
कसले आवेदन ददनुपर्छ?
तपाईं कोरोनाभाइरसको महामारीको कारणले काम गन्न सकननुभएको छैन 
र ननमनमध्े कनु न ैपनन कनु रा तपाईंलाई लागू हनुनछ भने तपाईंले आवेदन 
ददननुपछ्न:

•  सव्ं-रोजगार न्ू ्ोक्न  वासीहरू;

•  सवतनत्र ठेकेदार;

•  एप-आधाररत कमपनीको लानग काम गरेका न्ू ्ोक्न  वासीहरू (जसत,ै 

"नगग कम्नचारीहरू")

•  दकसानहरू;

•  COVID-19 ले ननदान भएका वा COVD-19 का लक्षणहरू देखिएका र 
ननदान िोजीरहेका व्क्तिहरू;

•  COVID-19 ले ननदान भएका घरका सदस्हरूसँग बसने व्क्तिहरू;

•  COVID-19 ले ननदान भएको पररवार वा घरको सदस्को लानग स्ाहार 
उपलबध गराउने व्क्तिहरू;

•  COVID-19 को कारणले क्वद्ाल् वा अन् सनुक्वधामा उपखसथित हनुन 
असक्षम भएको बचचाको लानग प्ाथिनमक स्ाहारकता्न;

•  नन न्ुति गररएको कवारेन्ाइन वा COVID-19 को कारणले सव्-ं

कवारेन्ाइन भएका नचदकतसा प्दा्कद्ारा उनीहरूलाई सनुझाव गररएको 
हनुनाले उनीहरूको रोजगारीको सथिानमा पनुगन नसकने व्क्तिहरू;

•  COVID-19 को ननषपक्ष ननतजाको रूपमा उनीहरूको का््नसथिलमा पनुगन 
नसकने न्ाँ रोजगारी सनुरु गन्न तानलकाबद्ध गररएका व्क्तिहरू;

•  COVID-19 ले गदा्न उनीहरूको घरको प्मनुि व्क्तिको मतृ्नुको कारणले 
मनुख् पालनकता्न भएका व्क्तिहरू;

•  COVID-19 को ननषपक्ष ननतजाको रूपमा आफनो जानगर छोडने 
व्क्तिहरू;

•  COVID-19 को ननषपक्ष ननतजाको रूपमा बनद भएको व्क्तिहरूको 
रोजगारीको सथिान;

•  अप्ा्नप्त का््न इनतहास र COVID-19 द्ारा प्भाक्वत भएका व्क्तिहरू;

•  अन्थिा नन्नमत वा क्वसताररत UI लाभहरूको लानग ्ोग् नभएका र 

COVID-19 द्ारा प्भाक्वत भएका न्ू ्ोक्न  वासीहरू। ्ोग्ता बारे थिप 
जानकारीको लानग, ्हाँ खकलक गननु्नहोस।्

मलेै के प्राप्त गननेरु? 

तपाईं PUA को लानग ्ोग् हनुननुभएमा, तपाईंको लाभको दर तपाईंको 
वत्नमान आज्ननमा आधाररत हनुनेछ। तपाईंले 7/26/2020 समम प्नत हप्ता 
थिप $600 पनन प्ाप्त गननु्नहनुनेछ।

मलेै कसरी आवेदन ददन सकरु?

DOL ले न्ू ्ोक्न  वासीहरूलाई उनीहरूको ्ोग्ताको आधारमा, 
परमपरागत UI वा PUA को लानग आवेदन ददन अननुमनत ददने अद्ावनधक, 

खसरिमलाइन गररएको अनलाइन आवेदन लनच गरेको छ। तपाईंले PUA को 
लानग छनु ट्ै आवेदन परूा गननु्न पददैन ।

आवेदन ददने उतकृष्ट तररका भनेको अनलाइनबा् हो:
•  unemployment.labor.ny.gov मा जाननुहोस ्
•  आवेदनले तपाईंले — UI वा PUA — कनु न का््नक्रमको लानग आवेदन 
ददननुपछ्न भनने कनु रा ननधा्नरण गननेछ र त्सपनछ तपाईंलाई का््नक्रम-

क्वशेष प्श्नहरूको जवाफ ददन प्ोम्प् गननेछ
•  DOL ले तपाईंको आवेदन प्दक्र्ा गननेछ र कनु न ैथिप जानकारी 
आवश्क परेमा समपक्न  गननेछ

्तपराईं अनलराइन आवेदन ददन सकनुहुनन भने, ्तपराईंले फोनबराट आवेदन 
ददन सकनुहुनर:

•  1-888-209-8124 मा फोन गननु्नहोस ्
•  आवेदन ददनको लानग सवचानलत फोन प्णाली प््ोग गननु्नहोस ्
•  DOL ले तपाईंको आवेदन प्दक्र्ा गननेछ र कनु न ैथिप जानकारी 
आवश्क परेमा समपक्न  गननेछ 

मलेै PUA को लरागग पदहले न ैआवेदन ददएको रु भने के हुनर?

•  तपाईंले PUA को लानग पदहले न ैआवेदन ददननुभएको छ भने, तपाईंले 
कनु न ैकदम चालननुपददैन

•  DOL लाई थिप जानकारी आवश्क परेमा, एकजना प्नतनननधले 
तपाईंलाई समपक्न  गननु्नहनुनेछ

मलेै आवेदन पेश गरें ्तर यसको स्थित्त बरारे अतनस्चि्त 
रु भने मलेै के गनु्छपर्छ?
तपाईंले DOL वेबसाइ्मा आफनो NY.Gov िातामा लग इन गरेर आफनो 
दावीको खसथिनत हेन्न सकननुहनुनछ। तपाईंले ्ो अझै क्वचाराधीन भएको 
देख्नुभएमा, कनु न ैकदम चालन आवश्क छैन; हामीले जनत सकदो नछ्ो 
तपाईंको दावी प्दक्र्ा गन्नको लानग हप्ताको सात ददन काम गनने हजारौं DOL 

का प्नतनननधहरू थिपेका छौं।

महरामरारी बेरोजगरारी समबन्धी सहराय्तरा
महरामरारी बेरोजगरारी समबन्धी सहराय्तरा (PUA) भनेको के हो?
महामारी बेरोजगारी समबनधी सहा्ता (PUA) भनेको न्ाँ संघी् का््नक्रम हो जनुन कोरोनाभाइरसको सहा्ता, राहत र आनथि्नक सनुरक्षा (CARES) ऐनको 
दहससा हो। PUA ले कोरोनाभाइरसको महामारीको कारणले काम गन्न नसकेका तर परमपरागत बेरोजगार बीमा (UI) को लानग ्ोग् नभएका अमेररकी 
वासीहरूको लानग क्वत्ी् सहा्ता उपलबध गराउँछ।

न्ू् ोक्न  राज्को श्रम क्वभाग भनेको समान अवसर रोजगारदाता/का््नक्रम हो। असक्षमता भएका सहा्क सामग्ी र सेवाहरू व्क्तिहरूको अननुरोधमा उपलबध हनुनछन।्

हरामधी ्तपराईंको DOL हौं

अमेररकीकराय्छकेनद्र® ने्वक्न को गव्न गनने साझेदार
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https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/pandemic-unemployment-assistance.pdf
https://unemployment.labor.ny.gov/login

