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 וואס איז ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג?
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דירעקט אוועקלייגן און די דעביט קַארטל"

ווי פיל וועל איך בַאקומען בענעפיטן יעדער ווָאך?

ווען וועל איך ָאנהייבן צו בַאקומען בענעפיטן? 

ווי זאל איך פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן?

ווָאס זענען די ַארבעט זוכן באדערפענישן?

איבערבאצאל און שווינדל

ווָאס זָאל איך טָאן ווען איך צוריקקער צו ַארבעטן?

געהער און ַאּפעלירן ּפרָאצעס

סּפעציעלע סיטוַאצציעס

פארמס
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 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

וויכטיקע באמערקונג

איר מוזט לייענען דעם הַאנטבוך. עס דערקלערט ווי ַארבעטלָאזיקייַט פַארזיכערונג ַארבעט און דערציילט וואס איז דיין רעכט און אכרייעס. פילע 
פון די ֿפראגן ווָאס איר קענסט הָאבן, זענען געענטפערט אין דעם הַאנטבוך. אויב דיין שאלה איז נישט געענטפערט דָא, ביטע טשעק אונדזער 

וועבזייטל אויף labor.ny.gov, סּפעציעל די ָאפט געשטעלטע ֿפראגן. פון די היים בלאט אויסקלייב אונדזער "בַאקומען ַארבעטלָאזיקייט הילף" 
און דערנָאך "ָאֿפט געשטעלטע ֿפראגן."

 דער האנטבוך איז אויך ֿפאראן אין די פאלגנדע שפראכן:

ַאלבַאניש

אראביש 

בענגַאליש

     כינעזיש

     פראנצויזיש

     האיטיש קריאול

     איטַאליעניש

     קָארעִיש

     פויליש

     רוסיש

     שּפַאניש

     יידיש

איר קענט זען דעם הַאנטבוך ָאנליין אויף labor.ny.gov ָאדער איר קענט בעטן ַא קָאּפיע דורך רופן 888-209-8124.

אויב איר הָאט ַא סּפעציפישע שאלה און דיין שּפרַאך איז נישט געשריבן אויבן, רופט 209-8124 )888(. דרוק "9" און מיר וועלן צולייגן 
ַא איבערזעצער.

:NY.GOV ID וועגן די

 NY.gov ּכדי צו פָארלייגן ַא פָאדערונג ָאנליין, שיק אונדז ַא זיכערע ָאנזָאג, פַארשרייַב ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן און מער, איר מוזן שטעלן ַא
”.NY.gov ID ביטע זען קאפיטל 3: “בַאשטעטיקן דיין ,NY.gov ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן .labor.ny.gov/signin אקאונט אויף

פערזענלעכע ּפריווַאטקייט שוץ מעלדונג 

ניו יארק סטעיט געזעץ )ָאּפטיילונג 94 )1( )ד( פון די ניו יארק ּפובליק אפיסערס געזעץ( פארלאנגט פון אונדז צו זָאגן איר ַאז מיר מוזן זַאמלען 
פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע פון איר, צו קענען א ָאנטייל נעמען אין די ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג ּפרָאגרַאם. אויב איר וועט ניט געבן אונדז די 

אינֿפָארמַאציע ווָאס מיר פרעגן, מיר קענען לייקענען די בענעפיטן פון ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג. 

אונטער געוויסע טנאים און אויב ָאטערייזד דורך געזעץ, די אינֿפָארמַאציע מיר זַאמלען, קען זיין געשיקט צו דיין בַאלעבָאס)ן( און פארשידענע 
שטַאט און פעדעראלע אגענטורן צו בַאשטעטיקן דיין בַאשעפטיקונג און בארעכטיגייט ֿפַאר בענעפיטן. דָאס קען ַארייַננעמען די נוצן פון 

קָאמּפיוטער סיסטעמען, ווָאס גלייַכן די אינֿפָארמַאציע מיר בַאקומען מיט אנדערע דַאטַאבייסיז; צום ביישפיל, רשימות פון מענטשן וועלכע 
זענען לעצטנס אויפגענומען געווארן, וועלכע ווערן אויפגעהאלטן דורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון שטייער און פינאנץ. 

איר הָאט די רעכט איבערצוקוקן די אינפארמאציע וועגן איר ווָאס איז אויפגעהַאלטן דורך די ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג ָאּפטייל, 
סיידן איגזעמּפטיד דורך געזעץ. די ָאּפטיילונג ֿפַאר ַארבעטלָאזיקייט ֿפארזיכערונג, באשטעטיקט רוטינליך פרעמדע רעגיסטראציע נומערן, מיט די 

פאראייניגטע שטאטן בירגערשאפט און אימיגראציע סערוויסעס פון די פאראייניגטע שטאטן דעפארטמענט אויף היימלאנד זיכערקייט, כדי צו 
באשטימען אויב א מענטש איז בארעכטיקט פאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג בענעפיטן. דָאס איז פארלאנגט דורך די פעדעראלע אימיגרַאציע 

רעפָארם און קָאנטרָאל אקט פון 1986. 

אונדזערע אויטָאריטעט צו בעטן פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע ווען איר פָארלייגט ַא פָאדערונג איז געֿפונען אין ַארטיקל 18 פון די ניו יארק שטַאט 
לייבער געזעץ, ֿפַאר רעגולער שטַאט און עקסטענדעד ַארבעטלָאזיקייט בענעפיטן, קאפיטל 85 פון טיטל 5 פון די פאראייניקטע שטאטן קָאד 
ֿפַאר פעדעראלע סיוויליַאן און מיליטער ַארבעטלָאזיקייט פַארגיטיקונג און קאפיטל 68 פון טיטל 42 פון די פַארייניקטע שטַאטן קָאד ֿפַאר א 

קאטאסטראפע ַארבעטלָאזיקייַט הילף.

http://NY.gov
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 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
III

זיכער ָאנזָאג און אנדערע ַאנזאגן

איר קען שיקן און בַאקומען זיכערע ַאנזאגן, קָארעסּפָאנדענץ און ַאנקעטע דורך דיין לייבער ָאנליין אקאונט און דורך ּפָאסט. א דורכפַאל צו 
פַארענדיקן א ַאנקעטע, און ענטֿפערן אין די טערמין צוגעשטעלט, קען פַארהַאלטן דיין פָאדערונג ָאדער רעזולטירן אין די ָאּפלייקענונג און/ָאדער 

סַאסּפענשַאן פון בענעפיטן.

צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן פון ַארבעטלָאזיקייט פארזיכערונג )באווייז ֿפַאר בענעפיטן( ָאדער 
טשעקן די סטַאטוס פון בענעפיטן באצאל:

 אנליין: גיי צו labor.ny.gov/signin ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, וועלט אויס 	 
Unemployment Insurance)ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג(, און וועלט אויס “ַארבעטלָאזיקייַט בַאדינונגס.”, און וועלט אויס “פָאדערן וויקלי 

 .”בנפיץ

 טעלעפאן: רופט 888-581-5812, אונדזער טעל-סערוויס ָאטַאמאטיש טעלעפָאן סיסטעם, 24 שעה ַא טָאג, 7 טעג ַא ווָאך.	 

 TTY/TDD באניצערס )טויבע אדער שווער פון געהער(: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 800-662-1220 און בעט דעם ָאּפערַאטָארצו רופן 	 
.888-783-1370

 ווידעא ראעלע באניצערס: ווידעא ראעלע ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס, קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר און בעט 	 
די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

צו צולייגן ֿפַאר בענעפיטן )פָארלייגן ַא פָאדערן( ָאדער פרעגן סּפעציפיש ֿפראגן וועגן דיין פָאדערונג:

 צו פָארלייגן ַא פָאדערן ָאנליין: גיי צו labor.ny.gov/signin. דריקט "סיין אריין." ַארייַן דיין ny.gov נאמען און פאסווארט.  אויף די מייַן 	 
ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, וועלט אויס Unemployment Insurance)ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג(, און וועלט אויס “ַארבעטלָאזיקייַט 

בַאדינונגס.” פָארלייגן "ַא פָאדערונג"

 טעלעפאן: רופט אונדזער טעלעפָאן פאדערונג צענטער מאנטיק ביז פרייטאג 8 מארגן ביז 5 נָאכמיטָאג אויף 888-209-8124. 	 
איבערזעצערס זענען בארעכטיקט ֿפַאר רוֿב פון שּפרַאכן; דריקט 9 ֿפַאר ַא איבערזעצער.

TTY/TDD באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 800-662-1220 און בעט דעם ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.	 

 ווידעא ראעלע באניצערס: ווידעא ראעלע ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס, קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר און בעט 	 
די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

 צו פרעגן שאלות דורך א זיכערע ָאנזָאג: לאג'ט אריין ביי labor.ny.gov/signin . דריקט "סיין אריין." ַארייַן דיין ny.gov נאמען און 	 
פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס."  אויסקלייב "אויסקלייב 

"שרייב ניַי"" און דעמָאלט אויסקלייַב די טעמע פון דיין קשיא. 

:NY.gov פון ID צו שַאֿפן ָאדער נוצן ַא

 גיי צו labor.ny.gov/signin. דריקט "שַאֿפן NY.gov ַאקַאונט" צו שַאֿפן ַא ניַי NY.gov חשבון.	 

 דארפסט הילף? רופט די דעּפַארטמענט פון לייבער קָאנטַאקט צענטער ביי 800-833-3000 צווישן 8:30 און 4:30. מאנטיק ביז פרייטאג. 	 
דרוקט אפציע 2 צו רעדן מיט א פארשטייער פון די דעפארטמענט אוו לעיבאר פארבינדונגס סענטער.

רופט אונז
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 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
IV

צו טוישן דיין ַאדרעס ָאדער טעלעפָאן נומער

 איר קענט טוישן דיין ַאדרעס ָאדער טעלעפָאן נומער ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן ָאנליין דורך קליקינג די "דערהייַנטיקן 	 
דיין פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע" קנעּפל, און דערנָאך די "טוישן ַאדרעס/טעלעפָאן נומער" קנעּפל.

 אנליין: גיי צו labor.ny.gov/signin. דריקט "סיין אריין." ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען 	 
בלַאט, וועלט אויס Unemployment Insurance)ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג(, און וועלט אויס “ַארבעטלָאזיקייַט בַאדינונגס.” 

דריקט "דערהייַנטיקן מיין פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע" און דַאן "טוישן ַאדרעס און/ָאדער דיין טעלעפָאן נומער."

 טעלעפאן: רופט אונדזער טעלעפָאן פאדערונג צענטער מאנטיק ביז פרייטאג 8 מארגן ביז 5 נָאכמיטָאג אויף 888-209-8124. 	 
איבערזעצערס זענען בארעכטיקט ֿפַאר רוֿב פון שּפרַאכן; דריקט 9 ֿפַאר ַא איבערזעצער.

קַארטל הילף - KeyBank קוינע סערוויס:

 רופט 866-295-2955	 

צו פַארשרייַבן ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן

 צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט די 'ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען' 	 
קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט אויף "דערהייַנטיקן דיין פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע." דריקט אויף 

דערהייַנטיקן/רעגיסטרירן ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן.” )איר קען אויך פַארשרייַבן זיך ווען איר פָארלייגט ַא פָאדערונג ָאדער פָאדערסט 
וואכענדיקע בענעפיטן.( 

צו טוישן דיין שטייער צוריקהאלטונג

 אנליין: צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט די 'ארבעטלאזיקייט 	 
בַאדינונגען' קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט אויף "דערהייַנטיקן דיין פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע." דריקט אויף 
דערהייַנטיקן/רעגיסטרירן ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן.” )איר קען אויך פַארשרייַבן זיך ווען איר פָארלייגט ַא פָאדערונג ָאדער פָאדערסט 

וואכענדיקע בענעפיטן.( 

 טעלעפאן: רופט אונדזער טעלעפָאן פאדערונג צענטער, אויסקלייב די ָאּפציע צו רעדן צו ַא פארשטייער וועגן ַא פָאדערונג ווָאס 	 
איר הָאט שוין אריינגעגעבן, שרייב דיין סאציאל סעקוריטי נומער און PIN און דַאן דריקט 3 צו טוישן דיין פעדעראלע שטייער 

צוריקהאלטונג, ָאדער דרוק 4 צו טוישן דיין שטַאט שטייער צוריקהאלטונג.

צו בַאקומען דיין G-1099 פָארעם:

 אנליין: צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט די 'ארבעטלאזיקייט 	 
בַאדינונגען' קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט אויף “באקומ דיין NYS 1099-G.” )איר קען אויך בעטן די פאראם 

G-1099 ווען איר פָארלייגט ַא פָאדערונג ָאדער פָאדערסט וואכענדיקע בענעפיטן.( 

 טעלעפאן: רופט אונדזער טעלעפָאן פאדערונג צענטער * און אויסקלייב די ָאּפציע צו בַאקומען דיין G-1099 פָארעם.	 

צו געֿפינען ַא קַאריערע צענטער

 	.labor.ny.gov/career-center-locator אנליין: גיי צו 

 טעלעפאן: רופט די דעּפַארטמענט פון לייבער קָאנטַאקט צענטער ביי 888-469-7365 צווישן 8:30 און 4:30 	 
מאנטיק ביז פרייטאג.

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/career-center-locator


ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
V

צו בַאריכטן שווינדל פאר Unemployment Insurance)ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג(

 אנליין: גיי צו labor.ny.gov. דריקט אויף "באריכט שווינדל נָאענט די דנָא פון דעם עקרַאן.	 

 רופט: 888-598-2077 )פאדערונג שטעלער שווינדל( 866-435-1499 )באלעבאס שווינדל(	 

צו בַאריכטן ַא גריַיז ווָאס איר הָאט געמאכט ווען איר געפאדערט וואכענדיקע בענעפיטן

 אנליין: גיי צו labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די 	 
ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א 
צווייטע טעמע: "סערטיפיקַאצייע ֿפראגן" אין דעם גוף פון דער ָאנזָאג, דערקלער דעם גרייַז. אונד רוף נומער 888-209-8124 ווי 

באלד וואס איר קאנט. 

 טעלעפאן: רופט אונדזער טעלעפָאן פאדערונג צענטער מאנטיק ביז פרייטאג 8 מארגן ביז 5 נָאכמיטָאג אויף 888-209-8124. 	 
איבערזעצערס זענען בארעכטיקט ֿפַאר רוֿב פון שּפרַאכן; דריקט 9 ֿפַאר ַא איבערזעצער.

צו פארעכטיקן אינֿפָארמַאציע אויף דער בַאלעבָאס ָאדער אינֿפָארמַאציע פון דיין בַאשטימונג 
פון געלטיק בענעפיטן

 פַארענדיקט און שיק צוריק די בעטן ֿפַאר איבערקוקן פָארעם. )ניצט די פָארעם געשיקט מיט די מָאנעטַארי בענעפיט בַאשטימונג, 	 
ָאדער די פָארעם אין די הינטער זייט פון דעם הַאנטבוך.(

 אנליין: גיי צו labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די 	 
ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס."  אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "בענעפיטן באווערטונג און געלטיק 
בַאשטימונג." אויסקלייב א צווייטע טעמע: אנווייזונגען פאר פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון עמפלוימענט" אין דעם גוף 

פון דער ָאנזָאג, דערקלער ווָאס לוין ָאדער בַאלעבָאס פעלנדיק ָאדער איז ניט ריכטיק, לאודט ארויף שטיצנדע דאקומענטן.

צו בעטן ַאן עקסטענדעד בַאזע צייט )וויַיל איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן, ניץ 
די בַאסיק ָאדער ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאדן, ָאבער איר הָאט באקומען די פַארגיטיקונג 

פון די ַארבעטער ָאדער די פריַיוויליקער פייערפייטערז בענעפיטן בעשַאס די איקערדיק בַאזע 
ּפעריָאד(

 פַארענדיקט און שיק צוריק די בעטן ֿפַאר איבערקוקן פָארעם. )ניצט די פָארעם געשיקט מיט די מָאנעטַארי בענעפיט בַאשטימונג, 	 
ָאדער די פָארעם אין די הינטער זייט פון דעם הַאנטבוך.(

צו בעטן צוריקצָאלן קרעדיט ֿפַאר ַא פארפאלענע ווָאך

עס זענען דריי וועגן צו בעטן ַא קרעדיט ֿפַאר ַא פארפאלענע ווָאך פון בענעפיטן. אויב איר נוצט איינער פון די דריי מעטָאדן, ביטע 
מַאכן זיכער צו ַארייַננעמען די ָאנהייב און סָאף דַאטעס פון די צייט, ווָאס איר הָאט נישט געפָאדערט בענעפיטן און די סיבה ווָאס איר 

הָאט נישט געפָאדערט די בענעפיטן ּפונקטליך. 

 אנליין: גיי צו labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די 	 
ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א 

צווייטע טעמע: "וויַאזוי איך פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר ַא פריערדיקע ווָאך." 

 פַאקס: פַאקס דיין בקשה צו 518-457-9378. 	 

 	 .New York State Department of Labor, PO Box 15130, Albany, NY 12212-5130 ּפָאסט: פאסט דיין בקשה צו 
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 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
VI

צו פרעגן די דעּפַארטמענט פון לייבער וועגן דיין בארעכטיקונג סטַאטוס ווען איר פַארלָאזט די 
מדינה ָאדער פַארלָאזט דיין היגע ַארבעט מַארק.

 אנליין: גיי צו labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די 	 
ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב 

א צווייטע טעמע: "ארומפארן אויס פון דער געגנט." אין דעם גוף פון דער ָאנזָאג, דערקלער ווען איר גייט, ווו איר גייט און ווען איר 
דערווַארטן צו צוריקקומען. 

 טעלעפאן: רופט אונדזער טעלעפָאן פאדערונג צענטער מאנטיק ביז פרייטאג 8 מארגן ביז 5 נָאכמיטָאג אויף 888-209-8124. 	 
איבערזעצערס זענען בארעכטיקט ֿפַאר רוֿב פון שּפרַאכן; דריקט 9 ֿפַאר ַא איבערזעצער.

צו געֿפינען מיין יאר ענדיקן טָאג פון די בענעפיטן

 עס איז אויף דיין מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג און פילע אנדערע דָאקומענטן געשיקט צו איר; עס איז אויך אין דיין צָאלונג 	 
געשיכטע )אינסטרוקציעס אונטן(.

צו בעטן ַא רעקָארד פון מיין ַארבעטלָאזיקיַיט פַארזיכערונג באצאלונג )צָאלונג געשיכטע(

 אנליין: צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט די 'ארבעטלאזיקייט 	 
בַאדינונגען' קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט "באקוק צָאלונג געשיכטע." )איר קענט אויך בעטן דיין צָאלונג 

געשיכטע ווען איר פָארלייגן ַא פָאדערן ָאדער פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן.( 

 טעלעפאן: רופט 888-581-5812 און נָאכגיי די אינסטרוקציעס צו פרעגן וועגן דיין בענעפיטן צָאלונג סטַאטוס.	 

