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अमेरिकीकार्यकेन्द्र® नेटवर्क को गर्व गर्ने साझेदार

महामारी बेरोजगारी सम्बन्धी सहायता
महामारी बेरोजगारी सम्बन्धी सहायता (PUA) भनेको के हो?

महामारी बेरोजगारी सम्बन्धी सहायता (PUA) भनेको नयाँ संघीय कार्यक्रम हो जुन कोरोनाभाइरसको सहायता, राहत र आर्थिक सुरक्षा (CARES) ऐनको
हिस्सा हो। PUA ले कोरोनाभाइरसको महामारीको कारणले काम गर्न नसकेका तर परम्परागत बेरोजगार बीमा (UI) को लागि योग्य नभएका अमेरिकी
वासीहरूको लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउँ छ।

कसले आवेदन दिनप
ु र्छ ?

तपाईं कोरोनाभाइरसको महामारीको कारणले काम गर्न सक्नुभएको छै न
र निम्नमध्ये कुनै पनि कुरा तपाईंलाई लागू हुन्छ भने तपाईंले आवेदन
दिनुपर्छ:
• स्वयं-रोजगार न्यू योर्क वासीहरू;

• स्वतन्त्र ठे केदार;

• ए
 प-आधारित कम्पनीको लागि काम गरे का न्यू योर्क वासीहरू (जस्तै,
"गिग कर्मचारीहरू")
• किसानहरू;

• COVID-19 ले निदान भएका वा COVD-19 का लक्षणहरू दे खिएका र
निदान खोजीरहे का व्यक्तिहरू;

• COVID-19 ले निदान भएका घरका सदस्यहरूसँग बस्ने व्यक्तिहरू;

• COVID-19 ले निदान भएको परिवार वा घरको सदस्यको लागि स्याहार
उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरू;
• C
 OVID-19 को कारणले विद्यालय वा अन्य सुविधामा उपस्थित हुन
असक्षम भएको बच्चाको लागि प्राथमिक स्याहारकर्ता;

• न ियुक्त गरिएको क्वारे न्टाइन वा COVID-19 को कारणले स्वयंक्वारे न्टाइन भएका चिकित्सा प्रदायकद्वारा उनीहरूलाई सुझाव गरिएको
हुनाले उनीहरूको रोजगारीको स्थानमा पुग्न नसक्ने व्यक्तिहरू;

• COVID-19 को निष्पक्ष नतिजाको रूपमा उनीहरूको कार्यस्थलमा पुग्न
नसक्ने नयाँ रोजगारी सुरु गर्न तालिकाबद्ध गरिएका व्यक्तिहरू;

• COVID-19 ले गर्दा उनीहरूको घरको प्रमुख व्यक्तिको मृत्युको कारणले
मुख्य पालनकर्ता भएका व्यक्तिहरू;
• COVID-19 को निष्पक्ष नतिजाको रूपमा आफ्नो जागिर छोड्ने
व्यक्तिहरू;

• C
 OVID-19 को निष्पक्ष नतिजाको रूपमा बन्द भएको व्यक्तिहरूको
रोजगारीको स्थान;

• अपर्याप्त कार्य इतिहास र COVID-19 द्वारा प्रभावित भएका व्यक्तिहरू;

• अ
 न्यथा नियमित वा विस्तारित UI लाभहरूको लागि योग्य नभएका र
COVID-19 द्वारा प्रभावित भएका न्यू योर्क वासीहरू। योग्यता बारे थप
जानकारीको लागि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस ्।

मैले के प्राप्त गर्नेछु?

मैले कसरी आवेदन दिन सक्छु ?

DOL ले न्यू योर्क वासीहरूलाई उनीहरूको योग्यताको आधारमा,
परम्परागत UI वा PUA को लागि आवेदन दिन अनुमति दिने अद्यावधिक,
स्ट्रिमलाइन गरिएको अनलाइन आवेदन लन्च गरे को छ। तपाईंले PUA को
लागि छुट्टै आवेदन पूरा गर्नु पर्दै न ।

आवेदन दिने उत्कृ ष्ट तरिका भनेको अनलाइनबाट हो:
• unemployment.labor.ny.gov मा जानुहोस ्

• आ
 वेदनले तपाईंले — UI वा PUA — कुन कार्यक्रमको लागि आवेदन
दिनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ र त्यसपछि तपाईंलाई कार्यक्रमविशेष प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रोम्प्ट गर्नेछ
• DOL ले तपाईंको आवेदन प्रक्रिया गर्नेछ र कुनै थप जानकारी
आवश्यक परे मा सम्पर्क गर्नेछ

तपाईं अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्न भने, तपाईंले फोनबाट आवेदन
दिन सक्नुहुन्छ:
• 1-888-209-8124 मा फोन गर्नुहोस ्

• आवेदन दिनको लागि स्वचालित फोन प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस ्
• DOL ले तपाईंको आवेदन प्रक्रिया गर्नेछ र कुनै थप जानकारी
आवश्यक परे मा सम्पर्क गर्नेछ

मैले PUA को लागि पहिले नै आवेदन दिएको छु भने के हुन्छ?
• तपाईंले PUA को लागि पहिले नै आवेदन दिनुभएको छ भने, तपाईंले
कुनै कदम चाल्नुपर्दै न

• DOL लाई थप जानकारी आवश्यक परे मा, एकजना प्रतिनिधिले
तपाईंलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ

मैले आवेदन पेश गरें तर यसको स्थिति बारे अनिश्चित
छु भने मैले के गर्नुपर्छ ?

तपाईंले DOL वेबसाइटमा आफ्नो NY.Gov खातामा लग इन गरे र आफ्नो
दावीको स्थिति हे र्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यो अझै विचाराधीन भएको
दे ख्भ
नु एमा, कुनै कदम चाल्न आवश्यक छै न; हामीले जति सक्दो छिटो
तपाईंको दावी प्रक्रिया गर्नको लागि हप्ताको सात दिन काम गर्ने हजारौं DOL
का प्रतिनिधिहरू थपेका छौं।

तपाईं PUA को लागि योग्य हुनुभएमा, तपाईंको लाभको दर तपाईंको
वर्तमान आर्जनमा आधारित हुनेछ। तपाईंले 7/26/2020 सम्म प्रति हप्ता
थप $600 पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
(06/20)

न्यूयोर्क राज्यको श्रम विभाग भनेको समान अवसर रोजगारदाता/कार्यक्रम हो। असक्षमता भएका सहायक सामग्री र सेवाहरू व्यक्तिहरूको अनुरोधमा उपलब्ध हुन्छन ्।
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