FUNDUSZ PRACOWNIKÓW WYKLUCZONYCH
Aktualizacja - lipiec 2021

Fundusz Pracowników Wykluczonych (Excluded Workers
Fund; EWF) udziela pomocy finansowej mieszkańcom Nowego
Jorku, którzy stracili dochody podczas pandemii COVID-19 i nie
mogli uzyskać wsparcia finansowego w ramach federalnych
programów pomocowych, w tym zasiłku dla bezrobotnych
i pandemicznych programów świadczeń.
Aktualne informacje dla mieszkańców Nowego Jorku dotyczące
EWF znajdują się na stronie: on.ny.gov/ewfsubscribe.

JAK MAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Proces składania wniosków dla pracowników ubiegających
się o finansowanie z EWF ma się rozpocząć w sierpniu 2021
roku. Aby złożyć wniosek, gdy proces ich składania będzie już
uruchomiony, wejdź na stronę ewf.labor.ny.gov.
W celu złożenia wniosku, który będzie dostępny w 13 różnych
językach, można użyć urządzenia mobilnego lub komputera.
Wnioskodawców zdecydowanie zachęca się do składania
wniosków drogą elektroniczną. Wnioski przesłane drogą
pocztową nie będą przyjmowane.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku, Stan Nowy
Jork współpracuje z zaufanymi organizacjami społecznymi,
aby zapewnić Ci potrzebne wsparcie. Na stronie dol.ny.gov/
CBOlist znajdziesz pełną listę zaufanych organizacji. Możesz
również zadzwonić pod numer 877-EWF-4NYS (877-393-4697),
kiedy program zostanie już uruchomiony, aby porozmawiać z
agentem i znaleźć dogodną dla siebie lokalizację.
800-662-1220 TTY/TTD – English
877-662-4886 TTY/TTD – Español

CZY JESTEM UPRAWNIONY?
Aby zakwalifikować się do otrzymania świadczeń z programu
EWF, wnioskodawcy muszą wykazać, że:
1. M
 ieszkali w Stanie Nowy Jork przed 27 marca 2020 roku i
nadal mieszkają w Stanie Nowy Jork;
2. N
 ie kwalifikują się i nie otrzymali zasiłku dla bezrobotnych,
ani żadnych innych świadczeń pomocowych na skutek
pandemii COVID-19 ani innych określonych świadczeń od
rządu stanowego lub federalnego;
3. Z
 arobili mniej niż 26 208 USD w ciągu 12 miesięcy przed
kwietniem 2021 roku; oraz

4. U
 tracili co najmniej 50% tygodniowych zarobków lub dochodów
gospodarstwa domowego w dowolnym momencie w okresie
od 23 lutego 2020 roku do 1 kwietnia 2021 roku z powodu
całkowitego lub częściowego bezrobocia, niezdolności lub
niedostępności do pracy z powodu pandemii COVID-19 lub
stali się odpowiedzialni za większość dochodów gospodarstwa
domowego z powodu śmierci lub uzyskania statusu osoby
niepełnosprawnej przez głowę gospodarstwa domowego.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioskodawcy powinni rozpocząć gromadzenie następujących
dokumentów, które mogą być wykorzystane do potwierdzenia
tożsamości, miejsca zamieszkania i historii zatrudnienia.
Uwaga: Wnioskodawcy mogą przedłożyć te same dokumenty w
celu potwierdzenia tożsamości i miejsca zamieszkania. Przynajmniej
jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość i/lub miejsce
zamieszkania musi zawierać zdjęcie wnioskodawcy i jeden - jego
datę urodzenia. Wszystkie przesyłane dokumenty muszą być:
• Poświadczone przez agencję wydającą
• Ważne (o ile nie zaznaczono inaczej poniżej)
• W
 języku angielskim lub z załączonym uwierzytelnionym
tłumaczeniem na język angielski
• Nie zniszczone ani uszkodzone