צו בעטן א געהער

 צו פַארענדיקן און צוריק שיקן דורך פַאקס ָאדער ּפָאסט די פאדערונג שטעלער בעטן ֿפַאר געהער פָארעם, געֿפונען אין די הינטער 	 
פון דעם הַאנטבוך; ָאדער

 אנליין: צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען 	 
בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אין די לינקע מעניו, אויסקלייַב די "פאדערונג שטעלער בעטן ֿפַאר 

געהער" פָארעם. פַארענדיקט די פָארעם. אפלאאד שטיצן דָאקומענטן אויב איר הָאט זיי. דריקט אויף די "פָארלייגן" קנעּפל.

מער רעסורסן:

 	labor.ny.gov/ui/faq.shtm :ָאֿפט געשטעלטע ֿפראגן וועגן ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג 

 	labor.ny.gov/minimumwage :פאר אינפארמאציע איבער די מינימום לוין פון $15 פון ניו יארק שטאט 

 	paidfamilyleave.ny.gov :פאר אינפארמאציע איבער ניו יארק שטאט אפגעצאלטע פַאמיליע ּפרָאגרַאם 

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions
http://labor.ny.gov/minimumwage
http://labor.ny.gov/minimumwage
http://ny.gov/paidfamilyleave 
http://paidfamilyleave.ny.gov
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 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
VII

די ָאּפטיילונג צושטעלט ַאן איבערבליק פון די ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג ּפרָאגרַאם. איר מוזט לייענען דעם גַאנצן הַאנטבוך. איר 
זענט פַארַאנטווָארטלעך צו וויסן די אינֿפָארמַאציע אין דעם.

איבערבליק

 זעט די גלָאסַאר אין קאפיטל 12 ֿפַאר זוך פון וויכטיק טערמינען גענוצט אין דעם הַאנטבוך	 

 ארבעטלאזיקייט פארזיכערנג איז צייטווייליגע איינקונפט פאר בארעכטיקטע ארבייטער, וועלכע ווערן ארבעטלאז אן זייער 	 
אייגענע שולד. יענע ווָאס קוואליפיצירך זיך קענען בַאקומען ַא וואכענדיקע בענעפיט צָאלונג ֿפַאר מַאקסימום 26 פול ווָאכן אין ַא 
איין יָאר. אין ניו יארק שטַאט, באלעבאסן צָאלן ֿפַאר בענעפיטן, נישט ארבעטער. קיין דידַאקשַאנז זענען גענומען פון די פבאצאל 

פון ארבעטער. דער דעּפַארטמענט פון לייבער באשטעטיקט אויב דו ביסט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן, נישט דיין בַאלעבָאס. 

 עס זענען עטלעכע בארעכטיקונג באדערפענישן ווָאס איר מוזן טרעפן ֿפַאר בענעפיטן. דו מוזט:	 

 פארלוירן ארבעט אן אייגענע שולד	 

 הָאבן גענוג פריערדיקע פַארדינסט פון בַאשעפטיקונג צו פַארלייגן ַא פָאדערונג	 

 זייט גרייט, וועלן און קענען גלייך ארבעטן	 

 זוך ַארבעט אקטיוולי	 

 הַאלטן ַא געשריבן רעקָארד פון דיין ַארבעט זוכן ַאקטיוויטעטן, ֿפַאר יעדער ווָאך ווָאס איר פָאדערט בענעפיטן ָאדער נוצן די 	 
labor.nv.gov/careerservices/iobzone/index.shtm ַארבעט זוכן געצייַג אויף

 ָאנטייל נעמען אין פארלאנגטע ַאּפוינטמַאנץ אין דיין היגע קַאריערע צענטער	 

פָאדערן און בַאקומען וואכענדיקע בענעפיטן

 ווען איר הָאט אריינגעגעבן א פָאדערונג פאר בענעפיטן, איר מוזט אויך פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן פאר יעדע וואך ווָאס 	 
איר זענט ארבעטלאז און נאכקומסט די בארעכטיקונג באדערפענישן. דָאס איז אויך גערופט "סערטיפירן ֿפַאר בענעפיטן." 

איר זענט באשטעטיקט ַאז איר ביסט געווען ַארבעטלָאז ֿפַאר די גאנצע ָאדער טייל פון די לעצטע ווָאך, און ַאז איר באגעגנט ַאלע 
אנדערע טנאים צו בַאקומען בענעפיטן. פָאדער דיין וואכענדיקע בענעפיטן יעדער ווָאך ָאנליין אויף labor.ny.gov/signin ָאדער 

דורך רופן 888-581-5812. זען קאפטיל 6: "ווי טָאן איך פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן?" ֿפַאר ווייַטער דערקלערונג.

 דער ערשטער פול ווָאך פון דיין פָאדערונג איז ַא ווארטן ווָאך. איר וועט נישט זיין בַאצָאלט ֿפַאר די ווָאך, ָאבער איר מוזט נָאך 	 
פָאדערן וואכענדיק בענעפיטן און מקיים זיין ַאלע בארעכטיקונג באדערפענישן זען קאפיטל 5: "ווען וועל איך ָאנהייבן צו 

בַאקומען בענעפיטן?" ֿפַאר ווייַטערע דערקלערונג.

 אויב דו ביסט בארעכטיקט, דיין ערשטע צָאלונג וועט בכלל ווערן געמאכט אין 2-3 ווָאכן פון דער צייט ווען איר פָארלייגט דיין 	 
פָאדערונג. אין עטלעכע פאלן, מיר מוזן בַאקומען נָאך אינֿפָארמַאציע איידער צָאלונג קענען זיין געמאכט, און דיין ערשטער צָאלונג 

קען נעמען מער צייט. מיר נוצן די צייט צו באריכטן און ּפרָאצעסירן דיין ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בענעפיטן. איר וועט נישט בַאקומען 
בענעפיטן בעשַאס דעם ּפעריָאד. ממשעך זיין צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ַאזוי לַאנג ווי איר זענט ַארבעטלָאז און טרעפסט 

די בארעכטיקונג באדערפענישן. טשעק אייער ּפָאסט און ענטֿפערט גלייך אויף די קוועסטשַאנערז, ָאנליין פָארמס ָאדער טעלעפָאן 
רופן, ֿפון די דעּפַארטמענט פון לייבער צו פַארמיידן פארהאלטן אין דיין באצאל.

 אויב דו ביסט בארעכטיקט, איר וועט בַאקומען קיין צוריק ווָאכן פון בענעפיטן שולדיק מיט דיין ערשטע צָאלונג. איר וועט בַאקומען 	 
דיין בענעפיטן דורך דירעקט אוועקלייגן ָאדער בַאנק דעביט קַארטל.

 ויב איר זענט נישט בארעכטיקט, איר וועט בַאקומען ַא בַאשטימונג ווָאס דערקלערט די סיבה. אויב דו ביסט נישט איינשטימיק, 	 
איר קענט בעטן ַא געהער אין 30 טעג פון דער דַאטע פון דער בַאשטימונג.

הקדמה צו ַארבעטלָאזיקיַיט פַארזיכערונג

http://labor.ny.gov/careerservices/jobzone/index.shtm
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 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
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VIII

 דער פארהער ווערט אפגעהאלטן פאר אן אומאפהענגיקער אדמיניסטראטיווער געזעץ ריכטער. איר הָאט די רעכט צו ברענגען 	 
לעגַאל פַארטרעטונג, אבער דָאס איז נישט פארלאנגט. פאר א רשימה פון לעגאלע רעסורסן, אריינגערעכנט אדוואקאטן, 
רעגיסטרירטע פארשטייערס, לעגאלע באדינונגען פראגראמען און פרא באנאויף אדוואקאטן ארגאניזאציעס, גייט צו דער 

ארבעטלאזיק פארזיכערונג אפעלאט בלאט וועבזייטל uiappeals.ny.gov. דריקט די “Helpful Information” )בייהילפיגע 
אינפארמאציע( טעב און דערנאך קליק'ט אויף “Guides and Resources” )וועגווייזערס און הילפסמיטלען(. וועלט אויס דער 

"List of Attorneys & Authorized Agents" )ליסטע פון אדוואקאטן און באפולמעכטיגטע אגענטן(. איר קען אויך בעטן די 
רשימה דורך רופן 518-402-0205.

 ממשעך זיין צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ַאזוי לַאנג ווי איר זענט ַארבעטלָאז און טרעפסט די בארעכטיקונג באדערפענישן. 	 
אויב איר געווינסט דיין געהער, איר וועט בַאקומען צוריק ווָאכן פון שולדיקע בענעפיטן.

 אייער וואכענדיקע benefit סכום פאר בענעפיטן צאלונג )בענעפיטן באווערטונג( איז אפהענגיק אין וויפיל און ווען מען האט 	 
אייך באצאלט איידער איר איז געווארן ארבעטלאז. עס איז ַא פָארמולע ווָאס מיר נוצן צו רעכענען דיין באווערטונג. זען קאפיטל 
4: "ווי פיל וועל איך בַאקומען בענעפיטן יעדער ווָאך?" ֿפַאר ווייַטער דערקלערונג. די מַאקסימום בענעפיטן באווערטונג איז 

$504. פאר פאדערונגען ווָאס זענען עפעקטיוו פון 2 יאנואר 2023 ָאדער שּפעטער, די מינימום בענעפיטן באווערטונג איז $124.

ַארבעטלָאזיקיַיט פַארזיכערונג און ַארבעט

 איר מוזן בַאריכט קיין ַארבעט ווען איר פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן, איר מוזן דערציילן אונדז וועגן ארבעט, ַארייַנגערעכנט טייל 	 
מָאל ָאדער צייַטווייַליק ַארבעט, ניט בַאצָאלט דזשָאבס ָאדער זעלבסט בַאשעפטיקונג. איר מוזן בַאריכטן ַארבעט ֿפַאר די ווָאך 

ווָאס איר הָאט געטאן די ַארבעט, נישט ווען איר זענט בַאצָאלט ֿפַאר די ַארבעט. איר קענט ַארבעטן ַארויף צו 10 שעה ּפער ווָאך 
ָאן פארקלענערן דיין ַארבעטלָאזיקייַט בענעפיטן און איר קענען בַאריכט נול )0( טעג געארבעט אויף דיין וויקלי סערטיפיקאצייע 
הינטער די נייַע ּכללים פון DOL. זען קאפטיל 6: "ווי טָאן איך פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן?" ֿפַאר ווייַטער דערקלערונג.

 איר קענט באקומען טיילווייזע בענעפיטן אויב איר הָאט געארבעט ביז 30 שעה און האט געמאכט די מַאקסימום בענעפיטן 	 
באווערטונג )$504, ַאחוץ ערנינג פון זעלבסט בַאשעפטיקונג( ָאדער ווייניקער אין ַא געגעבן ווָאך.

 אויב איר ַארבעט מער ווי 30 שעה ָאדער פַארדינען מער ווי די מַאקסימום בענעפיטן באווערטונג )$504, ַאחוץ 	 
פַארדינסט פון זעלבסט בַאשעפטיקונג( אין ַא ווָאך, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר די ווָאך, אפילו 

אויב איר הָאט נישט נָאך בַאצָאלט ֿפַאר די ַארבעט געטאן. איר טָאן ניט דַארֿפן צו פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר

ווי צו אויסמיידן שווינדל

 צי נישט געבן צו עמעצער - ַארייַנגערעכנט משּפחה מיטגלידער - ַאקסעס צו דיין PIN, NY.gov שייַן און פאסווארט, 	 
ָאדער דעביט קַארטל און טָאן ניט לָאזן ווער עס יז פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר איר. דָאס איז באטראכט ווי שווינדל. דער בלויז 

ויסנעם איז אויב איר קענט נישט ַארייַן דיין אייגענע אינֿפָארמַאציע ווייַל פון ַא דיסַאביליטי ָאדער שּפרַאך ַארויסגעבן. אין דעם 
פַאל, איר קען הָאבן ַא העלפער צו ַארייַן די אינֿפָארמַאציע ֿפַאר איר.  ָאבער, איר מוזט זיין מיט דיין העלפער ווען זיי ַארייַן דיין 
סערוויסעסוועלכעסייפארהעלפעראנוצןצופארלאנגטנישטווערןקלעימענטס:אכטאיןנעמט .PIN פפאסווארט ָאדער

אוועילעבלזענעןסערוויסעסאיבערטייטשן.אינשורענסארבעטסלאזיגקייטאריינגערעכנט,לעיבאראוודעפארטמענטדידורך
פאראומזיסט.

 איר קענט נישט פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר קיין צייט ווָאס איר זענט ַארויס די פַארייניקטע שטַאטן, קַאנַאדע, ּפוערטָא ריקָא 	 
ָאדער די ווירגין אינדזלען. דו זאלסט נישט ּפרובירן צו בַאווייַזן ֿפַאר בענעפיטן פון די לענדער ָאדער טערַאטָאריז. דָאס וועט פירן 

צו פרירן דיין פָאדערן און קען פַארהַאלטן דיין באצאלונג. דו זאלסט נישט הָאבן עמעצער ַאנדערש באווייזן אויף דיין ביכַאף בשעת 
איר ַארומפָארן ַארויס די מדינה. דָאס איז שווינדל און קען פירן צו שטרענג שטראפן.  זען "ווָאס אויב איך האב ַארומגעפָארן 

ַארויס מיין געגנט ָאדער ַארויס די מדינה?" אין קאפיטל 6 ֿפַאר ווייַטער דערקלערונג.

 אפילו נָאך איר הָאט ָאנגענומען בענעפיטן, דיין בענעפיטן קען זיין פארהאלטן אויב מיר בַאקומען אינֿפָארמַאציע ווָאס ווירקט דיין 	 
בארעכטיקונג ֿפַאר בענעפיטן. ממשעך זיין צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ַאזוי לַאנג ווי איר זענט ַארבעטלָאז און טרעפסט 

די בארעכטיקונג באדערפענישן. טשעקן דיין ּפָאסט און ענטֿפערן גלייך אויף קוועסטשַאנערז ָאדער טעלעפָאן רופט פון די 
דעּפַארטמענט פון לייבער. ווען די אויספָארשונג איז געענדיקט, איר וועט ָאדער בַאקומען ַאלע בענעפיטן רעכט ָאדער בַאקומען ַא 

בַאשטימונג פון אונדז אין די ּפָאסט.

 אויב איר געפרוווט צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן, ָאבער די טעלעפָאן סיסטעם לאזט איר נישט באווייזן מיר רוֿב מסּתמא 	 
באקומען אינֿפָארמַאציע ווָאס ווייזט ַאז איר הָאט ארבעטן בשעת איר סערטַאפייד ַאז איר הָאט נישט ארבעטן. ווען 

דָאס פאסירט, מיר מוזן פָארשן און בַאשטעטיקן ַאז איר זענט טַאקע ַארבעטלָאז. צו הַאלטן דָאס, איר מוזן גיין צו 
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labor.ny.gov/signin און נָאכגיין די סטעּפס צו פָאדערן אויב איר האט ניט צוגאנג צו ַא קָאמּפיוטער, מַאכן דיין ַארבעט 
אינֿפָארמַאציע גרייט און רופט 877-280-4541.

 ווארענונג: דער לעיבאר דעפארטמענט באקומט אינפארמאציע איבער אייער ארבעט און געהאלט פון ארבעטגעבער און אנדערע 	 
קוועלער. אויב איר וויסנדיק געבן פַאלש אינֿפָארמַאציע ָאדער וויטכָאולד אינֿפָארמַאציע בשעת ַאּפלייינג ֿפַאר בענעפיטן, פָאדערן 

וואכענדיקע בענעפיטן ָאדער בעשַאס א אויספָארשונג, איר זענט מאכן שווינדל. אויב איר יבערגעבן שווינדל, איר וועט זיין 
פארלאנגט צו צוריקצָאלן די געלט. איר וועט אויך זיין בַאשולדיקט ַא שטרָאף און פַארווערן די צוקונֿפט בענעפיטן.

 די דעפארטמענט אויף לעיבאר קען באקומען א אורטייל קעגן אייך כדי צו זאמלען שווינדלעריש באקומען איבערצאלונגען. ווען 	 
דער משפט איז אריין, עס איז גוט און קענען זיין געוויצט קעגן איר ֿפַאר צווַאנציק יָאר, און דיין געלט, ַארייַנגערעכנט ַא טייל פון דיין 
ּפייטשעק און/ָאדער בַאנק חשבון, קען זיין גענומען. אויך, ַא משפט קען שַאטן דיין קרעדיט כעזשבן און קען ווירקן דיין פיייקייט צו 

דינגען ַא הויז, געֿפינען ַא שטעלע ָאדער נעמען ַא ַאנטלייַען.

 פרָאדזשַאלַאנט קליימז קענען אויך פירן צו טעמע ּפענַאלטיז און שטרעף, קרימינאלע ּפרָאקורירונג און אפילו טורמע. קרימינַאל 	 
פשטראפן טָאן ניט בָאטל מַאכן איבערצאלונג צו די דעּפַארטמענט פון לייבער.

די ניו יארק סטעיט הָאט אויך דָאס ווָאס מען רופט "ָאפסעט רעכט." אויב איר טָאן ניט צוריקצָאלן בענעפיטן ווָאס זענען ָאוווערּפייד 
צו איר, מיר קענען ָאנכַאּפן קיין באצאלונג ווָאס ניו יארק שטאט קען זיין אייך שולדיק. די ַארייַננעמען צוקונֿפט בענעפיטן פון 

ַארבעטלָאזיקייט ינסורַאנסע, קָאנטרַאקט באצאלונג, שטַאט שטייער און אנדערע באצאלונג. מיר קענען אויך ָאננעמען פעדעראלע 
)IRS( שטייער ריפַאנדז און אנדערע פעדעראלע באצאלונג צו זַאמלען קיין כויוו איר שולדיק, ווי געזונט ווי קיין ארבעטלאזיקייט 

בענעפיטן איר קען זיין פעליק אין אנדערע שטַאטן.

ּפרַאטעקטינג דיין רעכט צו בענעפיטן

 היט דיין בַאשעפטיקונג רעקָארדן	 

 דער לייבער דעפארטמענט קען צוריק אנהאלטן א אומבאגרענעצטע צאל יארן צו זאמלען איבערבאצאלונגען אויב מיר באשליסן 	 
אז ביים פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן, איר האט וויסנדיק דורכגעפירט צו באריכטן די טעג וואס איר האט געארבעט אין א 

איצטיגן אדער פריערדיגן פארלאנג. אין ַאזַא ַא געשעעניש איר דַארֿפסט באווייזן ַארבעט געשיכטע צו דיספוטירן ַאן ַאלַאגיישַאן 
פון שווינדל. ּכדי צוגרייטן זיך ֿפַאר ַאזַא ַא מעגלעכקייט, מַאכן זיכער ַאז איר שּפָארן דיין ּפלַאן, צייט רעקָארדן און בַאצָאלן סטַאבז.