JAK MAM UDOWODNIĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ?
Wnioskodawcy muszą przedłożyć jeden lub więcej z
następujących dokumentów. Każdemu dokumentowi przypisana
jest wartość punktowa; każdy wnioskodawca musi uzyskać co
najmniej 4 punkty. Aby uzyskać zatwierdzenie swojego wniosku,
należy spełnić wszystkie powyższe wymagania.
• Prawo jazdy wydane w Stanie Nowy Jork (4 punkty)
• D
 owód tożsamości niebędący prawem jazdy wydany w
Stanie Nowy Jork (4 punkty)
• Paszport Stanów Zjednoczonych (4 punkty)
• D
 owód tożsamości IDNYC (4 punkty) - (Dowody, które straciły
ważność w 2020 roku, są ważne do końca 2021 roku.
Dowody, które wygasają w 2021 roku, są ważne przez roczny
okres odnowienia następujący po dacie utraty ważności.)
• Paszport wydany w innym kraju (3 punkty)
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• P
 ozwolenie na naukę w Stanie Nowy Jork wydane przez
Departament Pojazdów Silnikowych (3 punkty)
• Legitymacja wojskowa Stanów Zjednoczonych (3 punkty)
• K
 arta identyfikacyjna ze zdjęciem wydana przez władze
lokalne Stanu Nowy Jork, agencję rządową Stanu Nowy
Jork lub agencję rządu federalnego (3 punkty)
• K
 arta identyfikacyjna ze zdjęciem wydana przez szkołę
wyższą w Stanie Nowy Jork (3 punkty)
• K
 arta identyfikacyjna ze zdjęciem dla pacjentów
hospitalizowanych w Stanie Nowy Jork wydana przez
Stanowy Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (2 punkty)
• N
 ieważny paszport Stanów Zjednoczonych lub paszport
zagraniczny (nieważny nie dłużej niż od dwóch lat) (2 punkty)
• N
 ieważne zagraniczne prawo jazdy (nieważne nie dłużej niż
od dwóch lat) (2 punkty)
• D
 okumenty wydane przez Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji
Stanów Zjednoczonych (USCIS): Rejestr przyjazdu/wyjazdu
(formularz I-94) lub Zawiadomienie o działaniu (formularz
I-797; I-797A; I-797D) (2 punkty)
• P
 ismo przyznające Indywidualny numer identyfikacji
podatkowej w Stanach Zjednoczonych (ITIN) (2 punkty)
• Akt zawarcia małżeństwa (1 punkt)
• Orzeczenie o rozwodzie (1 punkt)
• K
 arta członkowska Departamentu Parków i Rekreacji Miasta
Nowy Jork (1 punkt)
• Akt urodzenia wydany przez obce państwo (1 punkt)

• Prawo jazdy Stanu Nowy Jork (dokument ten może być

wydany na więcej niż 30 dni przed 19 kwietnia 2021 roku
w celu ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania)

• D
 owód tożsamości niebędący prawem jazdy wydany w
Stanie Nowy Jork (dokument ten może być wydany na
więcej niż 30 dni przed 19 kwietnia 2021 roku w celu
ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania)
• D
 owód tożsamości wydany w Stanie Nowy Jork (dokument ten
może być wydany na więcej niż 30 dni przed 19 kwietnia 2021
roku w celu ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania) Dowody,
które straciły ważność w 2020 roku, są ważne do końca 2021
roku. Dowody, które wygasają w 2021 roku, są ważne przez
roczny okres odnowienia następujący po dacie utraty ważności.)
• P
 ozwolenie na naukę w Stanie Nowy Jork wydane przez
Departament Pojazdów Silnikowych (Dokument ten może
być wydany na więcej niż 30 dni przed 19 kwietnia 2021 roku
w celu ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania)
• Z
 łożenie lub rozliczenie podatku stanowego lub federalnego
wraz z dowodem złożenia, w tym potwierdzenie złożenia
drogą elektroniczną z DTF lub IRS (Dokument ten może być
wydany na więcej niż 30 dni przed 19 kwietnia 2021 roku
w celu ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania)
• R
 achunek za media (np. prąd, gaz, internet, TV kablową,
wodę, wywóz śmieci/recykling)
• Wyciąg z banku lub karty kredytowej
• L
 ist zaadresowany do wnioskodawcy przez Urząd ds.
Mieszkaniowych Miasta Nowy Jork