 צושטעל אמת, פולשטענדיק און ּפינטלעך אינֿפָארמַאציע	 

  ַארטיקלען ווָאס איר שיקט ָאדער בַאקומט דורך ַא זיכער ָאנזָאג קענען ווערן גענוצט ווי זָאגן אין ַא צוקונֿפט געהער. 	 
צונקונפטיגע געהער.

 אייער שמועסן מיט דעּפַארטמענט פון לייבער עמּפלוייז קען זיין רעקָארדעד ָאדער סַאמערייזד, און ַא קיצער פון דיין שמועס 	 
קען זיין דערלאנגט ווי זָאגן אין ַא צוקונֿפט געהער.
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X

רוֿב מענטשן ווָאס ָאנווענדן ֿפַאר ַארבעטלָאזיקייַט פַארזיכערונג בענעפיטן טָאן די רעכט זַאך. זיי הָאבן ווערן ַארבעטלָאז ָאן קיין אייגענע 
שולד, דַארֿפן צייַטווייַליק הילף בשעת זיי זוכן ַא נייַע ַארבעט, ַאקטיוולי זוכן ַארבעט און זענען גרייט, וועלן און קענען צוריק צו ַארבעטן. 

ָארנטלעכקייַט מיטל ּפונקט ַאז: טאן די רעכט זַאך. ווי ַא בַאטייליקטער אין דער ַארבעטלָאזיקייַט פַארזיכערונג סיסטעם, איר זענט 
געריכט צו הַאנדלען מיט עטיקלי, הָאנעסטלי און אין גוטן אמונה. באלעבאסן, שטַאט איינגעשטעלטע און דער ציבור זענען אויך 

געריכט צו הַאנדלען מיט ָארנטלעכקייַט. ווען מיר ַאלע הַאנדלען מיט ָארנטלעכקייַט, דָאס העלּפס צו ענשור ַאז געלט איז בארעכטיקט 
צו צָאלן בענעפיטן צו מענטשן ווָאס ָאפענגען אויף ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג בשעת זיי זענען ָאן ַארבעט.

די ַארבעטלָאזיקייט ֿפארזיכערונג אפטיילונג פונעם דעפארטמענט ארבעט מיט קליימערז, ארבעטגעבער, די פובליק און אנדערע 
פעדעראלע און סטעיט אגענטורן צו פארזיכערן די ָארנטלעכקייט פון דער ַארבעטלָאזיקייט פארזיכערונג סיסטעם.  מיר ארבעטן צו 
דיטעקט און עלימינירן ימּפרַאּפער באצאלונג )גערוֿפן "איבערבאצאלונג"( און פַארמייַדן שווינדל מיט נייַע טעכנָאלָאגיע, קָאמּפיוטער 
ריכטן קעגן פארשידענע דַאטַאבייסיז און טשַאנגינג ּפַאלַאסיז און פראצעדורן צו הַאלטן די ווָאס קלייַבן צו טָאן דעם אומרעכטע זַאך.

אויב איר הָאט געמאכט ַא גרייַז - ֿפַאר בייַשּפיל, איר האט באקומען בענעפיטן ַאז איר זָאל נישט הָאבן - מיר קענען העלֿפן. ביטע זָאג 
אונדז ווי בַאלד ווי מעגלעך. שיקן אונדז ַא זיכער ָאנזָאג אויף labor.ny.gov/signin ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די 
מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: 
"פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א צווייטע טעמע: "סערטיפיקַאצייע ֿפראגן" אין דעם גוף פון דער ָאנזָאג, דערקלער דעם גרייַז. איר 

קענט אויך רופן אונדזער טעלעפָאן פאדערונג צענטער *, אפילו אויב דו ביסט נישט זיכער ַאז עס איז ַא ּפרָאבלעם. זָאגן אונדז איצט, 
וועט העלפן הַאלטן דיין רעכט צו בענעפיטן פון פַארגַאנגענהייט, איצטיקייט און צוקונֿפט. 

וועגן שווינדל פון ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג

אויב איר וויסנדיק געבבט פַאלש אינֿפָארמַאציע ָאדער האלטס צוריק אינֿפָארמַאציע בשעת ַאּפלייינג ֿפַאר בענעפיטן, ָאדער פָאדערן 
וואכענדיקע בענעפיטן, איר מאכט א שווינדל. אויב איר מאכטס א שווינדל, איר וועט זיין בַאשולדיקט מיט ַא 15 ּפרָאצענט געלט 

שטרָאף ָאדער 100 $ )די גרעסערע וואס איז( ֿפַאר די אאיבערצאל פון בענעפיטן. נאך צו, איר וועט הָאבן צו צָאלן צוריק די געלט און 
פַארלָאזן די צוקונֿפט בענעפיטן פון ַארבעטלָאזיקייט פארזיכערונג בענעפיטן. די דעפארטמענט אויף לעיבאר קען באקומען א אורטייל 

קעגן אייך כדי צו זאמלען שווינדלעריש באקומען איבערצאלונגען. איינמאל עס ווערט איינגעגעבן, איז א דזשאדזשמענט גוט און קען 
גענוצט ווערן אנטקעגן אייך פאר צוואנציג יאר, און אייער געלט, אריינגערעכנט א טייל פון אייער פעיטשעק און/אדער באנק חשבון, 

קען ווערן גענומען.  ַא פסאק קען אויך שַאטן דיין קרעדיט סקאר און קען ווירקן דיין פיייקייט צו דינגען ַא הויז, געֿפינען ַארבעא ָאדער 
נעמען ַא הַאלווָאע.

איר מוזט באמת און גָאר בַאריכט ַאלע געשעפטן אין וועלכע איר הָאבן ַא ָאונערשיּפ ָאדער שטעלע, און בַאריכטן ַאלע ַאקטיוויטעטן 
איר טָאן ווָאס קען ּפרָאדוצירן קיין הַאכנָאסע.  דורכפַאל דאס צו טאן, קען רעזולטאירן אין ציוויל ָאדער קרימינאלע פאלגן.

אויב מיר בַאשליסן אז איר זענט נישט בארעכטיקט פאר בענעפיטן, און איר זענט נישט איינשטימיק, איר האט א רעכט צו א געהער 
מיט אן אדמיניסטראטיווער געזעץ ריכטער, ָאן א קָאסטן פאר אייך. אויב עס איז געפונען אין ַא געהער ַאז איר האסט באקומען באצאל 
מיט שווינדל, איר וועט זיין פארלאנגט צו צוריקצָאלן די געלט. איר וועט אויך זיין בַאשולדיקט ַא שטרָאף און פַארווערן די צוקונֿפט פון 

בענעפיטן. אויב איר טָאן ניט צוריקצָאלן די געלט, מיר קענען פָארלייגן ַא פסאק קעגן איר ווי אויבן באשרייבט.

שווינדל צולייגן ֿפַאר, ָאדער פָאדערן ַארבעטלָאזיקייַט פַארזיכערונג בענעפיטן קען אויך פירן צו יציווילע ּפענַאלטיז און שטרעף, 
קרימינאלע ּפרָאקורירונג און אפילו טורמע. צום ביישּפיל, אויב דו ביסט פארמישפעט ֿפַאר ַא מיסדעמעַאנער, די ּפענַאלטיז זענען ַא 

שטרַאף פון ַארויף צו $500, ַארויף צו ַא יָאר אין טורמע ָאדער ביידע.  א פַארברעכן איבערצייגונג קַאריז ַא טורמע זַאץ פון איבער ַא 
יָאר. נאך צו, איר ווָאלט הָאבן צו צוריקצָאלן קיין בענעפיטן ווָאס איר ביסט געווען איבער געצאלט. קרימינַאל ּפענַאלטיז טָאן ניט בָאטל 

מַאכן איבערצאל שולדיק צו די דעּפַארטמענט פון לייבער.

איר מוזט אויך זיין ַאווער ַאז הינטער פעדעראלע געזעץ, עס איז ַא פַארברעכן צו איבערבייַטן, קויפן, פַארקויפן ָאדער פַאלשן ַא 
סאציאל סעקוריטי קַארטל. דאס קען רעזולטירן אין שטרַאף ָאדער טפיסע.

וועגן פערזענלעכע ָארנטלעכקייט און ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
XI

די צען מערסטע ּפרָאסטע אישוז ווָאס וועלן נעגַאטיוולי ווירקן אויף דיין בענעפיטן

דָא זענען די צען מערסט ּפרָאסטע זאכן וואס מענטשן טָאן ווָאס נעגַאטיוולי ווירקט זייער בענעפיטן:

 פָאדערן בענעפיטן נָאך אומגעקערן צו ַארבעט. ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן נָאך צוריקקומען צו ַארבעט, איר מוזט . 1
מעלדונג אויף ַאלע שעה איר האט געארבעט )ַארויף צו 10 ּפער טָאג(, אפילו אויב איר הָאט נאך נישט באקומען בַאצָאל. אויב איר 
ַארבעט מער ווי 30 שעה אין ַא ווָאך ָאדער פַארדינסט מער ווי $504 ּפער ווָאך, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן און 

דַארֿפסט ניט צו פָאדערן די ווָאך.

 ַארבעט בשעת זאמלען און ניט בַאריכטן עס בשעת סערטיפיקאצייע, שעה און אפילו אויב איר הָאט נישט געווען בַאצָאלט. . 2
באמערקונג: פרייַוויליקער ַארבעט איז ערלויבט. ביטע זען קאפטל 6:"ווָאס אויב איך טָאן פרייַוויליקער ַארבעט?" ֿפַאר 

מער אינֿפָארמַאציע.

 ַארבעטן "אויף די ביכער" ָאדער "הינטער די טיש" בשעת פאדרן בענעפיטן.. 3

 מַאכן ַא פַאלש דערקלערונג צו, ָאדער פַארהַאלטן אינֿפָארמַאציע פון די דעּפַארטמענט פון לייבער.. 4

 ּפרוּבירט ָאנווענדן ֿפַאר ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג ָאדער פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן )אויך גערופן באווייזן ֿפַאר . 5
בענעפיטן( ווען איר זענט אויס ֿפון די פַארייניקטע שטַאטן, ּפָארטַא ריקָא, די ווירג'ין אינדזלען ָאדער קַאנַאדע.

 געבן דיין PIN ָאדער NY.gov ID און פאסווָארט צו עמעצער ַאנדערש ַאזוי זיי קענען פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר איר. דו זאלסט . 6
נישט געבן ווער עס יז - ַארייַנגערעכנט משּפחה מיטגלידער - דיין PIN ָאדער NY.gov ID ָאדער ּפַאסווארט. דָאס איז באטראכט 

ווי שווינדל. אויב איר טרַאכט אז דיין ID, PIN, NY.gov ּפַאסווארט ָאדער דעביט קַארטל קען זיין קַאמּפרַאמייזד, קָאנטַאקט דלייך 
די טעלעפָאן פאדערונג צענטער *. דער בלויז אויסנעם איז אויב איר קענט נישט ַארייַן דיין אייגענע PIN, איר קען הָאבן ַא 
נעמט .PIN העלפער צו ַארייַן עס ֿפַאר איר.  ָאבער, איר מוזט זיין מיט דיין העלפער ווען זיי ַארייַן דיין פאסווארט ָאדער
דעפארטמענטדידורךסערוויסעסוועלכעסייפארהעלפעראנוצןצופארלאנגטנישטווערןקלעימענטס:אכטאין

אוולעיבאר,אריינגערעכנטארבעטסלאזיגקייטאינשורענס.איבערטייטשןסערוויסעסזענעןאוועילעבלפאראומזיסט.

 דו נעמסט נישט ָאנטייל אין די קַאריערע צענטער. דורכגיין א ָאנטייל נעמען, מעג רעזולטירן אין פרירן פון דיין פָאדערונג ביז . 7
איר פערזענלעך בַאריכט צו די קַאריערע צענטער.

 פַאלש בַאריכטן ַאז איר הָאט געזוכט ַארבעט ווען איר האט ניט. ביטע זען קאפטיל 7:  "ווָאס זענען די ַארבעט זוכן . 8
באדערפענישן?" ֿפַאר סּפעציפישע אינֿפָארמַאציע וועגן ווי איר מוזט זוכן ַארבעט.

 פָאלשע מעלדונג ַאז איר זענט בארעכטיקט ֿפַאר ַארבעט, ווען איר קענסט נישט ַארבעטן, צי פעליק צו קרַאנקייט, . 9
ווַאקַאציע, קינד זָארגן ארדענונג ָאדער קיין אנדערע סיבה. איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיץ אויף קיין טָאג ווָאס איר 

זענט נישט ביכולת ָאדער בנימצא צו ָאננעמען ַארבעט גלייך.

 זָאגט אונדז די פַאקטיש סיבה פאר ווָאס איר הָאט פַארלָאזן דיין ַארבעט.. 10

אויב איר האט כָאשעד ַאז ַא בַאלעבָאס ָאדער אן אנדערע יחיד קען מַאכן ַא ַארבעטלָאזיקייַט פַארזיכערונג שווינדל, מעלד עס 
צו 888-598-2077. איר קענט בלייבן ַאנָאנימע. 
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1 ווָאס איז ַארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג?
ארבעטלאזיקייט פארזיכערנג איז צייטווייליגע איינקונפט פאר בארעכטיקטע ארבייטער, וועלכע ווערן ארבעטלאז אן זייער אייגענע 
שולד. ארבעטלאזע ארבייטער וועלכע באקומען בענעפיטן פאר ארבעטלאזיקייט פאזיכערונג ווערן טיילמאל אנגערופט "פאדערונג 

שטעלרן." איר וועט זען דעם טערמין גענוצט אין דעם הַאנטבוך און אויף אונדזער וועבזייטל.

איר קענט באקומען ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג בענעפיטן פאר א מאקסימום פון 26 פולע וואכן אין איין יָאר צייט וואס ווערט 
גערופט א "בענעפיטן יאר." 

אין ניו יארק שטַאט, באלעבאסן צָאלן ֿפַאר בענעפיטן, נישט ארבעטער. אין ניו יארק שטַאט, באלעבאסן צָאלן ֿפַאר בענעפיטן, 
נישט ארבעייטער.
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2

2 ארבעט פארזיכערונג בענעפיטן בארעכטיקונג
אויב דו ביסט נישט זיכער צי איר זענט קוואליפיצירט צו באקומען בענעפיטן פאר ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג, איר זאלט זיך 

איינגעבן אזוי שנעל ווי מעגלעך. מיר וועלן בַאשליסן צי איר זענט בארעכטיקט.

באדערפענישן צו בַאקומען בענעפיטן

איר קענט פארלייגן פאר בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג )פָארלייגן ַא פָאדערן ֿפַאר בענעפיטן( אויב איר הָאט 
געארבעט אין ניו יארק ָאדער אין אן אנדערע שטַאט. צו בַאקומען בענעפיטן, איר מוזט:

 פארלוירן ארבעט אן אייגענע שולד	 

 הָאבן גענוג פריערדיקע פַארדינסט פון בַאשעפטיקונג צו פַארלייגן ַא פָאדערונג	 

 זייט גרייט, וועלן און קענען גלייך ארבעטן 	 

 זוך ַארבעט אקטיוולי	 

 הַאלטן ַא געשריבן רעקָארד פון דיין ַארבעט זוכן ַאקטיוויטעטן, ֿפַאר יעדער ווָאך ווָאס איר פָאדערט בענעפיטן ָאדער נוצן די 	 
dol.ny.gov/jobzone ַארבעט זוכן געצייַג אויף

  ָאנטייל נעמען אין פארלאנגטע ַאּפוינטמַאנץ אין דיין היגע קַאריערע צענטער	 

סיבות איר קען זיין געלייקנט בענעפיטן

איר מוזט טרעפן די באדערפענישן בַאשטימט דורך געזעץ, צו בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. איר קענט נישט 
בַאקומען בענעפיטן אויב איר הָאט ווייניקער ווי די פארלאנגט ַארבעט געשיכטע און לוין, צו בַאשליסן ַא פָאדערן ווי דיסקַאסט אין 

קאפטל 4: “"ווי פיל וועט איך בַאקומען בענעפיטן יעדער ווָאך?” אנדערע סיבות ווָאס דיין פָאדערן קען זיין געלייקנט זענען:

1. בנימצא, פיייקייט און ַארבעט זוכן. איר וועט זיין געלייקנט בענעפיטן אויב דו ביסט: 

 ניט גרייט, וועלן און קענען גלייך ארבעטן	 

 ניט געגרייט צו נעמען ַא ַארבעט גלייך	 

 ניט פיזיש ָאדער מענטַאליש טויגעוודיק פאר בַאשעפטיקונג	 

 ניט ַאקטיוולי זוכן ַארבעט און הַאלטן ַא רעקָארד פון דיין ַארבעט זוכן ַאקטיוויטעטן )ָאנליין ָאדער געשריבן( ֿפַאר יעדער ווָאך ווָאס 	 
איר פָאדערט בענעפיטן 

אויב דו ביסט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ווייַל איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר ָאדער טויגעוודיק פון ַארבעט, איר קענען ווערן 
בארעכטיקט ווען איר ווייַזן די דעּפַארטמענט פון לייבער, ַאז איר זענט ווידער פַארַאנען ֿפַאר בַאשעפטיקונג, טויגעוודיק פון ארבעטן 

און ַאקטיוולי זוכט ַארבעט און הַאלטס ַא רעקָארד פון אייער ַארבעט זוכן ַאקטיוויטעטן. 

ָאנטייל נעמען אין פארלאנגטע ַאּפוינטמַאנץ אין דיין היגע קַאריערע צענטער אויב איר גייט ניט צו דיין פארלאנגטע ַאּפוינטמַאנט, דיין 
בענעפיטן וועלן זיין גיכער געסטַאּפט. דער ערשטער זַאך איר דַארֿפן צו טָאן איז גלייך צו גיין צו די ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער, 

רופןדורךבאריכטןאויךקענטאיר.שעותביזנעסגעווענליכעצענטער'סליסטעד אויף דיין ַאּפוינטמַאנט בַאמערקן, בעשַאס יענע
יענעקאריערעצענטעראוןרעדןצואדעפארטמענטאוולעיבארשטאבאיינגעשטעלטע.