• D
 owód tożsamości ze zdjęciem wydany poza Stanami
Zjednoczonymi (1 punkt)

• L
 ist zaadresowany do wnioskodawcy ze schroniska dla
bezdomnych wskazujący, że wnioskodawca obecnie
przebywa w schronisku dla bezdomnych

• D
 yplom lub odpis dyplomu ukończenia szkoły średniej,
college'u lub uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych (1 punkt)

• A
 ktualna umowa najmu, spłata kredytu hipotecznego lub
rozliczenie podatku od nieruchomości

• K
 arta identyfikacyjna bez zdjęcia wydana przez władze
lokalne Stanu Nowy Jork, agencję rządową Stanu Nowy
Jork lub agencję rządu federalnego (1 punkt)

• L
 ist zaadresowany do wnioskodawcy od organizacji nonprofit lub instytucji religijnej, która świadczy usługi na rzecz
osób bezdomnych

• Identyfikator ze zdjęciem wydany przez pracodawcę (1 punkt)

• Odcinek wypłaty

• K
 arta identyfikacyjna ze zdjęciem wydana przez organizację
charytatywną zarejestrowaną w Biurze Charytatywnym
Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork, dotycząca
kwalifikowalności do usług lub uczestnictwa w programach
wydana w zwykłym trybie, do których kwalifikowalność
została ustalona przed 19 kwietnia 2021 roku (1 punkt)

• O
 ferta zatrudnienia lub informacja o wynagrodzeniu, która
dokumentuje zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę
na terenie Stanu Nowy Jork, w tym zakwaterowanie sezonowe

• P
 isemna oferta pracy, odcinki wypłaty lub dokumenty o
wynagrodzeniu dostarczone przez pracodawcę (1 punkt)

JAK MAM UDOWODNIĆ MIEJSCE SWOJEGO
ZAMIESZKANIA?
Wnioskodawcy muszą przedstawić co najmniej jeden z
następujących dokumentów, z których każdy zawiera ich
nazwisko i adres w Stanie Nowy Jork. Dokument/dokumenty
muszą potwierdzać miejsce zamieszkania przed 27 marca 2020
roku, jak również aktualne miejsce zamieszkania. Aby spełnić
ten wymóg, wnioskodawcy mogą być zmuszeni do złożenia
kilku dokumentów. Z wyjątkiem pięciu pierwszych dokumentów
wymienionych poniżej, dokumenty potwierdzające aktualne
miejsce zamieszkania muszą być datowane nie wcześniej niż
30 dni przed 19 kwietnia 2021 roku. Należy spełnić wszystkie
powyższe wymagania.

• O
 świadczenie, rachunek lub rejestr z instytucji opieki
zdrowotnej lub firmy ubezpieczeniowej
• W
 ezwanie do ławy przysięgłych, nakaz sądowy lub inny
dokument wydany przez sąd w Stanie Nowy Jork
• P
 ismo z programu mieszkaniowego dla ofiar przemocy domowej
lub agencji rządowej, organizacji non-profit lub instytucji religijnej,
która świadczy usługi dla ofiar przemocy domowej
• P
 ismo potwierdzające miejsce zamieszkania wnioskodawcy
w Stanie Nowy Jork od organizacji charytatywnej
zarejestrowanej przez Prokuratora Generalnego Stanu
Nowy Jork, która świadczyła usługi na rzecz wnioskodawcy
w zwykłym trybie i w odniesieniu do których stwierdzono
kwalifikowalność przed 19 kwietnia 2021 roku
• D
 okument adresowany do wnioskodawcy przez władze
lokalne Stanu Nowy Jork, agencję rządową Stanu Nowy Jork
lub agencję rządu federalnego
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JAK MAM UDOWODNIĆ SWOJĄ
HISTORIĘ ZAWODOWĄ?

sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym datę, w której
wnioskodawca zaświadcza, że uzyskał uprawnienia do
świadczeń (3 punkty)

Wnioskodawcy mogą zakwalifikować się do otrzymania
świadczeń z EWF w jednej z dwóch kwot, w zależności od
informacji i dokumentów przedstawionych poniżej. Każdy
dokument ma swoją wartość punktową.