2. פריַיוויליקער פַארלָאזן און ָאּפזָאגן: איר קען זיין דיסקוויליפיצירט פון באקמען ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן אויב 
מיר בַאשליסן ַאז:

 איר האט פַארלָאזט ַא שטעלע ָאן גוטע סיבה, ָאדער	 

 מען האט איר ארויסגעלאזט )אפגעזאגט( צוליב שלעכטע פארהאלטונג	 

http://labor.ny.gov/careerservices/jobzone/index.shtm 
http://dol.ny.gov/jobzone
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א דיסקווַאלאיפאיקאצייע ֿפַאר די סיבות דויערן ביז איר ַארבעט ווידער און פַארדינסט לּפחות צען מָאל די בענעפיטן באווערטונג מיר 
אויסגערעכנט ווען איר דערלאנגט דיין פָאדערן. פַארדינסט פון זעלבסט בַאשעפטיקונג וועלן נישט ציילן. ַאמָאל איר הָאט פארדינסט 

גענוג פון בַאשעפטיקונג צו ענדיקן די דיסקווַאלַאפיקאעצייע, איר מוזט אויך זיין ָאן ַארבעט ָאן דיין שולד.

אויב איר הָאט פַארלָאזט דיין ַארבעט ֿפַאר ַא גוטע סיבה, איר וועט נישט זיין דיסקווַאליפיצירט צו בַאקומען בענעפיטן פון 
ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. ביישפילן פון גוטע סיבה זייַנען:

 א סיטוַאציע פון דינער גווַאלד וווּ דיין זיכערקייט, ָאדער די זיכערקייט פון דיין בַאלדיק משּפחה, ווָאלט זיין אין ריזיקע אויב איר 	 
האאט געבליבן אין דער ַארבעט

 אויב ַא מיטגליד פון דיין בַאלדיק משּפחה האט ַא קרַאנקייט ָאדער אומפעיקייט ווָאס בעדארפט אז איר נעמט צו די זָארגן ֿפַאר זיי 	 
ֿפַאר מער ווי דיין בַאלעבָאס איז גרייט צו געבן צייט אויףעק )בַאצָאלט ָאדער ניט בַאצָאלט(

 "אומפעיקייט" נעמט אריין: גייסטישע און פיזישע אומפעיקייט, פערמאנענטע און צייטווייליגע דיסעביליטיס, און טיילווייזע און 	 
טאטאלע אומפעיקייט

 אויב די בַאשעפטיקונג ָארט פון דיין סּפַאוס ענדערט און איר מוזט ַאריבערפירן מיט זיי צו ַא ָארט ווו איר קענען נישט באקוועם 	 
קַאמיוט צו דיין ַארבעט

 די דעפארטמענט פון לייבער באשטימט אז אייער באצאל און/אדער ארבעט שעהן זענען היפש רעדוצירט געווארן	 

 די דעפארטמענט פון לייבער האט באשטימט אז אייער געוועזענער ארבעט געבער האט נישט באהאנדלט א זיכערקייט געפאר	 

אויב די דעּפַארטמענט פון לייבער הָאט באשלאסן ַאז איר הָאט פַארלָארן ַא שטעלע ביי קיין בַאלעבָאס אין די לעצטע 18 חדשים 
ווייַל פון שלעכטע בהאנדלונג, די לוין ווָאס איר הָאט פארדינט אין די ַארבעט קען ניט זיין גענוצט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג ָאדער צו 

רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג.

3. ַארבעט ָאּפזָאגן: איר קענט אויך זיין דיסקוואליפיצירט פון בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג, נאך די 
פארלייגונג, אויב איר האט ָאּפזָאגט צו נעמען ַא ַארבעט ווָאס טרעפט די קווַאלַאפַאקאצייען דיסקרייבד אין קאפיטל 7: "ווָאס סָארט 

פון ַארבעט איך הָאבן צו זוכן? קען איך ָאּפזָאגן ַא שטעלע ווייַל די לוין זענען צו נידעריק?"

איר קעןנסט נישט ָאּפזָאגן בַאשעפטיקונג ַאז איר זענט קווַאלַאפייד ָאן ַא גוטע סיבה. ביישפילן פון גוטע סיבה זייַנען:

 די ארבעט וואלט געשטערט דיין רעכט ארַײנצוגיין אין אדער אפהאלטן מיטגלידערשאפט אין אן ארבעטער ארגאניזאציע, אדער זיך 	 
שטערן אדער פארלעצן א קאלעקטיוון פארהאנדלונג אפמאך.

 עס איז ַא סטרייק, לַאקַאוט, ָאדער אנדערע אינדַאסטריַאלע סיכסעך אין די אורגאניזצייע ווו די בַאשעפטיקונג איז געֿפינט	 

 די בַאשעפטיקונג איז ַאן אומאנגעמעסטע ווייַטקייט פון דיין וווינָארט, ָאדער ַארומפָארן צו און ֿפון די בַאשעפטיקונג איז סהיבש 	 
מער טייַער ווי די פארלאנגט אין דיין ערשטע בַאשעפטיקונג.

 די לוין, קאמפענסאציע, שעהען אדער באדינגונגען זענען היּפש ווייניקער גינציק ווי די ווָאס הערשן פאר ענלעכע ארבעט, אין דער 	 
געגנט, ָאדער זענען אזוי אז זיי דרוקן די לוין אדער ארבעט טנאים

 איר הָאט זיך צוגעווינט צו ארבעטן טייל צייט אין די 18 חדשים איידער איר פיילד דיין פָאדערונג, און די פָארשלָאג פון 	 
בַאשעפטיקונג איז ניט פַארגלייַכלעך צו דיין טייל-צייט ַארבעט.

4. שטרייק און אנדערע אינדוסטריעלע קָאנטראווערסייע, ַאחוץ פון לַאקַאוטס: אויב איר פַארלירט דיין ַארבעט רעכט צו ַא 
ַארבעט ּפָאלעמיק, ַאזַא ווי ַא סטרייק, איר קענסט זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערקונג נָארמַאללי, 
דער סטרייק דַארף דויערן 14 טעג איידער איר זענט בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן. דאס איז גערופט ַא ססוספענדירונג צייַט. 

די סוספענדירונג צייַט איז נישט גילטיק אויב דו ביסט פארשפארט פון דיין וארבעט ארט רעכט צו ַא ַארבעט ּפָאלעמיק. איר קען זיין 
בארעכטיקט גיכער אויב:

 די ארבעט פאלעמיק ענדיגט זיך און איר זענט נאך ארבעטלאז, אדער	 

 אייער בַאלעבָאס איינשטעלט א שטענדיק פַארבייַט ארבייטער	 

5. קרימינאלע אקטן: איר וועט זיין דיסקקוואליפיצירט פון באקומען בענעפיטן ֿפַאר 12 חדשים נָאך אז איר פַארלירט בַאשעפטיקונג, 
צי איר פַארלָאזט ָאדער זענען געפייערד, אויב איר:

 פארלוירן אייער דזשאב פאר באגיין א פארברעכן אין פארבינדונג מיט אייער ארבעט, אונד	 

 איר הָאט מוידע געווען שולד אין ַא געחתמעט אויסזָאגונג ָאדער ביסט געווען קָאנוויקטעד ֿפַאר א פַארברעכן	 
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נאך צו, לוין בַאצָאלט צו איר ֿפַאר בַאשעפטיקונג ווָאס האט געענדיקט זיך אין קרימינאלע אקטן, קענען ניט זיין גענוצט צו פַארלייגן 
ַא פָאדערונג.

6. טורמע צייט אויב דו ביסט אין טורמע ָאדער תפיסה, איר זענט נישט בארעכטיקט צו ָאננעמען ַארבעט גלייך. דעריבער, איר זענט 
נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. 

דעריבער, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיץ פון ַארבעטלָאזיקייַט פַארזיכערונג.

עס איז אויך קעגן דעם געזעץ ַאז איר קענסט לָאזן ָאדער ָאנווייַזן ווער איין ַאנדערע פערזון, צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ֿפַאר 
איר בשעת איר זענט אין תפיסה.

עס קען זיין אנדערע, ווייניקער ּפרָאסט צושטאנדן ווָאס קענען פַארמייַדן איר צו זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר 
ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. די זייַנען דיסקוטירט אין קאפיטל 11: "סּפעציעלע סיטוַאטאציעס."

מיר באריכטן ווי יעדער ַארבעט אין די לעצטע 18 חדשים איז געווען גענדיקט.

מיר באריכטן ַאלע דיין בַאשעפטיקונג אין די לעצטע 18 חדשים און בַאטרַאכטן ווי יעדער ַארבעט איז געווען ענדיקן. 

אויב איר הָאט פַארלָארן קיין ַארבעט אין די לעצטע 18 חדשים רעכט צו שלעכטע באהאנדלונג, די לוין איר הָאט פארדינט אין די 
ַארבעט קען ניט זיין גענוצט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג ָאדער צו רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג. דָאס קען נעגַאטיוולי ווירקן דיין 

בארעכטיקונג ֿפַאר בענעפיטן ָאדער פירן צו ַא רעדוצירטע בענעפיטן באווערטונג.

אויב איר הָאט פַארלָארן קיין ַארבעט אין די לעצטע 18 חדשים ווייַל איר פַארלָאזן ָאן א סיבה, די לוין איר הָאט פארדינט אין די 
ַארבעט קען נָאך זיין גענוצט צו באשטעטיקן ַא פָאדערונג ָאדער צו רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג, אויב איר הָאט פארדינט אין 

מינדסטער צען מָאל דיין בענעפיטן באווערטונג נָאך דעם ַארבעט געענדיקט, און איר זענט ָאן ַארבעט ָאן דיין שולד. 

ביַישּפיל א: איר זענט ַארבעטלָאז ווייַל איר האט פַארלָאזט דיין לעצטע ַארבעט ֿפַאר ּפערזענלעך סיבות.  איר פָארלייגן ַא פָאדערונג 
ֿפַאר ארבעטלאזיקייט בענעפיטן און דיין בענעפיטן באווערטונג איז $400. ווייַל איר האט פַארלָאזט דיין לעצטע ַארבעט ָאן גרונט, איר 

זענט דיסקקוואליפיצירט פון באקומען בענעפיטן. איר וועט נישט קענען פַארלייגן ַא פָאדערונג ביז איר ַארבעט און פַארדינען לּפחות 
$4.000 )$ 400 מאל צען( ֿפון נייַע בַאשעפטיקונג, און איר זענט ָאן ַארבעט ווידער, ָאן קיין שולד פון דיין זייט. 

ביַישּפיל ב: איר פָארלייגט ַא פָאדערונג ֿפַאר בענעפיטן און דיין בענעפיטן באווערטונג איז $400. איר זענט ַארבעטלָאז ווייַל איר 
ביסט געווען פרייגעזעצט פון דיין לעצטע ַארבעט, דזשָאב א, ווו איר האט געארבעט ֿפַאר דריי חדשים. איידער דזשָאב א הָאט איר 

געארבעט זעקס חדשים ֿפַאר אן אנדערע בַאלעבָאס, דזשאב ב. איר הָאט בלויז געארבעט ביי די דזשָאב א און דזשָאב ב אין די 
לעצטע 18 חדשים. דזשָאב ב הָאט געענדיקט ווייַל איר ביסט געווען געפייערד ֿפַאר שלעכטע בהאנדלונג. דעריבער, די לוין ווָאס איר 

הָאט פארדינט ביי דזשָאב ב קען ניט זיין גענוצט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג ָאדער צו רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג. מיר וועלן 
בלויז בַאטרַאכטן דיין לוין ֿפון דזשָאב א צו בַאשליסן דיין בארעכטיקונג און רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג. 

ביַישּפיל ג: איר פָארלייגט ַא פָאדערונג ֿפַאר בענעפיטן און דיין בענעפיטן באווערטונג איז $400. איר זענט ַארבעטלָאז ווייַל איר ביסט 
געווען פרייגעזעצט פון דיין לעצטע ַארבעט, דזשָאב א. איר הָאט געארבעט אין דזשָאב א דריי חדשים און הָאט פארדינט 6,000 $. 
איידער דזשָאב א הָאט איר געארבעט זעקס חדשים ֿפַאר אן אנדערע בַאלעבָאס, דזשאב ב. דזשָאב ב. איז געענדיקט ווייַל איר האט 

פַארלָאזט ֿפַאר ּפערזענלעך סיבות. ווייַל איר הָאט פארדינט מער ווי צען מָאל דיין בענעפיטן באווערטונג )X 10 = $ 4,000 $400( ביי 
דזשָאב א, איר וועט זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן. די לוין ווָאס איר הָאט פארדינט ביי דזשָאב ב קען ווערן גענוצט צו פַארלייגן ַא 

פָאדערונג ָאדער צו רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג, טרָאץ דעם פַאקט ַאז איר האט פַארלָאזט ָאן ַארבעט ֿפון דזשָאב ב, ָאן גרונט. 
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 PIN, NY.GOV 3 באקומען דיין בענעפיטן: דיין
ID, דירעקט אוועקלייגן און די דעביט קַארטל

 )PIN( בַאשטעטיקן דיין ּפערזענלעך אידענטיפיקאצייע נומער

אויב איר האט פארלייגט דיין פָאדערונג דורך די טעלעפָאן, איר הָאט צוגעשטעלט ַא פערזענלעכע אידענטיפיקאצייע נומער ָאדער 
PIN. עס איז וויכטיק צו געדענקען דיין PIN. איר וועט נוצן עס ווען איר:

 רופט דעם טעלעֿפָאן־קליימז צענטער * ּכדי צו שטעלן ַא ֿפרַאגע וועגן דיינע וואכענדיקע בענעֿפיטן, ָאדער 	 

 פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן )באווייזן ֿפַאר בענעפיטן( דורך טעלעפָאן ניצן טעל-סערוויס	 

אויב איר האט פַארגעסן דיין PIN ָאדער אויב איר טרַאכט אז עמעצער ַאנדערש קען וויסן דיין PIN, איר קען בַאשטעטיקן דָאס דורך 
רופן די טעלעפָאן פאדערונג צענטער. * אויסקלייב דעם מעניו ָאּפציע "ֿפַאר PIN ָאדער ַאדרעס ענדערונגען." 

.NY.gov ID בַאשטעטיקן דיין

אויב איר קלייַבט צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן )באווייזן ֿפַאר בענעפיטן( אויף אונדזער וועבזייטל, איר דַארפט צושטעלן זיך און 
 ID ווָאס איר הָאט בַאשטימט ווען איר האט פָארלייגט ַא פָאדערונג. מיט ַא PIN דָאס איז ַאנדערש פון דעם  .NY.gov פון ID נוצן ַא

פון NY.gov, איר קענט פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן און בַאקומען אנדערע אינֿפָארמַאציע וועגן דיין בענעפיטן, אויף אונדזער 
וועבזייטל. איר קענט אויך פרעגן ַא סּפעציפישע קשיא וועגן דיין פָאדערונג דורך זיכער ָאנזָאג. דיין NY.gov ID קען אויך זיין גענוצט 

צו צוטרעטן די בַאדינונגען געֿפינט דורך אנדערע ניו יארק שטאט אגענטור. אינסטרוקציעס ֿפַאר שאפן ַא ID פון NY.gov זענען 
אויף אונדזער וועבזייטל labor.ny.gov/signin.  אויב איר הָאט שוועריקייטן צו שַאֿפן ַא ID פון NY.gov, זען די איללוסטרירטע 

אינסבטרוקציעס ליסטעד אויף די צייכן אין בלַאט, באזוך די ָאפט געשטעלטע ֿפראגן פון NY.gov, ָאדער רופט 
 800-833-3000 מאנטיק- פרייטאג 8:30 - 4:30 נָאכמיטָאג. ביטע רופט ניט צו די טעלעפָאן פאדערונג צענטער

* מיט ID.gov ID פרובלעמען, זיי קענען נישט הַאלטן טעכנָאלָאגיע הילף.

אויב איר האט פַארגעסן דיין ניץ נאמען ָאדער פאסווָארט ֿפון NY.gov ID ָאדער אויב איר טרַאכט אז עמעצער ַאנדערש קען 
זיי, איר קענט זיי ענדערן יעדער צייט נָאכגיי די אינסטרוקציעס צו בַאשטעטיק דיין NY.gov ID נאמען און פאסווָארט אין 

labor.ny.gov/signin ָאדער רופט 800-833-3000 צווישן 8:30 און 4:30 מאנטיק - פרייטאג, ֿפַאר הילף.

 NY.gov ID דיין ,PIN וויכטיק: צו לָאזן עמעצער צו בַאקומען בענעפיטן ָאדער צוטרעטן צו דיין פָאדערונג מיט דיין
ָאדער דיין NY.gov פאסווארט איז ַא ערנסט עבירה. דָאס קען פירן צו שטרענג ּפענַאלטיז, ַארייַנגערעכנט קרימינאלע 
 ,PIN ּפרָאקורירונג און טפיסע. איר קענט אויך פַארלירן בענעפיטן פון ַארויף צו 20 ווָאכן. זאג ניט קיינער וואס עס דיין

 NY.gov דיין ,PIN פאסווארט. שרייַב זיי ווו זיי קען זיין געזען דורך אנדערע. דיין NY.gov ָאדער דיין NY.gov ID דיין
ID און דיין NY.gov ּפאסווארט זענען דיין עלעקטרָאניש סיגנַאטשערז. זיי זענען זיכערהייט מיטלען ווָאס פארזיכערט ַאז 

קיינער חוץ איר קען פָאדערן און בַאקומען דיין בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג, ָאדער ָאנקוקן דיין ּפריווַאטע 
אינֿפָארמַאציע. איר זענט פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר באויףָארעניש און ניצן דיין PIN, NY.gov ID און NY.gov ID ּפַאסווארט.

דער בלויז אויסנעם איז אויב איר קענט נישט ַארייַן אין דיין אייגענע אינֿפָארמַאציע ווייַל פון ַא דיסַאביליטי ָאדער שּפרַאך 
ַארויסגעבן. אויב איר קענט נישט ַארייַן דיין אייגענע PIN, איר קען הָאבן ַא העלפער צו ַארייַן עס ֿפַאר איר.  ָאבער, 

קלעימענטס:אכטאיןנעמט .PIN איר מוזט זיין מיט דיין העלפער ווען זיי ַארייַן שרייבן דיין פאסווארט ָאדער
,לעיבאראוודעפארטמענטדידורךסערוויסעסוועלכעסייפארהעלפעראנוצןצופארלאנגטנישטווערן
אריינגערעכנטארבעטסלאזיגקייטאינשורענס.איבערטייטשןסערוויסעסזענעןאוועילעבלפאראומזיסט.

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin 
http://labor.ny.gov/signin 
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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אויב איר הָאט פָארלייגן דיין פָאדערונג ָאנליין ָאבער שּפעטער וועלן רופן דעם טעלעפָאן פָאדערונג צענטער * וועגן דיין פָאדערונג 
ָאדער פָאדערונג וואכענדיקע בענעפיטן דורך טעלעפָאן מיט Tel-Service, איר וועט זיין ּפרַאמּפטַאד צו שַאֿפן ַא PIN. איר וועט ווערן 
געבעטן צו ַארייַן ַא פיר-נומער PIN און דַאן איר וועט ווערן געבעטן צו בַאשטעטיקן דעם PIN דורך ווידער ַארייַן די זעלבע פיר נומערן. 

וויכטיק: ווען איר שטעלט דיין NY.gov ID, ביטע זיין זיכער ַאז די אימעייל ַאדרעס איר קלייַבט איז נישט גענוצט דורך 
אן אנדער מענטש מיט ַא NY.gov חשבון. א ID פון NY.gov קענען זיין געלינגקט צו בלויז איין אימעייל ַאדרעס. צום ביישּפיל, 
אויב איר און דיין סּפַאוס ַאנטיילן ַאן אימעייל ַאדרעס און דיין סּפַאוס שוין האט ַא NY.gov ID געלינגקט צו דיין אימעייל ַאדרעס, 
איר דַארֿפן צו נוצן ַא ַאנדערע אימייל ַאדרעס ֿפַאר דיין NY.gov ID. ניץ ַא אימעייל ַאדרעס ווָאס איר צ'עקט קעסיידער. ווען איר 

 NY.gov זיך איינשרייבט ֿפַאר ָאנליין בַאדינונגען, איר שטימען צו בַאקומען אנזאגן ֿפון אונדז דורך די זיכער ָאנזָאג סיסטעם אין דיין
אקאונט. ווען מיר שיקן איר ַא זיכער ָאנזָאג, מיר אויך שיקן ַא ָאנזָאג צו דיין פערזענלעכע אימעייל ַאדרעס. איר מוזט צייכן אין דיין 

NY.gov חשבון צו זען דעם ָאנזָאג. 

איר מוזט טשעק און רעסּפָאנד צו זיכער ַארטיקלען און ַאנקעטע ווָאס מיר קענען שיקן צו איר דורך די זיכערע ָאנזָאג 
סיסטעם פון NY.gov. איר מוזט ריסּפַאנדירן צו ַאלע אנזאגן, פארמען און בריוו אין די צייט לויט אין יענע אנזאגן.  עס איז דיין 

ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט צו טשעק דיין פערזענלעכע אימעייל און דיין NY.gov חשבון צו מַאכן זיכער ַאז איר טָאן ניט פעלן אונדזער 
ַאנזאגן. לייג noreply@labor.ny.gov צו דיין קָאנטַאקטן צו פארזיכערן ַאז אונדזער ימיילז טָאן ניט גיין צו דיין ָאּפפַאל טעקע.

ביטע בַאמערקט: ּפַאּפיר קאפיעס פון זיכער ָאנליין אנזאגן וועלן נישט זיין געשיקט צו איר.

בַאשטעטיקן דיין צָאלונג מעטָאד

אויב איר הָאט זיך געווענדט ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג ָאנליין, אויב איר הָאט געבעטן צי איר ווילט בַאקומען דיין בענעפיטן 
דורך דירעקט אוועקלייגן ָאדער דעביט קַארטל.  אויב איר הָאט געווענדט דורך די טעלעפָאן, איר וועט אויטָאמַאטיש בַאקומען דיין 

בענעפיטן דורך דעביט קַארטל סייַדן איר הָאט ַא פריערדיקן פָאדערונג און איר הָאט בַאקומען זיי דורך דירעקט אוועקלייגן. אויב 
בענעפיטן פון דיין פריערדיקן פָאדערונג זענען בַאצָאלט דורך דירעקט אוועקלייגן, מיר וועלן פָארזעצן צו אוועקלייגן דיין בענעפיטן אין 

די בַאנק אקאונט מיר הָאבן אויף דער טעקע. אויב דיין בַאנק אקאונט איז געביטן, ביטע דערהייַנטיקן דיין אינֿפָארמַאציע גלייך מיט 
אונדזער וועבזייטל. מיר טָאן ניט ַארויסגעבן בענעפיטן דורך טשעק. דָא איז ווָאס איר דַארֿפט צו וויסן וועגן דירעקט ַאוועקלייגן און 

דעביט קַארדס.

דירעקט אוועקלייגן

דירעקט אוועקלייגן מיטל איז אוועקלייגן דיין בענעפיטן אין דיין טשעקינג אקאונט. אין ַאלגעמיין, ווען די דירעקט אוועקלייגן איז 
געגרינדעט, די בענעפיטן זענען אויףעקגעלייגט אין דיין טשעקינג אקאונט אין דריי געשעפט טעג נָאך די צָאלונג איז באפרייט 

דורך די דעּפַארטמענט פון ַארבעט. איר קענט פַארשרייַבן ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן ווען איר פָארלייגט ַא פָאדערונג אויף אונדזער 
וועבזייטל, labor.ny.gov/signin , ָאדער איר קענט טוישן די דירעקט ַאוועקלייגן ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן 

)באווייזן ֿפַאר בענעפיטן( ָאנליין. צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט 
די 'ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען' קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט אויף "דערהייַנטיקן דיין פערזענלעכע 

אינֿפָארמַאציע." דריקט אויף דערהייַנטיקן/רעגיסטרירן ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן.” וויכטיק: איר קענט נישט פַארשרייַבן ָאדער 
טוישן צו דירעקט ַאוועקלייגן דורך רופן די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * ָאדער ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן 

דורך טעלעפָאן, ניצן אונדזער טעל-סערוויס סיסטעם. 

ַאמָאל איר הָאט רעגיסטרירט ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן, עס וועט בלייבן אין ווירקונג ביז דעם סוף פון דיין פָאדערונג, סייַדן איר טוישט 
ָאדער בָאטל מַאכן עס. ֿפַאר דיין שוץ, אויב איר פָארלייגט אן אנדער ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג פָאדערונג אין דער צוקונֿפט, איר 

וועט הָאבן צו ווידער פַארשרייַבן ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן.

אויב איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן ָאנליין, איר וועט שטענדיק זען אינֿפָארמַאציע וועגן דירעקט ַאוועקלייגן אויף דיין 
בַאשטעטיקונג בלַאט, אפילו אויב איר הָאט אויסדערוויילט צו בַאקומען דיין באצאלונג מיט דעביט קַארטל, ווען איר פָארלייגט 

דיין פָאדערונג.  דָאס איז ַאזוי ַאז איר וועט שטענדיק הָאבן די ָאּפציע צו ָאנהייבן ָאדער בָאטל מַאכן דירעקט ַאוועקלייגן. דָאס אויך 

http://noreply@labor.ny.gov
http://noreply@labor.ny.gov
http://labor.ny.gov/signin 
http://labor.ny.gov/signin 
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin


ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער
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לאזט איר צו דערהייַנטיקן דיין דירעקט אוועקלייגן אינֿפָארמַאציע אויב איר טוישן בַאנקינג אינפארמאצייע ָאדער אויב דיין בַאנקינג 
אינֿפָארמַאציע ַאנדערש.

ּכדי צו פַארשרייַבן זיך ָאדער טוישן צו דירעקט ַאוועקלייגן, איר דַארֿפן ַא הַאנטיק טשעק. ַארייַן די נומער פון די בַאנק ראוטינג און 
טשעקינג נומער, ווי געוויזן אויף דיין טשעק. די דיַאגרַאמע הינטער ווייזט ווו אויף דעם טשעק צו געֿפינען די נומערן. וויכטיק: דו 
זאלסט נישט נוצן ַא טשעקינג אקאונט אוועקלייגן סליפ ֿפַאר דיין ראוטינג נומער ָאדער דיין חשבון נומער. די סליּפס קען 
ַארייַננעמען נומערן ווָאס זענען נישט גילטיק ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן. אויב דיין בַאנקינג אינסטיטושַאן איז לעצטנס מערדזשד, דיין 
בַאנק רוטינג נומער און טשעק חשבון נומער הָאבן געביטן. קָאנטַאקט דיין בַאנק צו בַאקומען נייַע רוטינג און חשבון נומער, איידער 

איר פַארשרייַבט ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן. 

באמערקונג: די רוטינג און חשבון נומער קען זיין אין פַארשידענע ערטער אויף דיין טשעק

וויכטיק:  ביטע ַארייַן דיין ריכטיקע טשעקינג אינֿפָארמַאציע. אויב איר טָאן ניט ַארייַן ּפינטלעך אינֿפָארמַאציע, דיין בענעפיטן 
באצאל קען זיין אפלייגט ֿפַאר 14-21 טעג. ביטע דרוק ַא קָאּפיע פון די דירעקט אוועקלייגן אינֿפָארמַאציע איבערבליק, איידער קליקינג 

די "פָארלייגן" לינק. דָאס איז דיין בלויז דערווייַז פון די ַאקַאונט אינֿפָארמַאציע ווָאס איר הָאט אריין. איר וועט דַארֿפן דעם דערווייַז 
אויב עס זענען קיין פראבלעמען מיט דיין טשעקינג אקאונט אינֿפָארמַאציע. 

נָאך מיר בַאקומען דיין נייַע ָאדער דערהייַנטיקט ַאקַאונט נומערן, עס נעמט וועגן פינף געשעפט טעג צו שטעלן דירעקט ַאוועקלייגן, 
און שיקן עלעקטרָאניש ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן צו דיין טשעקינג אקאונט. דָאס ווענדעט צי איר זענט רעגיסטרירט 

ֿפַאר ַא נייַע חשבון, ָאדער טוישט עקסיסטירטע חשבון אינֿפָארמַאציע. אויב איר האט ַא דעביט קַארטל, מיר ַאריבערפירן דיין 
וואכענדיקע בענעפיטן צו דיין קַארטל אין דעם צייט.  ַאמָאל איר שטעלן ַא דירעקט ַאוועקלייגן, איר זָאלסט בַאשטעטיקן ַאז דיין 

בענעפיטן זענען אין דיין חשבון, איידער איר שרייַבט טשעקס קעגן די געלט.

איר קענט נישט נוצן דירעקט אוועקלייגן אויב דו ביסט אנטייל נעמען אין די פאלגענדע פראגראם: 

 	 )ATAA/RTAA( ַאלטערנַאטיווע ָאדער רעמּפלוימענט מסחר אנפאסונג אלאונסיז 

 ַאלַאוַאנסיז ֿפַאר הַאנדל ריַאדזשַאסטמַאנט )TRA(, ָאדער	 

 	)DUA( אומגליק ארבעטלאזיקייט הילף  

ָאבער, אויב איר הָאט זיך רעגיסטרירט ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן בשעת איר האט באקומען רעגולער בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג, דָאס וועט פָארזעצן בשעת איר קלייַבט הינטער איינער פון די פראגראמען.

איר קענט פַארשרייַבן ֿפַאר, ָאדער טוישן דיין דירעקט אוועקלייגן אינֿפָארמַאציע ָאנליין: 

 מאנטיק ביז פרייטאג, 7:30 ביז הַאלבנַאכט, און 	 

 צאל צו דעם
באטעלונג פון

דָאללַארס

ֿפַאר

ראוטינג נומער חשבון נומער טאןניטַארייַננעמעןדי

טשעקנומער

ביישפיל
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  שבת און זונטיק, ַא גַאנצן טָאג	 

בָאטל מַאכן דירעקט ַאוועקלייגן

איר קענט בָאטל מַאכן דירעקט ַאוועקלייגן ֿפון דיין ָאנליין חשבון אויף labor.ny.gov/signin. דריקט אויף "ארבעטלאזיקייט 
בַאדינונגען" אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דָאס ברענגט איר צו די בלַאט ָאן ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג ָאנליין. דריקט 

אויף "דערהייַנטיקן דיין פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע." דריקט אויף "דערהייַנטיקן/רעגיסטרירן ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן." טשעק די 
קעסטל "בָאטל מַאכן דירעקט אוועקלייגן ביי די דנָא פון די דירעקט אוועקלייגן אינֿפָארמַאציע בלַאט. מיר וועלן דערהייַנטיקן אונדזער 

רעקָארדן און הַאלטן די עלעקטרָאניש ַאריבערפירן פון דיין וואכענדיקע בענעפיטן, צו דיין טשעקינג אקאונט.

.Key2Benefits דיין וואכענדיקע בענעפיטן וועלן זיין אויף געלייגט צו דיין דעביט קַארטל

 צאלצודעםבאטעלונגפוןאויב איר הָאט קיינמָאל געהאט ַא דעביט קַארטל, איר וועט ווערן געשיקט איינע אויטָאמַאטיש מיט איין 	 
ּפָאסט אין ַא קלָאר ווייַס קָאנווערט, וועגן זיבן צו צען טעג נָאך איר פָאדערונג פון די בענעפיטן פון דיין ווייַטערע ווָאך.

 צאלצודעםבאטעלונגפוןאויב איר הָאט ביז ַאהער געהאט ַא Key2Benefits דעביט קַארטל, און עס איז אויסגעגאנגען ָאדער איז 	 
פארלארן, איר מוזןטקָאנטַאקט KeyBank קונה סערוויס דורך 866-295-2955.

דעביט קַארטל 

א Key2Benefits דעביט קַארטל איז ַא דעביט מַאסטערקַארד. דָאס לאזט איר צו צוריקציען דיין בענעפיטן פון ַא ATM )ַאוטָאמַאטעד 
טעללער מַאשין( און מַאכן ּפערטשַאסַאז וואו נָאר מַאסטערקַארד איז אנגענומען. בלויז די דעּפַארטמענט פון לייבער קענען 

אוועקלייגן געלט אין די דעביט קַארטל אקאונט. די קַארטל וועט ווערן געשיקט צו איר אויטָאמַאטיש סייַדן איר צייכן ַארויף ֿפַאר 
דירעקט אוועקלייגן.

די דעביט קַארטל וועט זיין ּפָאסטעד צו איר וועגן זיבן צו צען טעג נָאך איר זענט באויףיליקט צו בַאקומען בענעפיטן. ֿפון זיכערהייט 
סיבות, דיין דעביט קַארטל וועט ָאנקומען אין ַא קלָאר ווייַס קָאנווערט. ֿפון זיכערהייט סיבות, דיין דעביט קַארטל וועט ָאנקומען אין ַא 
קלָאר ווייַס קָאנווערט. ביטע צוקוק עס אין די ּפָאסט און טָאן ניט ווַארפן עס אוועק, אפילו אויב איר הָאט זיך דערווייַל איינגעשריבן 
ֿפַאר דירעקט אוועקלייגן. ווען איר בַאקומט דיין קַארטל, רופט גלייך KeyBank קונה סערוויס אין 866-295-2955 צו ַאקטיווירן עס. 

ווי ַא טייל פון די ַאקטיווירן ּפרָאצעס, איר וועט ווערן צו שַאֿפן ַא PIN ֿפַאר דיין קַארטל. די PIN איז ַא פיר-ציֿפער נומער ווָאס איר 
ַארייַן אויף די קיּפַאד אין ATM און ריטעייל פלעצער. דיין PIN ֿפַאר דעביט קַארטל איז ֿפַאר ַא ַאנדערש ציל ווי די PIN ווָאס איר הָאט 

באשאפן ווען איר פיילד דיין ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג פָאדערונג, ווָאס איז אויך ַא פיר-ציֿפערן נומער. ֿפַאר זיכערהייט סיבות, נוצן 
פַארשידענע פיר-ציֿפערן נומערן ֿפַאר דיין PIN דעביט קַארטל און דיין PIN ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.

די אינֿפָארמַאציע פון דיין דעביט קַארטל איז נישט בארעכטיקט ֿפַאר די דעּפַארטמענט פון לייבער. איר קענט טשעקן דיין חשבון ווָאג 
פריי אין ַאלע KeyBank און ַאלּפוינט ATM דורך רופן KeyBank קונה סערוויס 866-295-2955 ָאדער גיין צו קייבַאנק וועבזייטל 

key2benefits.com. איר קענט אויך זען דיין כוידעשלעך אויסזָאגונג אויף די וועבזייטל פון KeyBank ָאדער צייכן ַארויף צו בַאקומען 
כוידעשלעך אויסזָאגונג אין די ּפָאסט, דורך קָאנטַאקטינג KeyBank קונה סערוויס. 

דיין דעביט קַארטל איז גילטיק ֿפַאר דריי יָאר און וועט זיין גענוצט ֿפַאר קרַאנט און ּפָאטענציעל צוקונֿפט פאדערונגען. אפילו אויב איר 
דערווייַל האט נישט בַאקומען בענעפיטן, הַאלטן די קָארט אויף ַא זיכער ּפלַאץ. אויב איר בַאקומסַט בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג אין ַא שּפעטער דַאטע, דער זעלביקער דעביט קַארטל ּפין איר ערידזשַאנַאלי באשאפט, וועט ריַאקטיווירן דיין קַארטל. 
 KeyBank אויב איר הָאט ניט גענוצט דיין קַארטל ֿפַאר דריי יָאר ָאדער אויב איר פָארלייגט ַא נייַע פָאדערונג נָאך דריי יָאר, רופט צו

קונה סערוויס 866-295-2955 צו בעטן ַא נייַע קַארטל. דעּפַארטמענט פון לייבער אנגעשטעלטע קענען ניט פַארבייַטן ָאדער בעטן ַא 
נייַע קַארטל ֿפַאר איר.

פארלארן ָאדער געגאנוועט דעביט קַארטל 

אויב איר פַארלירט דיין דעביט קַארטל ָאדער עס איז געגאנוועט, רוף גלייך KeyBank קונה סערוויס אויף 
866-295-2955 צו מעלדונג עס און צו בעטן ַא נייַע קַארטל.

http://labor.ny.gov/signin
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4 ווי פיל וועל איך בַאקומען בענעפיטן יעדער 
ווָאך? 

ניצן אונדזער ָאנליין בענעפיטן באווערטונג רעכענער אויף labor.ny.gov/benefit-rate-calculator צו צושטעלן ַאן ָאּפשַאצונג פון 
דיין וואכענדיקע בענעפיטן. באמערקונג: די רעכענער גיט בלויז ַאן ָאּפשַאצונג. דָאס קען נישט גַארַאנטירן ַאז איר זענט בארעכטיקט 

ֿפַאר בענעפיטן ָאדער ַא סּפעציפיש סומע. איר מוזט פָארלייגן ַא ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג פָאדערונג צו אויס געֿפינען צי איר זענט 
בארעכטיקט, און לערנען דיין פַאקטיש בענעפיטן סומע. 

)ב( פארשטיידיין "באזעפעריאד"

דיין וואכענדיקע צָאלונג פון די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן איז אפענגיק אויף ווי פיל איר זענען בַאצָאלט בעשַאס ַא "בַאזע 
צייט." א בַאזע צייט רעּפרעזענטירט איין יָאר פון דיין ַארבעט און לוין )פיר קַאלענדַאר קווַארטערס(. קַאלענדַאר קווַארטערס זענען די 
דריי-חודשים בלַאקן פון צייט געוויזן אין די אונטן טשַארט.  לוין בַאצָאלט אין דיין בַאזע צייט זענען גענוצט צו רעכענען דיין בענעפיטן 

באווערטונג. לוין זענען אויסגערעכנט באזירט אויף די פערטל פון די צָאלונג טָאג, נישט די צָאלונג צייט. אייער בענעפיטן באווערטונג איז 
די סומע פון געלט איר קען בַאקומען, אויב דו ביסט בארעכטיקט ֿפַאר ַא גַאנץ ווָאך פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן. 