• D
 owód regularnych wpłat bezpośrednich, wypłat lub
przelewów od pracodawcy (3 punkty)

Aby zakwalifikować się do świadczeń w ramach Poziomu 1 w
wysokości 15 600 USD (minus podatki), wnioskodawcy muszą
uzyskać minimum 5 punktów.

• P
 isemna korespondencja dotycząca arkuszy zamówień na
dostawy, faktur za wykonaną pracę, pokwitowań w punktach
sprzedaży lub instrukcji od pracodawców (1 punkt)

Aby zakwalifikować się do świadczeń w ramach Poziomu 2 w
wysokości 3 200 USD (minus podatki), wnioskodawcy muszą
uzyskać minimum 3 punkty.

• P
 isemna korespondencja, w tym wiadomości SMS lub
wiadomości lub posty w mediach społecznościowych,
między wnioskodawcą a pracodawcą lub stroną
zatrudniającą, wykazująca stosunek pracy (1 punkt)

Wnioskodawcy, którzy nie przedstawią jednego z poniższych
dokumentów o wartości 5 punktów, muszą złożyć co najmniej jeden
z dokumentów o wartości 3 punktów, aby zakwalifikować się do
świadczeń w ramach Poziomu 1. Na przykład, pięć dokumentów o
wartości 1 punktu nie może być złożonych dla Poziomu 1.
UWAGA: Każdy wnioskodawca jest uprawniony do tylko jednej
wypłaty świadczenia.
• D
 owód złożenia zeznania podatkowego w Stanie Nowy
Jork, które musi obejmować (A) dowód złożenia zeznania
podatkowego w Stanie Nowy Jork za lata podatkowe 2018,
2019 lub 2020 w Departamencie Podatków i Finansów poprzez
przedstawienie elektronicznego potwierdzenia złożenia zeznania
drogą elektroniczną, wydanego przez Departament Podatków
i Finansów „pisma przyznania TF” lub wyciągu bankowego
odzwierciedlającego płatności na rzecz lub z Departamentu
Podatków i Finansów; ORAZ (B) dowód posiadania ważnego
amerykańskiego indywidualnego numeru identyfikacji
podatkowej (ITIN) LUB wniosek W-7 o nadanie numeru ITIN
wraz z dowodem jego złożenia lub przesłania (5 punktów)
• O
 dcinki wypłat za minimum 6 tygodni z okresu 6 miesięcy
przed dniem, w którym wnioskodawca zaświadcza, że stał
się uprawniony do świadczeń (5 punktów)
• Z
 aświadczenia o zarobkach za minimum 6 tygodni z okresu 6
miesięcy przed dniem, w którym wnioskodawca zaświadcza,
że stał się uprawniony do świadczeń (5 punktów)
• F
 ormularz IRS W-2 lub 1099 z roku podatkowego 2019 lub
2020 wykazujący zarobki lub dochód (5 punktów)
• Z
 aświadczenie o zarobkach od pracodawcy, które
dokumentuje zatrudnienie przez okres 6 miesięcy przed
dniem, w którym wnioskodawca zaświadcza, że nabył
uprawnienia do świadczeń (5 punktów)
• P
 ismo od pracodawcy dokumentujące daty pracy wnioskodawcy
oraz powód utraty dochodów (np. związany z pandemią), które
zawiera: (A) adres korespondencyjny pracodawcy oraz adres
miejsca w Stanie Nowy Jork, w którym wnioskodawca był
zatrudniony ORAZ (B) numer konta pracodawcy w systemie
zasiłku dla bezrobotnych w Stanie Nowy Jork LUB federalny
numer identyfikacji zatrudnienia (FEIN) LUB informacje
kontaktowe (w tym numer telefonu) do przedstawiciela takiego
pracodawcy, który może zweryfikować treść pisma (5 punktów)
• S
 karga, zarzut lub równoważny dokument złożony w
lokalnej, stanowej lub federalnej agencji lub sądzie i uznany
przez taki podmiot, twierdzący, że wnioskodawca pracował
w Stanie Nowy Jork przez okres dłuższy niż 6 tygodni w