עס זענען צוויי טיפען פון בַאזע ּפיריַאדז געוויזן אין די טשַארט אונטן. די בַאסיק בַאזע ּפעריָאד איז די ערשטע פיר פון די לעצטע 
פינף געענדיקט קַאלענדַאר קווַארטערס איידער די פערטל אין ווָאס איר פָארלייגט ֿפַאר בענעפיטן. אויב איר האט ניט גענוג לוין אין 

דיין בַאסיק בַאזע ּפעריָאד, מיר נוצן דיין ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאד צו רעכענען דיין בענעפיטן צָאלונג.
 

אויב איר האט ניט גענוג לוין אין דיין בַאסיק בַאזע ּפעריָאד, מיר נוצן דיין ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאד צו רעכענען דיין בענעפיטן 
צָאלונג. די ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאד איז די לעצטע פיר געענדיקט קַאלענדַאר קווַארטערס, איידער די פערטל ווָאס איר פָארלייגן 

ֿפַאר בענעפיץ. וויכטיק:  אויב איר הָאט גענוג לוין אין דיין בַאסיק בַאזע ּפעריָאד, מיר טָאן ניט אויטָאמַאטיש טשעקן צו זען 
אויב דיין בענעפיטן קורס ווָאלט זיין העכער, אויב דיין ַאלטערנַאטיוו בַאזע ּפעריָאד איז ַאנשטָאט גענוצט. אויב איר טרַאכט 

דיין בענעפיטן צָאלונג וועלן זיין העכער מיט דיין ַאלטערנַאטיוו בַאסע ּפעריָאד, איר קענט פרעגן אונדז צו נוצן דיין ַאלטערנַאטיוו בַאזע 
ּפעריָאד, צו רעכענען דיין בענעפיטן סומע. 

ָאבער, אויב איר קלייַבט צו נוצן די ָאלטערנַאטיוו פערטל לוין ֿפַאר דיין קרַאנט פָאדערונג, איר קענט נישט נוצן די לוין ווידער אין 
דער צוקונֿפט. דָאס קען ווירקן דיין פיייקייט צו זיין קווַאלאיפיצירט ֿפַאר ַא צוקונֿפטע פָאדערונג. ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, ביטע זען 

"בעטן ַא בענעפיטן באווערטונג כעזשבן באזירט אויף ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאד" אין קאפיטל 4. 

ֿפַאר ַאלע בַאזע ּפיריַאדז, די פערטל אין ווָאס איר פָארלייגט ֿפַאר בענעפיץ איז ניט גערעכנט ווי טייל פון דיין בַאזע 
ּפעריָאד. דאס מיינט אז לוין באצאלט בעשאס די פערטל וואס איר האט פארלייגן וועט נישט זיין גענוצט צו קעכענען דיין בענעפיטן 

באווערטונג. 

 פַארדינסט פארלאנגט צו קוואליפיצירך זיך ֿפַאר בענעפיץ

ווי ַארבעט די בַאזע ּפיריַאדז

די 2 פערטל

1 אפריל 
30 יוני

אקטועלע יָארֿפרִיערדיקע יָאר

פערטל איר
האט פארלאנגט
ֿפַאר בענעפיטן

1 אפריל 

30 יוני

דער 1 פערטל

1 יאנואר 
31 מערץ

דער 5 פערטל

1 יאנואר 
31 מערץ

די 3 פערטל

1 יולי 
30 סעפטעמבער

די 4 פערטל

1 אקטאבער 
31 דעצעמבער

בלויז ביישּפיל. דיין פַאקטיש פערטל קען זיין ַאנדערש פון וואס איז געוויזן.

בַאסיקע בַאסע ּפעריָאד
לוין בַאצָאלט איר אין די פיר פערטלס זענען דיין ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאד.

ָאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאד
לוין בַאצָאלט איר אין די פיר פערטלס זענען דיין ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפעריָאד.
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צו קוואליפיצירן זיך ֿפַאר בענעפיץ, איר מוזן טרעפן ַאלע דריי פון די ווייַטערדיקע פַארדינסט באדערפענישן בעשַאס דיין בַאזע 
פעריאד )באזע אדער אלטערנאטיווע(: 

 איר מוזט הָאבן געארבעט און שוין געווען בַאצָאלט לוין אין דזשָאבס באדעקט דורך ַארבעטלָאזיקייט פארזיכערונג אין לּפחות צוויי 	 
קַאלענדַאר קווַארטערס

 ֿפַאר פאדערונגען פארלייגט אין 2023, איר מוז הָאבן שוין געווען בַאצָאלט אין מינדסטער $3,100 אין איין קַאלענדַאר פערטל	 

 די טוטאל פון לוין בַאצָאלט צו איר מוזן זיין ביי מינדסטער 1.5 מאל די סומע ווָאס איר הָאט געווען בַאצָאלט אין דיין הויך פערטל	 

 דיין הויך פערטל איז די פערטל פון דיין בַאזע צייט, אין ווָאס איר הָאט געווען בַאצָאלט די מערסט געלט. אויסנעם: אויב דיין 	 
הויך פערטל לוין זענען געווען 11,088 $ ָאדער מער, איר מוזןט הָאבן שוין געווען בַאצָאלט לּפחות 5,544 $ )הַאלב פון 11,088 $( 

טוטאל אין די אנדערע דריי פערטל פון דיין בַאזע צייט.
 )$6,000 = 1.5 x $4,000( $ 6,000 בייַשּפיל:  דיין הויך פערטל לוין זענען $4,000. איר מוזט הָאבן שוין געווען בַאצָאלט לּפחות

טוטאל ֿפַאר ַאלע פיר קווַארטערס פון דיין בַאזע צייט.

ביטע באמערקט: צו זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן, איר מוזט אויך הָאבן פַארלָארן ַארבעט ָאן דיין שולד, זיין גרייט, וועלן און 
קענען ַארבעטן און ַאקטיוולי זוכן ַארבעט.

ווי מיר רעכענען דיין וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג

אויב איר הָאט געווען בַאצָאלט לוין אין ַאלע פיר קווַארטערס פון דיין בַאזע צייט און דיין הויך פערטל לוין זענען:

 מער ווי $3,575: דיין בענעפיטן באווערטונג איז דיין הויך פערטל לוין צעטיילט דורך 26. אויב די רעכענונג איז ווייניקער ווי 143 $, 	 
דיין בענעפיטן באווערטונג איז $143. 

 ביַישּפיל 1: דיין הויך פערטל לוין זענען $4,030. דיין וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג איז 155 $ )4,030 $- 26 = $155(.	 

 ביַישּפיל 2: דיין הויך פערטל לוין זענען $3,640. דער רעזולטַאט איז ַא בענעפיטן באווערטונג פון $140 )$3,640 ÷ 26 = 	 
$140(. זינט דאס איז ווייניקער ווי $143, דיין בענעפיטן באווערטונג איז $143. 

3,575 $ ָאדער ווייניקער: דיין בענעפיטן באווערטונג איז דיין הויך פערטל לוין צעטיילט דורך 25 ָאדער 100 $, ווָאס איז די 	 
העכער. 

 ביישפיל: אייער הויכע פערטל וועידזשעס זענען $3,350. איירע וועכנטליכע בענעפיט ראטע איז $134 )$3,350 ÷ 25 = $134(.	 

 אויב איר הָאט געווען בַאצָאלט לוין בלויז אין צוויי ָאדער דריי פערטל פון דיין בַאזע צייט און דיין הויך פערטל לוין זענען:

 מער ווי $4,000: אייער בענעפיטן באווערטונג איז די דורכשניט לוין פון דיין צוויי העכסטן פערטל לוין, צעטיילט דורך 26. אויב די 	 
חשבון איז ווייניקער ווי 143 $, דיין בענעפיטן באווערטונג איז $143.

 ביַישּפיל: דיין הויך פערטל לוין זענען 4500 $ און דיין ווייַטער העכסטן פערטל לוין זענען 4,288 $, ַא דורכשניט פון  4,394 $ 	 
)º 2 = $4,394 $8,788 ,$8,788 = $4,288 + $4,500(. דיין בענעפיטן באווערטונג איז 169 $ )4,394 $ ÷ 26 = 169 $(.

$3,576 ביז $4,000: דיין בענעפיטן סומע איז דיין הויך פערטל לוין צעטיילט דורך 26. אויב די חשבון רעכענונג אין ווייניקער ווי 	 
$143, דיין בענעפיטן באווערטונג איז $143.

 ביַישּפיל: דיין הויך פערטל לוין זענען $3,640. דער רעזולטַאט איז ַא בענעפיטן באווערטונג פון $140 )$3,640 ÷ 26 = $140(. 	 
זינט דאס איז ווייניקער ווי $143, דיין בענעפיטן באווערטונג איז $143.

3,575 $ ָאדער ווייניקער: דיין בענעפיטן סומע איז דיין הויך פערטל לוין צעטיילט דורך 25 ָאדער $100, ווָאס איז די העכער.	 

 ביישפיל: אייער הויכע פערטל וועידזשעס זענען $3,350. איירע וועכנטליכע בענעפיט ראטע איז $134 )$3,350 ÷ 25 = $134(.	 
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ביטע באמערקט: עפעקטיוו פון די ערשטע מאנטיק פון אקטאבער 2019, די מַאקסימום בענעפיטן באווערטונג איז געוואקסן צו
504 $. פאר פאדערונגען ווָאס זענען עפעקטיוו פון 2 יאנואר 2023 ָאדער שּפעטער, די מינימום בענעפיטן באווערטונג איז $124.

ֿפַאר פאדערונגען אייגעלעגט אין 2023, די מינימום הויך פערטל איז $3,100.

ַאמָאל דיין וואכענדיקע בענעפיטן צָאלונג איז אויסגערעכנט, איר וועט בַאקומען ַא אנזאג אין פאסט, פון די געלטיק בענעפיטן 
באשטעטיקונג. עס וועט זָאגן איר אויב איר הָאט גענוג לוין צו קוואליפיצירן זיך ֿפַאר בענעפיטן, און אויב יָא, ווָאס דיין וואכענדיקע 

בענעפיטן באווערטונג וועט זיין, אויב מיר בַאשליסן ַאז איר זענט בארעכטיקט. די מעלדונג וועט מאכן א רשימה פון ַאלע באלעבאסן 
ֿפַאר ווָאס איר האט געארבעט בעשַאס דיין בַאזע צייט, ניט נָאר דיין לעצט בַאלעבָאס. עס וועט אויך ווייַזן די לוין ווָאס איר הָאט געווען 

בַאצָאלט ווי געמאלדעט דורך די באלעבאסן. 

איר זָאלסט דורכקוקן די מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג ּפונקט צו מַאכן זיכער ַאז עס איז ריכטיק. אויב איר שטימעט 
מיט די געוויזן אינֿפָארמַאציע, טָאן ניט נעמען קיין ַאקציע. הַאלטן דיין מעלדונג ֿפַאר דיין רעקָארדן. אויב קיין אינֿפָארמַאציע וואס 

איז געוויזן אויף דעם בַאמערקונג איז פַאלש, ביטע זען די ווייַטער טעמע "אויב לוין און/ָאדער באלעבאסן זענן פעלנדיק אין דיין 
געלטיק בענעפיטן בַאשטימונג."

וויכטיק:  די בַאשטימונג פון געלטיק בענעפיטן זאגט נישט ַאז איר וועט באשטימט בַאקומען בענעפיטן. עס פשוט ווייזט 
צי איר הָאט גענוג פַארדינסט צו קוואליפיצירן זיך. עס קען זיין אנדערע סיבות ווָאס איר טָאן נישט קוואליפיצירן. זען קאפיטל 2 

"בארעכטיקונג פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג". נָאך איר בַאקומט די בַאשטימונג פון געלט בענעפיטן, אויב מיר געֿפינען ַאז איר 
זענט בארעכטיקט, דיין בענעפיטן וועלן ָאנהייבן. אויב מיר געֿפינען ַאז איר זענט נישט בארעכטיקט, איר וועט בַאקומען אן אנדער 

ָאנזָאג פון בַאשטימונג אין די ּפָאסט, ווָאס דערציילט איר פארוואס איר זענט נישט בארעכטיקט.

וויכטיק בַאמערקונג ֿפַאר פאדערונג שטעלערן מיט לימיטעד פארשטאנד פון ענגליש ָאדער שּפַאניש: אין די איצטיקע 
צייט, די דעּפַארטמענט פון לייבער איז ביכולת צו דרוקן געלטיק בענעפיטן בַאשטימונג בלויז אין ענגליש ָאדער שּפַאניש. צו 
העלפן איר ֿפַארשטיין דעם וויכטיק בַאמערקן, מיר הָאבן אריינגענומען ַא איבערזעצונג פון דיין געלטיק בענעפיטן בַאשטימונג אין די 

הינטער פון דעם הַאנטבוך. דער דָאקומענט איבעזאצט די אינֿפָארמַאציע ַארייַנגערעכנט אין די בַאשטימונג פון געלטיק בענעפיטן, אין 
די שּפרַאך ווָאס איר הָאט געבעטן ֿפַאר דיין הַאנטבוך. 

אויב איר הָאט אונדז געזָאגט ווען איר הָאט זיך איינגעלעגט פאר בענעפיטן אז איר רעדט א שפראך אויסער ענגליש אדער שפאניש, 
וועט איר בַאקומען א מעלדונג מיט אייער געלטיק בענעפיטן באשטימונג, ווָאס וועט אייך אנקלינגען צום טעלעפָאן פארדערונג 

צענטער, פאר הילף אין פארשטיין די מעלדונג. ַאן איבערזעצער וועט זיין צוגעשטעלט ֿפַאר פריי.

אויב לוין און/ָאדער באלעבאסן פעלן אין דיין מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג

אויב איר זען ַאז לוין ָאדער באלעבאסן פעלנדיק אין דיין מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג, פַארענדיקן און צוריקשיק די בעטן ֿפַאר 
איבערקוקן פָארעם געשיקט מיט די מעלדונג )די בעטן ֿפַאר איבערקוקן פָארעם איז אויך געֿפונען אין די הינטער פון דעם הַאנטבוך(. 

וויכטיק: די פָארעם מוז זיין באקומען דורך אונדז אין 30 קַאלענדַאר טעג פון די געשיק טָאג, ווי עס איז דארקלערט אין דיין 
לעצטע מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג. 

ביטע זָאגן אונדז ווי פיל לוין איר הָאט באקומען אין ַאלע פיר בַאסיק בַאזע ּפעריָאד קווַארטערס, ּפלוס די ַאלטערנַאטיווע בַאזע 
ּפעריָאד פערטל. ַארייַננעם דערווייַז פון בַאשעפטיקונג און לוין, ַאזַא ווי קאפיעס פון בַאצָאלן סטַאבז, ֿפַאר ַאלע לוין ווָאס איר הָאט 

געמאכט א רשימה אויף די פָארעם, און ֿפַאר די גאנצע צייט. לוין ַארייַננעמען די געלטיק ווערט פון טיפן, בָאנוסן, עסן און לאדג'ינג, 
ווי אויך קַאמישַאנז און ווַאקַאציע בַאצָאלן.  אויב איר הָאט קיין דערווייַז פון דיין לוין, ַארייַן זיי סיַי ווי סיַי אויף די פָארעם, און זָאגט 

אונדז ָאס איר הָאט קיין דערווייַז. אויב איר האט געווען בַאצָאלט אין געלט, איר זָאלסט אריינעמען די לוין אין די בעטן ֿפַאר איבערקוקן 
פָארעם, אפילו אויב איר האט ניט די בַאצָאל סטַאבז ָאדער אנדערע באווייזן ַאז איר הָאט געווען בַאצָאלט. מיר קענען פָארשן ווָאס 

דיין בַאלעבָאס)ן( האבן נישט בַאריכט דיין לוין צו אונדז.

מיר וועלן איבערקוקן די נייע לוין אינֿפָארמַאציע ווָאס איר הָאט געשיקט אין די בעטן ֿפַאר איבערקוקן.  ווען די רעצענזיע איז 
געענדיקט, מיר וועלן שיקן איר ַא ריווייזירט באשטעטיקונג בַאמערקונג. 

אויב איר האט געארבעט ֿפַאר ַא ַאגענטור פון די פעדעראלע רעגירונג, ַא צווייַג פון מיליטעריש דינסט ָאדער ַארויס פון ניו יארק שטאט, 
ָאדער אויב איר ביסט געווען בַאצָאלט ווי ַא פריַי קַאנטרַאקטער, דיין לוין קען נישט זיין אין די רשימה פאר די מָאנעטַארי בענעפיטן 

בַאשטימונג. אויב איר הָאט באקומען איינער פון די טיפען פון לוין, פַארענדיקט און צוריקשיק די בעטן פארם ֿפַאר איבערקוקן. וויכטיק: 
די פָארעם מוז זיין באקומען דורך אונדז אין 30 קַאלענדַאר טעג פון די געשיק טָאג, ווי עס איז דארקלערט אין דיין לעצטע 

מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג. דָאס וועט זָאגן אונדז צו בַאטרַאכטן די לוין ווען מיר רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג. 

אויב איר הָאט געווען בַאצָאלט ווי ַא פריַי קַאנטרַאקטער, ביטע זען "מיין בַאלעבָאס בַאצָאלט מיר ווי ַא פריַי קַאנטרַאקטער, און/ָאדער 
בַאצָאלט מיר אויס די ביכער. ווָאס זאל איך טָאן?" אין קאפיטל 11.



ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
12

וויכטיק: אויב דיין געלטיק בענעפיטן בַאשטימונג ווייזט באלעבאסן ווָאס איר הָאט נישט געארבעט ֿפַאר, ָאדער 
וויַיזן לוין ווָאס איר הָאט נישט געווען בַאצָאלט, איר מוזט אונז זָאגן ווי בַאלד ווי מעגלעך דורך זיכער ָאנזָאג. גיי צו 

labor.ny.gov/signin. דריקט "סיין אריין." ַארייַן דיין ny.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די 
ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "בענעפיטן באווערטונג און געלטיק 

בַאשטימונג." אויסקלייב א צווייטע טעמע: "געלט בענעפיט באשטימונג - אנדערע." דערקלער די פַאלש אינֿפָארמַאציע אין דעם גוף 
פון אנזאג. ָאדער רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער.* 

בעטן ַא בענעפיטן באווערטונג ריקַאלקולאצייע באזירט אויף ַאלטערנַאטיווע בַאסע ּפעריָאד 

אויב דיין לוין מיט הויך פערטל זענען אין דיין ָאלטערנַאטיוו פערטל, דיין בענעפיטן באווערטונג קען זיין העכער ניצן דיין ַאלטערנַאטיוו 
בַאזע ּפעריָאד. איר קענט בעטן אונדז צו רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג מיט דיין לוין ֿפַאר ַאלטערנַאטיוו בַאזע ּפעריָאד. 

צו טָאן דָאס, פַארענדיקט די בעטן ֿפַאר ָאלטערנַאטיוו בַאזע ּפעריָאד פָארעם TC403HA, ווָאס איז געֿפונען אויף 
dol.ny.gov/forms-and-publications, ווָאס איז אויך געפונען אין די הינטער פון דעם הַאנטבוך. וויכטיק: די פָארעם מוז 

זיין באקומען דורך אונדז אין 10 קַאלענדַאר טעג פון די געשיק טָאג, ווי עס איז דארקלערט אין דיין לעצטע מָאנעטַארי 
בענעפיטן בַאשטימונג. דיין מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג מעלדונג, וועט ווייַזן סּפעציפיש דַאטען און לוין סומען.  אויב דיין לוין 

ֿפַאר די ָאלטערנַאטיוו פערטל זענען נישט געוויזן אין די מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג, ַארייַן די סומע ווָאס איר הָאט פארדינט אין 
די ָאלטערנַאטיוו פערטל אויף די בעטן, ֿפַאר ָאלטערנַאטיוו בַאזע ּפעריָאד פָארעם. ַארייַננעם דערווייַז פון דיין בַאשעפטיקונג און לוין, 

ַאזַא ווי קָאּפיעס פון בַאצָאל סטַאבז, ֿפַאר ַאלע די פַארדינסט ווָאס איר הָאט געשריבן אויף די פָארעם און ֿפַאר די גאנצע צייט. לוין 
ַארייַננעמען די געלטיק ווערט פון טיפן, בָאנוסעס, עסן און לַאדזשינג און ווי קַאמישַאנז און ווַאקַאציע בַאצָאלן. ַארייַננעם סומען ווָאס 

איר הָאט געווען בַאצָאלט אין קעש. 

אויב די לוין געוויזן אין דיין מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג ֿפַאר די ָאלטערנַאטיוו פערטל זענען נישט דיין הויך פערטל לוין ָאדער 
אויב דיין בענעפיטן באווערטונג איז די מַאקסימום, טָאן ניט בעטן ַא ריקַאלקולאצייע. וויכטיק: אויב איר קלייַבט צו נוצן די 

ָאלטערנַאטיוו פערטל לוין, ֿפַאר דיין קרַאנט פָאדערונג, איר קענט נישט נוצן די לוין ווידער אין דער צוקונֿפט. דָאס קען ווירקן 
דיין פיייקייט צו זיין קווַאלאיפיצירט ֿפַאר ַא צוקונֿפטע פָאדערונג.

בענעפיטן פון ַארבעטער פַארגיטיקונג ָאדער פריַיוויליקער פייערפייטערז און די בַאזע צייט

אויב איר טָאן נישט קוואליפיציר זיך ֿפַאר בענעפיטן ניצן די בַאסיק ָאדער ָאלטערנַאטיוו בַאזע ּפעריָאד, ָאבער איר הָאט באקומען די 
פַארגיטיקונג פון די ַארבעטער, ָאדער די בענעפיטן פון פרייַוויליקער פייערפייטערז בעשַאס די בַאסיק בַאסע ּפעריָאד, איר קען נָאך 

קוואליפיצירך זיך. די בַאסיק בַאזע ּפעריָאד קען זיין פארלאנגערט צוריק צו צוויי קַאלענדַאר קווַארטערס, אפענגיק זיין אויף די נומער 
פון בַאזע ּפעריָאד קווַארטערס אין ווָאס איר האט באקומען די בענעפיטן.

צו פארלייגן ֿפַאר דעם פארלאנגערט בַאזע ּפעריָאד, איר מוזט פַארענדיקן די פָארעם אונטן. וויכטיק: די פָארעם מוז זיין 
באקומען דורך אונדז אין 30 קַאלענדַאר טעג פון די געשיק טָאג, ווי עס איז דארקלערט אין דיין לעצטע מָאנעטַארי 

בענעפיטן בַאשטימונג.

 ַארבעטער פַארגיטיקונג:  פַארענדיקן די בעטן ֿפַאר איבערקוקן פָארעם )בנימצא אין די הינטער פון דעם הַאנטבוך( און פָארלייגן 	 
עס צוזַאמען מיט ַא קָאּפיע פון דיין לעצטע SROI )סַאבסַאקווַאנט בַאריכט פון שָאדן( פָארעם פון די ארבייטער פַארגיטיקונג.

 בענעפיטן פון פרייַוויליקער פייערפייטערז: פַארענדיקן און פָארלייגן די בעטן ֿפַאר איבערקוקן פָארעם )בנימצא אין די צוריק פון 	 
דעם הַאנטבוך(

ניצן לוין פון די קרַאנט קַאלענדַאר פערטל, צו פַארלייגן ַא פָאדערונג

אויב איר טָאן נישט קוואליפיצירן זיך מיט קיין פון די אויבענע בַאזע ּפיריַאדז, ָאבער איר בסט געווען ָאנגעשטעלט אין די קַאלענדַאר 
פערטל אין ווָאס איר הָאט ַאריינגעגעבן דיין פָאדערונג, און איר זענט נָאך ַארבעטלָאז נָאך ווען דעם פערטל ענדיקט, איר קען זיין 

קווַאלַאפיצירט מיט די לעצטע בַאשעפטיקונג. איר זָאלסט ָאנווענדן ֿפַאר בענעפיטן ווידער אויף ָאדער נָאך דער ערשטער מאנטאג 
פון דער ווייַטער קַאלענדַאר פערטל.  קַאלענדַאר קווַארטערס ָאנהייבן 1 יאנואר, 1 אפריל, 1 יולי און אקטאבער 1.

http://labor.ny.gov/signin
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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בעטן ַא ריקאלקולאצייע פון ַא בענעפיטן באווערטונג באזירט אויף דורכשניטלעך 
וואכענדיקע לוין

אויב איר הָאט נישט געארבעט ַאלע פון די ווָאכן אין די פערטל פון די בַאזע צייט ווָאס האט דיין הויך פערטל לוין, ניצן דיין 
דורכשניטלעך וואכענדיקע לוין קען פַארגרעסערן דיין בענעפיטן באווערטונג. איידער איר קען בעטן דעם ריקאלקולאצייע, די 

פאלגענדע תנאים מוזן זיין באגעגנט:

 איר מוזט ווערן געֿפונען בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ניצן לוין אין דיין איקערדיק, ַאלטערנַאטיוו ָאדער פאלענגערט בַאזע ּפעריָאד.	 

 אייער בַאזע צייט און בענעפיטן באווערטונג מוזן זיין געגרינדעט און געענדיקט. די אינֿפָארמַאציע קען זיין געֿפונען אויף דיין לעצט 	 
בַאמערקן ֿפַאר בַאשטימונג פון געלטיק בענעפיטן. 

 איר מוז הָאבן לּפחות 20 ווָאכן פון ַארבעט אין דיין בַאזע צייט.	 

  ַאלע דיין בעטן ֿפַאר איבערקוקן פָארמס מוזן זיין באקומען און איבערקוקט.	 

דיין בענעפיטן באווערטונג וועלן זיין אויסגערעכנט ווי הַאלב פון דיין דורכשניטלעך וואכענדיקע לוין )הַאלב פון גַאנץ לוין צעטיילט דורך 
גַאנץ ווָאכן געארבעט ווָאכן( בלויז אויב די בענעפיטן באווערטונג העכערונג איז ווייניקער ווי 5 דָאללַארס מער ווי דיין קרַאנט בענעפיטן 

באווערטונג. 

ּכדי צו בעטן דעם ריקאלקולאצייע ענדיקט און פָארלייג די בעטן ֿפַאר באווערטונג באזירט אויף בַאשעפטיקונג ווָאכן אין די הינטער 
פון דעם הַאנטבוך. וויכטיק: די פָארעם מוז זיין באקומען דורך אונדז אין 10 קַאלענדַאר טעג פון די געשיק טָאג, ווי עס איז 

דארקלערט אין דיין לעצטע מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג. איר מוזט צושטעלן דערווייַז ֿפַאר דיין בַאשעפטיקונג און לוין, ַאזַא ווי 
בַאצָאל סטַאבז, ֿפַאר יעדער ווָאך פון בַאשעפטיקונג. לוין ַארייַננעמען די געלטיק ווערט פון טיפן, בָאנוסעס, עסן און לַאדזשינג ווי אויך ווי 

קַאמישַאנז, ווַאקַאציע בַאצָאלן און סומען ווָאס איר הָאט געווען בַאצָאלט אין קעש.

לוין פון דזשָאבס פַארפַאלן וויַיל פון שלעכטע בהאנדלונג ָאדער ַא קרימינאלע ַאקט, קענען ניט 
זיין געוניצט

אויב איר פַארלירט דיין ַארבעט ווייַל פון שלעכטע בהאנדלונג ָאדער ַא קרימינאלע ַאקט, קיין לוין בַאצָאלט צו איר ֿפַאר די ַארבעט 
קען ניט זיין גענוצט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג ָאדער צו רעכענען דיין בענעפיטן באווערטונג. שלעכטע בהאנדלונג איז יעדער ַאקט 

ָאדער אויסלאסונג, ווָאס איר געוואוסט איז נישט דערלויבט אויף דער ַארבעט, און ווָאס געֿפירט ָאדער קען הָאבן געֿפירט שָאדן צו 
דער בַאלעבָאס.

מַאקסימום און מינימום וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג

פון די ערשטן מאנטיק אין אקטאבער 2019, די מַאקסימום וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג איז געוואקסן צו 504 $. ביטע בַאזוך 
אונדזער וועבזייטל אויף labor.ny.gov ֿפַאר די קארַאנט מַאקסימום וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג. פאר פאדערונגען ווָאס 

זענען עפעקטיוו פון 2 יאנואר 2023 ָאדער שּפעטער, די מינימום בענעפיטן באווערטונג איז $124.
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5 ווען וועל איך ָאנהייבן צו בַאקומען בענעפיטן?

ווען וועל איך בַאקומען מיין ערשטע צָאלונג? 

נָאך דעם ווי איר הָאט דערלאנגט דיין פָאדערונג, איר מוזט באווייזן וואכענדיקע בשעת דיין בארעכטיקונג איז הינטער 
איבערבליק. אויב דו ביסט בארעכטיקט, דיין ערשטע צָאלונג וועט זיין בכלל אין צוויי-דריי ווָאכן פון דער צייט ווען איר האט פָארלייגן 
דיין פָאדערונג. אין עטלעכע פאלן, נָאך אינֿפָארמַאציע מוז זיין באקומען איידער צָאלונג קען זיין געמאכט ַאזוי אז דיין ערשטע צָאלונג 

קען נעמען מער. אין דעם צייט, מיר ָאּפשַאצן און ּפרָאצעס דיין ַאּפלַאקיישַאן, בַאשליסן דיין וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג 
און בַאשטעטיקן דיין בַאשעפטיקונג אינֿפָארמַאציע מיט דיין ערשטע בַאלעבָאס)ן(. איר וועט נישט בַאקומען בענעפיטן בעשַאס די 

ָאּפשַאצונג צייט. 

אויב מיר געֿפינען ַאז איר זענט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן, איר וועט בַאקומען קיין ווָאכן פון בענעפיטן ווָאס איר הָאט 
געווען שולדיק מיט דיין ערשטער צָאלונג.

 אין דעם צייט, איר זָאל טָאן צוויי זאכן:

 אויספילן און צוריק שיקן סיי וועלכע אנקעטע און ענטפער ַאלע טעלעפָאן רופט איר בַאקומט ֿפון די דעּפַארטמענט פון לייבער 	 
גלייך, און

 פָארזעץ צו פָאדערונג וואכענדיקע בענעפיטן ַאזוי לַאנג ווי איר זענט ַארבעטלָאז און טרעפטס די בארעכטיקונג באדערפענישן, 	 
ָאנהייבן די ווָאך גלייך נָאך איר פָארלייגט דיין פָאדערונג. ביטע זען "ווי טָאן איך פָאדער וואכענדיקע בענעפיטן?" אין קאפיטל 

2. נאך צו, איר מוזט מקיים ַאלע ַארבעט זוכן און ֿפַארבונדענע רעקָארד באדרפענישן. ביטע זען  "ווָאס זענען די ַארבעט זוכן 
באדארפענישן?" אין קאפיטל 7.

וויַיזן ַאלע ַאנקעטע ּפונקטליך

אויב איר הָאט אגעמאכט דיין פָאדערונג ָאנליין, איר שטימען צו טשעקן און ענטֿפערן צו אנזאגן און ַאנקעטע ווָאס מיר קענען שיקן 
דורך די NY.gov זיכער ָאנזָאג סיסטעם, און ַאלע אנזאגן, פארמען און בריוו מיר שיקן איר דורך ּפָאסט.  איר מוזט ענטפערן אין די 

צייט ראמען ווי געשריבן אין די דָאקומענטן. 

 אויב איר טָאן ניט:

 הַאלטן דיין קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע אקטועלע	 

 טשעק דיין NY.gov זיכער ָאנזָאג ינבָאקס, און/ָאדער	 

 ענטֿפערן צו אונדזער קָאמוניקַאציע אין די צייט ראמען געשריבן אין די דָאקומענטן	 

דיין בענעפיטן קענען זיין אפלייגט, סוסּפענדירט ָאדער געלייקנט.

אויב איר בַאקומט ַא ַאנקעטע ווָאס קען נישט זיין שייך צו איר, ביטע צוריק שיק די ַאנקעטע. שרייב אויף די שּפיץ ָאדער סוף פון 
די ַאנקעטע, ַאז איר טרַאכטן ַא גרייַז איז געווען געמאכט און צושטעל צונעמען פרטים. דערנָאך שיק עס צוריק דורך זיכער ָאנזָאג. 

צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין ny.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין 
די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב 

א צווייטע טעמע: "פאדערונגען פראגן" אין דעם גוף פון דעם ָאנזָאג, דערקלער ווָאס איר טרַאכט ַא גרייז איז געווען געמאכט. ָאדער, 
פַאקסן צו די פַאקס נומער ָאדער ּפָאסט צו די ַאדרעס געוויזן אין די ַאנקעטע. מיר וועלן איבערקוקן און פַארריכטן דעם גרייז אויב 

עס איז צונעמט. אויב מיר דַארֿפן מער אינֿפָארמַאציע, מיר וועלן קָאנטַאקטן איר דורך טעלעפָאן ָאדער זיכער ָאנזָאג, דורך דיין ָאנליין 
חשבון מיט אונדז. איר טָאן ניט דַארֿפן צו רופן דעם טעלעפָאן פאדערונג צענטער. *
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ווָאס צו טָאן אויב האט פארלירט ַא ַאנקעטע

 :II איר קען בעטן אן אנדער קָאּפיע פון די ַאנקעטע/פָארעם/בריוו מיט ַא זיכער ָאנזָאג דורך דיין ָאנליין חשבון. זען "ַאּפּפענדיקס
שיקט ַא זיכער ָאנזָאג"אין קאפיטל 14 פאר אינסטרוקציעס. איר קענט אויך רופן דעם טעלעפָאן פאדערונג צענטער. * וויכטיק: 

ביטע בעט ַא פַארביַיט גלייך. ַאנקעטע דַארף זיין ָאנגעפילט און צוריקגעקערט אין זיבן טעג פון דער דַאטע אין דער ָאריגינעל 
ַאנקעטע. די פעליק דַאטעס זענען נישט ַאדזשַאסטיד, אפילו אויב ַא פַארבייַטונג איז ארויס.

ווארטן ווָאך ֿפַאר בענעפיטן

דער ערשטער פול ווָאך ווָאס איר זענט ַארבעטלָאז, גערופט ַא ווארטן ווָאך, איז ניט בַאצָאלט. איר וועט נישט בַאקומען בענעפיטן ֿפַאר 
ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג ֿפַאר דעם ווָאך, ָאבער איר מוזט זיין גרייט, וועלן און קענען צו ַארבעטן און טרעפן ַאלע בארעכטיקונג 

באדערפענישן. איר מוזט אויך פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ֿפַאר די ווָאך. נאך צו, איר מוזט מקיים זיין ַאלע ַארבעט זוכן און 
ֿפַארבונדענע רעקָארדן לויט די באדארפענישן. ביטע זען  "ווָאס זענען די ַארבעט זוכן באדארפענישן?" אין קאפיטל 7.

אויב איר ַארבעט ָאדער זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר אן אנדערע סיבה בעשַאס דער ערשטער ווָאך פון דיין פָאדערונג, די ניט 
בַאצָאלט ווארטן צייַט וועט פַארברייטערן אין דער ווייַטער ווָאך)ן(. נָאך דעם ווארטן ּפעריָאד, איר וועט בַאקומען ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג בענעפיטן ֿפַאר יעדער ווָאך ַאז איר בלייבט ַארבעטלָאז, ביז צו 26 ווָאכן. ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, זען די דעֿפיניציע 

פון "עפעקטיוו טָאג" אין קאפיטל 12: "גלָאסַאר פון וויכטיק טערמינען." איר מוזט פָאדערן בענעפיטן יעדער ווָאך, זיין גרייט, 
וועלן און קענען צו ַארבעטן, און מקיים די ַארבעט זוכן רעקווירעמענץ ווי דיסקוטירט אין קאפיטל 7: "ווָאס זענען די ַארבעט 

זוכן באדערפענישן?"

ווי ַאזוי טָאן איך וויסן ווען איך ָאנהייב בעקומען בענעפיטן?

נָאך מיר ָאּפשַאצן דיין פָאדערונג אינֿפָארמַאציע, מיר וועלן בַאשליסן אויב דו ביסט בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן. דער 
ָאּפשַאצונג ּפרָאצעס געווענליך נעמט 2-3 ווָאכן, סייַדן נָאך אינֿפָארמַאציע מוזן זיין באקומען איידער צָאלונג קען זיין געמאכט, און עס 
קען נעמען מער.  אויב דו ביסט בארעכטיקט, איר וועט פשוט בַאקומען בענעפיטן דורך דירעקט אוועקלייגן ָאדער דעביט קַארטל. איר 

וועט נישט בַאקומען ַא בריוו ַאז איר זענט בארעכטיקט, איידער דיין בענעפיטן ָאנהייבן. צו טשעקן דעם סטַאטוס פון דיין בענעפיטן 
צאלונג )צָאלונג געשיכטע(, גיי צו labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט דעם קנעּפל 

"ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען" אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, און דעמָאלט דריקט "זען צָאלונג געשיכטע." ָאדער, 
רופט 888-581-5812 און נָאכגיי די אינסטרוקציעס צו פרעגן וועגן דיין בענעפיטן צָאלונג סטַאטוס. 