• Identyfikator wydany przez pracodawcę (1 punkt)

• D
 owód regularnych realizacji wypłat lub transferów
środków pochodzących z dochodów lub zarobków (1 punkt)
• D
 okumenty wydane wnioskodawcy przez pracodawcę
zawierające adres pocztowy pracodawcy, numer konta
systemie zasiłków dla bezrobotnych Stanu Nowy Jork lub
federalny numer identyfikacji zatrudnienia (FEIN) oraz dane
kontaktowe przedstawiciela pracodawcy (w tym numer
telefonu) (1 punkt)
• R
 achunki lub rejestry wskazujące na ciągłość dojazdów
do i z miejsca pracy, takie jak rejestry opłat drogowych,
rachunki za parkowanie lub rejestry transportu publicznego
(1 punkt)
• P
 ismo potwierdzające historię zatrudnienia wnioskodawcy
od organizacji charytatywnej zarejestrowanej przez
Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork, oparte na
bezpośredniej wiedzy, że wnioskodawca pracował przez
wymagany okres czasu, nabytej w trakcie przeprowadzania
naboru, wywiadów lub innych standardowych procesów
związanych ze świadczeniem bezpośrednich usług
związanych z pracą na rzecz wnioskodawcy przed 19
kwietnia 2021 roku (1 punkt)
UWAGA: Wnioskodawcy muszą ustalić, że pracowali i
otrzymywali wynagrodzenie przez co najmniej 15 godzin
tygodniowo przez okres dłuższy niż 6 tygodni w okresie
6 miesięcy przed dniem, w którym zaświadczają, że stali
się uprawnieni do świadczeń. Wnioskodawcy muszą mieć
również ukończone 18 lat w momencie składania wniosku.
W przypadku wnioskodawców składających wniosek z powodu
śmierci lub uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej przez
głowę gospodarstwa domowego, informacje i dokumenty
dostarczone jako dowód kwalifikowalności do pracy muszą
odzwierciedlać historię pracy byłej głowy gospodarstwa
domowego. Dokumenty tożsamości i miejsca zamieszkania
powinny jednak nadal należeć do wnioskodawcy. Dodatkowo,
wnioskodawcy muszą dostarczyć:
• A
 kt zgonu byłej głowy gospodarstwa domowego,
zawierający datę zgonu; lub
• D
 owód nabycia statusu osoby niepełnosprawnej przez
byłą głowę gospodarstwa domowego, zawierający datę
uzyskania statusu oraz charakter niepełnosprawności.
Pełna lista akceptowanych dokumentów znajduje się
w części 704.2, sekcji (e) regulaminu, pod adresem
dol.ny.gov/ewfregs.
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Termin „żywiciel rodziny lub główne źródło utrzymania
gospodarstwa domowego” oznacza członka gospodarstwa
domowego wnioskodawcy, który przyczyniał się do utrzymania
gospodarstwa domowego w co najmniej 50% i w chwili śmierci
lub uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej miał co najmniej
18 lat.

CZY MOJE MATERIAŁY ZWIĄZANE Z
WNIOSKIEM PODLEGAJĄ OCHRONIE?
Dokumenty przesłane do Departamentu Pracy w ramach
wniosku o świadczenia z programu EWF, w tym dokumenty
od pracodawców, nie są dokumentami publicznymi i będą
wykorzystywane wyłącznie w celu przyznania świadczeń
z EWF. Ujawnienie takich informacji jakimkolwiek innym
agencjom rządowym, w tym Urzędowi ds. Imigracyjnych Stanów
Zjednoczonych (U.S. Immigration Customs Enforcement; ICE),
jest surowo zabronione przez prawo w jakimkolwiek celu innym
niż rozpatrzenie wniosku, chyba że jest to wyraźnie dozwolone
przez indywidualnego wnioskodawcę lub prawnie wymagane
na podstawie zgodnego z prawem nakazu sądowego.

CZEGO MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ PO
ZŁOŻENIU WNIOSKU?
Departament Pracy rozpocznie rozpatrywanie Twojego
wniosku. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje lub
korekty, Departament wyśle do Ciebie wiadomość SMS lub
e-mail (w zależności od preferowanej metody komunikacji)
z linkiem informującym o konieczności zalogowania się na
swoje konto w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Po zalogowaniu się, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
zobaczyć, które dokumenty wymagają korekty lub ponownego
złożenia i dlaczego. Będziesz miał 7 dni kalendarzowych na
odpowiedź od daty i godziny wysłania wiadomości e-mail lub
powiadomienia SMS. Jeżeli odpowiedź nie zostanie udzielona
w przewidzianym terminie, decyzja zostanie podjęta w oparciu
o dostępne informacje.
Wnioskodawcy powinni monitorować swoje konta,
wiadomości SMS i e-mail pod kątem aktualizacji statusu
lub próśb o dodatkowe informacje. Wiadomości SMS będą
wysyłane z numeru (833) 586-1144 (bezpłatne połączenie).
Powiadomienia e-mail będą wysyłane z adresu EWF@labor.
ny.gov. Wnioskodawcy mogą również otrzymać telefon
od przedstawiciela EWF, jeśli potrzebne będą dodatkowe
informacje. W takich przypadkach będziemy do Ciebie
dzwonić tylko z numeru (877) 393-4697.

może potrwać dłużej. Ponieważ EWF jest nowym programem
i trudno jest oszacować jego wielkość, ramy czasowe mogą
ulec zmianie.
Karta przedpłacona Visa jest wydawana przez MetaBank®,
N.A., Member FDIC, na podstawie licencji udzielonej przez
Visa U.S.A. Inc. Brak płatności cyklicznych. Karta ważna do 12
miesięcy, środki nie tracą ważności i mogą być dostępne po
upływie terminu ważności karty, mogą obowiązywać opłaty.
Obowiązują warunki korzystania z karty.

CZY MOGĘ SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI?
Wnioskodawcy, których wniosek został odrzucony lub
którzy nie zgadzają się z decyzją, mają prawo do odwołania.
Otrzymasz wiadomość SMS lub e-mail, gdy decyzja zostanie
podjęta. Aby złożyć odwołanie, zaloguj się natychmiast na
swoje konto i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wnioskodawcy
mają 72 godziny, aby wybrać przycisk „Odwołanie” w celu
zainicjowania procesu odwoławczego, zanim decyzja będzie
ostateczna. Po złożeniu odwołania nastąpi wzmożona
weryfikacja wniosku. Otrzymasz powiadomienie z prośbą
o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów w
ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Jeżeli
odpowiedź nie zostanie udzielona w przewidzianym terminie,
decyzja zostanie podjęta w oparciu o dostępne informacje.
Po zakończeniu procesu weryfikacji wyślemy Ci wiadomość
SMS lub e-mail z informacją, czy Twoje odwołanie zostało
zatwierdzone, czy odrzucone. Rozpatrywanie odwołań może
trwać do trzech tygodni. Może potrwać dłużej, jeśli potrzebne
będą dodatkowe informacje.

JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁ PROGRAM?
Po uruchomieniu procesu składania wniosków na początku
sierpnia zachęca się wnioskodawców do jak najszybszego
składania wniosków. Fundusze w ramach programu są
ograniczone i będą dystrybuowane na zasadzie „kto pierwszy,
ten lepszy”. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich
otrzymania. Po rozdysponowaniu wszystkich środków
z historycznej puli 2,1 miliarda USD, fundusz zostanie
zlikwidowany. Wnioskodawcy, grupy społeczne i adwokaci
zostaną o tym powiadomieni, a proces składania wniosków
zostanie zamknięty.

Gdy decyzja zostanie podjęta, Departament Pracy wyśle
do Ciebie wiadomość SMS lub e-mail informujący, czy
Twój wniosek został zatwierdzony czy odrzucony.

W JAKI SPOSÓB I KIEDY ZOSTANĄ
URUCHOMIONE PŁATNOŚCI?
Wnioskodawcy, których wnioski zostały zatwierdzone,
otrzymają jednorazową płatność na kartę przedpłaconą Visa®
wysłaną na adres podany we wniosku. Karta posiada dostęp
do bankomatu i może być używana wszędzie tam, gdzie w
Stanach Zjednoczonych akceptowane są karty debetowe Visa.
Administratorzy funduszu szacują, że weryfikacja i rozpatrzenie
wniosku zajmie około sześciu do ośmiu tygodni od daty
jego złożenia. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub wymaga
dodatkowych informacji lub dokumentów, jego rozpatrzenie
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UWAGA NA OSZUSTWA
O świadczenia EWF należy ubiegać się tylko na oficjalnej
stronie Departamentu Pracy i korzystać z pomocy wyłącznie
zaufanych organizacji.
Na stronie dol.ny.gov/CBOlist znajdziesz pełną listę
zaufanych organizacji. Możesz również zadzwonić pod numer
877-EWF-4NYS (877-393-4697), kiedy program zostanie już
uruchomiony, aby porozmawiać z agentem i znaleźć dogodną
dla siebie lokalizację.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI PODAM WE WNIOSKU
NIEPRAWDZIWE INFORMACJE?
Świadome złożenie fałszywego oświadczenia lub
przedstawienie fałszywych dokumentów może mieć poważne
konsekwencje. Ktoś, kto dopuszcza się tego rodzaju oszustwa,
może zostać skazany za przestępstwo klasy E, a ponadto
będzie musiał zwrócić wszystkie otrzymane pieniądze.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Funduszu Pracowników
Wykluczonych, wejdź na stronę dol.ny.gov/EWF.

800-662-1220 TTY/TTD – English
877-662-4886 TTY/TTD – Español
Jeśli jakaś osoba lub organizacja próbuje pobrać od Ciebie
pieniądze lub zgromadzić Twoje dane osobowe, aby pomóc
Ci w złożeniu wniosku, NIE NALEŻY NIC im podawać. Możesz
zgłosić taką działalność, składając skargę w biurze Prokuratora
Generalnego Stanu Nowy Jork (on.ny.gov/agfraud) lub dzwoniąc
na infolinię Prokuratora Generalnego pod numer (800) 771-7755.
Osoby z upośledzeniem słuchu: TDD (800) 788-9898.
Otrzymasz informację z Departamentu Pracy wyłącznie, jeśli
zarejestrujesz się w celu uzyskania aktualizacji dotyczących
EWF lub złożysz wniosek o świadczenia z EWF. Otrzymasz
wiadomość e-mail lub SMS z informacją, że Twój wniosek jest
w trakcie rozpatrywania.
Uważaj na komunikaty, które nie pochodzą z Departamentu Pracy.

Ważne informacje dotyczące tłumaczonych dokumentów: Oficjalne dokumenty są przedstawione
wyłącznie w języku angielskim; dokumenty przetłumaczone na jakikolwiek inny język zostały
przedstawione dla wygody i zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie sprzeczności,
niespójności, błędy lub pozorne sprzeczności z angielską wersją dokumentu wynikające
z tłumaczenia na inny język nie będą miały żadnego skutku prawnego.
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