אויב מיר געֿפינען ַאז איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן, איר וועט זיין געשיקט ַא בריוו פון בַאשטימונג ווָאס דערציילט איר 
די סיבה פאר ווָאס. דער מעלדונג וועט אויך זָאגן איר ֿפַאר ווָאס צייט בענעפיטן זענען געלייקנט, ווי צו רקווליפיצרן אין דער צוקונֿפט 

און ווי צו פרעגן ֿפַאר ַא געהער, אויב איר שטימט נישט מיט דעם בַאשלוס. 
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 6 ווי טָאן איך פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן? 

ווי טָאן איך בַאקומען מיין בענעפיטן )פָאדערונג וואכענדיקע בענעפיטן/בַאוויַיזן ֿפַאר 
בענעפיטן(?

ֿפַאר יעדער ווָאך איר זענט ַארבעטלָאז און איר זוכט ַארבעט, איר מוזט פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן דורך בעטן צָאלונג מיט 
אונדזער וועבזייטל, ָאדער די ָאטַאמאטישע טעלעפָאן סיסטעם פון טעל סערוויס. דָאס איז אויך גערוֿפן סערטיפירן ֿפַאר בענעפיטן 

ווייַל איר זענט סערטיפירן ַאז איר געווען ַארבעטלָאז ֿפַאר די גאנצע ָאדער טייל פון די לעצטע ווָאך און ַאז איר באגעגנט ַאלע אנדערע 
באדינגונגען צו בַאקומען ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן.

צי איר קלייַבט אונדזער וועבזייטל ָאדער ּתל-סערוויס, די סיסטעם וועט שטעלן עטלעכע ֿפראגן. דיין בארעכטיקונג ֿפַאר וואכענדיקע 
בענעפיטן איז באזירט אויף דיין ענטֿפערן צו די ֿפראגן. לייען ָאדער הערן פארזיכטיק צו די ֿפראגן און די אינסטרוקציינעס איידער איר 

ענטפערט. 

אויב איר טָאן ניט ֿפַארשטיין ַא קשיא, רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער ֿפַאר קלערַאפַאקיישַאן. וויכטיק: עס איז קעגן דעם 
געזעץ צו מַאכן פַאלש אויסזאגונג בעשַאס די וואכענדיקע סערטיפיקאצייע ּפרָאצעס צו בַאקומען בענעפיטן. איר קען זיין 

הינטערטעניק צו אינטערעס און ּפענַאלטיז, ַארייַנגערעכנט די ָאנווער פון בענעפיטן ָאדער אפילו קרימינאלע ּפרָאקורירונג.

איר מוזט זעלבסט פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן 

וויכטיק:  דו זאלסט נישט געבן דיין PIN ָאדער דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויב איר דערלויבט עמעצער ַאנדערש צו 
פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן )באווייזן ֿפַאר בענעפיטן( ֿפַאר איר ָאדער צוגיין צו דיין פָאדערונג ָאנליין ָאדער איבער די טעל-סערוויס 

טעלעפָאן סיסטעם, איר קען זיין הינטערטעניק צו שטרענגע שטרעף. זיי קען ַארייַננעמען קרימינאלע ּפרָאקורירונג און טפיסע. איר 
קען אויך פַארלירן ַארויף צו 20 ווָאכן פון בענעפיטן.  אויב איר דַארֿפט הילף צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן, ביטע זען "ווָאס אויב 

איך דַארף הילף צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן?" אין קאפיטל 6.

פאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ָאנליין

איר קען פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן )באווייזן ֿפַאר בענעפיטן( אויף אונדזער וועבזייטל. גיי צו labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין 
NY.gov נאמען און פאסווארט. דריקט די "ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען" קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, און דעמָאלט 

דריקט "פאדער וואכענדיקע בענעפיטן" און נָאכגיין די אינסטרוקציעס. 

באמערקונג: אויב איר הָאט ַא סערוויס ווָאס מאכט דיין אינטערנעט ַאדרעס ַאנָאנימע, ביטע קער עס אויףעק, ווען איר פָאדערונג 
וואכענדיקע בענעפיטן. ַאנדערש, דיין סערטיפיקאצייע קען זיין פארשפארט.

 NY.gov צו צייכן ַאויף ֿפַאר ַאן ָאנליין חשבון. אויב איר הָאט שוין ַא ניצער נָאמען און פאסווארט ֿפון NY.gov פון ID איר דַארפט א
ID, איר קען עס נוצן ֿפַאר אונדזער סיסטעם. אויב איר טָאן ניט הָאבן ַאן NY.gov ID, נָאכגיי אינסטרוקציעס אויף אונדזער 

וועבזייטל labor.ny.gov/signin צו שַאֿפן איינער. מיט ַאן ָאנליין חשבון, איר קענט פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן, טשעקן די 
סטַאטוס פון דיין בענעפיטן באצאלונג, דרוקן דיין צָאלונג געשיכטע און 1099 פָארעם, ַאקסעס אונדזער JobZone מיטל ּפלַאץ און 
מער. איר קענט אויך נוצן דיין NY.gov ID צו צוטיריטן ָאנליין סערוויסעס ֿפון אנדערע ניו יארק שטאט רעגירונג אגענטורן. וויכטיק:  

טָאן ניט געבן עמעצער דיין NY.gov ID נאמען ָאדער פאסווארט ָאדער שרייבן זיי ווו אנדערע קענען זיי זען.

ביטע געֿפין די רשימות פון אילוסטרירטע אינסטרוקציעס און ָאֿפט געשטעלטע ֿפראגן אויף labor.ny.gov/signin. אויב איר הָאט 
שוועריקייטן מיט די ID פון NY.gov, רוף דעם קָאנטַאקט צענטער 800-833-3000 פון 8:30 ביז 4:30. מאנטיק - פרייטאג.
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פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן דורך טעלעפָאן

איר קענט אויך פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן דורך רופן אונדזער טעל-פריי ָאּפצָאל, ָאטַאמייטיד טעלעפָאן סיסטעם 
TTY/TDD  .888-581-5812 באניצערס רופט 877-205-3119. ווידעא ראעלע סערוויס באניצערס: קָאנטַאקט דיין ראעלע 

ָאּפערַאטָאר און פרעג זיי צו רופן 888-783-1370. איר וועט זיין געבעטן צו ענטֿפערן ַא סעריע פון ֿפראגן, און דַאן איר וועט זיין 
געבעטן צו בַאשטעטיקן ַאז ַאלע דיין ענטֿפערן זענען אמת און ריכטיק. אויב איר זָאגט יָא ָאדער דריקט 1 צו ענטֿפערן דעם קשיא, 

דָאס איז די זעלבע ווי כאסמען ַא דָאקומענט. דָאס איז ווייַל בלויז איר וויסט די PIN איר הָאט באשאפן ווען איר פָארלייגן דיין 
פָאדערונג. וויכטיק: דו זאלסט נישט געבן וועמן עס יז דיין PIN, נישט אפילו ַא משּפחה מיטגליד.  בלויז איר קען פָאדערן 

וואכענדיקע בענעפיטן. 

 דער בלויז אויסנעם איז אויב איר קענט נישט ַארייַן דיין אייגענע PIN )למשל, אויב איר הָאט ַא דיסַאביליטי ָאדער שּפרַאך 
פרובלעמע(, איר קען הָאבן ַא העלפער צו ַארייַן עס ֿפַאר איר.  ָאבער, איר מוזט זיין מיט דיין העלפער ווען זיי ַארייַן דיין 

סערוויסעסוועלכעסייפארהעלפעראנוצןצופארלאנגטנישטווערןקלעימענטס:אכטאיןנעמט .PIN פאסווארט ָאדער
זענעןסערוויסעסאיבערטייטשן.אינשורענסארבעטסלאזיגקייטאריינגערעכנט,לעיבאראוודעפארטמענטדידורך

אוועילעבלפאראומזיסט.

וויכטיק: אויב דיין איינרוף איז דיסקַאנעקטיד ָאדער אויב איר הענגסט דעם טעלעפָאן איידער איר הערן "דיין פָאדערונג איז אריין 
ֿפַאר ּפרַאסעסינג," איר הָאט ניט געענדיקט דעם ּפרָאצעס פון פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן. איר וועט הָאבן צו רופן ווידער.

וויכטיק: אויב איר מַאכט ַא גרייַז ווען איר באווייזן די בענעפיטן, בַאריכט עס גלייך. שיק אונדז ַא זיכער ָאנזָאג דורך דיין ָאנליין חשבון 
אויף labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען 
ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א צווייטע 

טעמע: "סערטיפיקַאצייע ֿפראגן" אין דעם גוף פון דער ָאנזָאג, דערקלער דעם גרייַז. זען "ַאּפּפענדיקס II: שיקט ַא זיכער ָאנזָאג” אין 
קאפיטל 14 פאר אינסטרוקציעס. אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער."

ווען צו פָאדערונג וואכענדיקע בענעפיטן

ֿפַאר די צוועקן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג, ַא ווָאך לויפט פון מאנטיק צו זונטיק. איר מוזט פָארלייגן דיין פָאדערונג ֿפַאר די 
פריערדיקע ווָאך אויף די לעצטע טָאג פון די ווָאך )זונטיק( דורך די פאלגענדע שבת. דאס איז גערופט די פָאדערונג ֿפענצטער. 

סערטַאפיקאצייע אויף ַא זונטיק איז ֿפַאר די ווָאך ווָאס ענדיקן דעם טָאג. זען דעם ביישּפיל ביי ניצן ַא ארבעטלאזיקייט ווָאך ווָאס 
הייבט זיך מָאנטיק 19 אקטאבער און ענדיקט זונטיק 25 אקטאבער. די פָאדערן ֿפענצטער ֿפַאר דער ווָאך איז זונטיק 25/10 ביז שבת 

 .31/10

 ווי צו בעטן קרעדיט ֿפַאר ַא פארפאלענע ווָאך
איר קענט נישט פָארלייגן ַא פָאדערונג ֿפַאר ַא פארפעלנע ווָאך, ַארויס די פָאדערונג ֿפענצטער ֿפַאר די ווָאך מיט די ָאנליין ָאדער ּתל-
סערוויס סיסטעם. אין דעם אויבן ביישּפיל, איר קענט נישט פָארלייגן ַא פָאדערונג ֿפַאר די ווָאך ווָאס ענדיקט זיך 25 אקטאבער נָאך

מאנטיק 
10/19

דינסטיק 
10/20

מיטוואך 
10/21

דאנערשטאג 
10/22

פרייטאג 
 10/23

שבת 
10/24

זונטיק 
10/25

זונטיק 
10/25

מאנטיק 
10/26

דינסטיק 
10/27

מיטוואך 
10/28

דאנערשטאג 
10/29

פרייטאג 
10/30

 שבת
10/31 

ארבעטלאזיקייט וואך - מאנטיק - זונטיק

ווען איר קען פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ָאנליין, ָאדער דורך 
טעלעפָאן ֿפַאר די ארבעטלָאזיקייט ווָאך ווָאס ענדיקט 25/10

http://labor.ny.gov/signin


ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
18

31 אקטאבער. אויב איר פַארפירט פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר ַא ווָאך בעשַאס ווָאס איר ביסט געווען ַארבעטלָאז, איר קענען בעטן 
קרעדיט ֿפַאר די ווָאך דורך זיכער ָאנזָאג, פַאקס ָאדער רעגולער ּפָאסט. רוף ניט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * פאר צוריקצָאלן 

קרעדיט ֿפַאר ַא ווָאך.

איר קען פָארלייגן ַא בקשה דורך זיכער ָאנזָאג אויף labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן 
ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: 

"פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א צווייטע טעמע: "וויַאזוי איך פָאדער בענעפיטן ֿפַאר ַא פריערדיקע ווָאך."  אין די גוף פון דער ָאנזָאג, 
מאך א רשימה פון די ווָאכן ֿפַאר ווָאס איר ווילט צו קרעדיט. 

איר קענט אויך פַאקסן דיין בקשה צו 518-457-9378 ָאדער שיקן עס צו:

New York State Department of Labor   
PO Box 15130   

Albany, NY 12212-5130  

זייט זיכער צו ַארייַננעמען די ָאנהייב און סוָף דַאטעס פון די צייט ווָאס איר הָאט נישט געפָאדערט בענעפיטן און די סיבה ווָאס איר 
הָאט נישט געפָאדערט בענעפיטן ּפונקט אין דיין בקשה. אויך ַארייַן די לעצטע פיר ציפערן פון דיין סאציאל סעקוריטי נומער אין דער 

אויבערשטער רעכט ווינקל.

מיר וועלן איבערקוקן דיין בקשה און בַאשליסן צי איר זענט בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן ֿפַאר די צייט.

דער ָאּפשַאצונג קען נעמען 2-3 ווָאכן סייַדן מער אינֿפָארמַאציע איז בעדארפט, אין וועלכע פַאל דאס קען נעמען מער. אין דעם צייט, 
זיין זיכער צו פָארזעצן צו פָאדערונג בענעפיטן ֿפַאר ַאלע ווָאכן ווָאס איר זענט ַארבעטלָאז, און ּפַאסיק ֿפַאר בענעפיטן. אויב מיר שרייבן 

ָאדער רופן איר צו בעטן מער אינֿפָארמַאציע, ביטע ענטֿפער ּפונקטליך ַאזוי אז די ָאּפשַאצונג איז נישט פארהאלטן.

וואכענדיקע סערטיפיקאציע ֿפראגן

ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן, איר וועט זיין געשטעלט ֿפראגן וועגן ַא ווָאך ווָאס הָאט זיך ָאנגעהויבן אויף ַא מאנטיק און 
געענדיקט אויף ַא זונטיק. מאך ָאּפגעהיטע אופמערקזַאמקייט צו די דַאטעס. 

וויכטיק: ביטע לייען ָאדער הער צו די סערטיפיקאצייע ֿפראגן פארזיכטיק. ווען איר פָארלייגט דיין ענטֿפערן, איר זענט ליגַאלי באווייזן 
ַאז דיין ענטֿפערס זענען אמת, גַאנץ און ריכטיק. דיין ענטֿפערן זענען ָאּפגעשטעלט קעגן אינֿפָארמַאציע צוגעשטעלט דורך באלעבאסן 

און אנדערע רעגירונג אגענטורן.  אויב איר טָאן ניט ענטֿפערן ַאלע ֿפראגן אמת, איר קען פַארלירן דיין בענעפיטן און זיין ָאנגעקלָאגט 
מיט געלטיק ּפענַאלטיז. 

 אויב איר הָאט אויפגעהערט צו פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר ַא ווָאך ָאדער מער, און דַאן אנגעהייבט ווידער, איר וועט זיין געשטעלט 	 
פראגען וועגן ווָאס האט געהאלטן דיין פָאדערונג.

 הָאט איר ָאּפזָאגט קיין ַארבעט פָארשלָאג ָאדער ריפערַאל בעשַאס די ווָאך סוָף )דַאטע(?	 

 אויב איר ָאּפזָאגט ַא ַארבעט פָארשלָאג ָאדער ריפערַאל, מיר וועלן איבערקוקן דיין פָאדערונג צו בַאשליסן אויב דו ביסט נָאך 	 
בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן.

 ווי פילע טעג הָאט איר געארבעט, ַארייַנגערעכנט זעלבסט-בַאשעפטיקונג, בעשַאס די ווָאך סאוף )דַאטע(? פון יאנואר 2021, די 	 
איךאויבווָאס"זעטסערטיַפיַקאצייע סיסטעם וועט דַארפן איר צו בייַטן די שעה איר האט געארבעט אין ַא ווָאך צו טעג. ביטע

ַארבעטטיילצייט"אויףבלאט 20.

"ארבעט" באדייט יעדע סערוויס וואס איר האט דורכגעפירט פאר א געשעפט אדער פערזענלעך. דָאס איז כולל ַארבעט איר הָאט 	 
געטאן אין זעלבסט-בַאשעפטיקונג ָאדער אויף פרילַאנס באזע, אפילו אויב איר הָאט נישט געווען בַאצָאלט.

 אויב איר הָאט געארבעט אין עטלעכע טעג, איר וועט ווערן געפרעגט: "אויסנעמען פַארדינסט פון זעלבסט בַאשעפטיקונג, הָאט איר 	 
פַארדינען מער ווי 504 $?"

 אויב איר הָאט בכלל געארבעט בעשַאס די ווָאך, איר מוזט ָאנווייַזן אויב איר האט פארדינט מער ווי 504 $ גרָאס איידער שטייער. 	 
דָאס איז נישט כולל קיין געלט פארדינט אין זעלבסט-בַאשעפטיקונג. 

 ווי פילע טעג זענען איר נישט גרייט, וועלן און קען ַארבעטן?"	 

 צו זיין גרייט, וועלן און קענען ארבעטן, איר מוזט זיין גרייט צו אנהייבן ארבעטן גלייך. איר מוזט אויך קענען צו ַארבעטן.	 

 אויב איר ביסט געווען גרייט, וועלן און ביכולת צו ַארבעטן יעדער טָאג אין דער ווָאך ווָאס איר פָאדערט, ווָאלט איר ענטֿפערן 	 
"0" טעג.

 אויב דו ביסט נישט גרייט, וועלן, און קען ַארבעטן אויף איין טָאג, איר ווָאלט ענטֿפערן "1" טָאג.	 

 אויב דו ביסט נישט גרייט, וועלן, און קען ַארבעטן אויף צוויי טעג, איר ווָאלט ענטֿפערן "2" טעג.	 

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin


ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
19

 אויב דו ביסט נישט גרייט, וועלן און קען ַארבעטן אין דריי טעג, ווָאלט איר ענטֿפערן "3" טעג.	 

  אויב דו ביסט נישט גרייט, וועלן, און קענען צו ַארבעטן אויף פיר ָאדער מער טעג, ווָאלט איר ענטֿפערן "4 ָאדער מער"טעג. 	 

 ווי פילע טעג איר ביסט געווען שולדיק ווַאקַאציע בַאצָאל, ָאדער הָאט איר בַאקומען ווַאקַאציע בַאצָאל?	 

 "וואקאציע באצאל" העמנט נישט אריין באצאל וואס איר האט באקומען אדער זענט איר שולדיג פאר אומבאנוצטע וואקאציע 	 
טעג, פשוט צוליב דעם וואס אייער ארבעט האט זיך געענדיגט. עס ַארייננעמט צָאלונג ווָאס איר הָאט באקומען ָאדער זענט 

שולדיק געווען ֿפַאר ווַאקַאציע טעג ווָאס זענען געווען פלאנירט איידער איר האט פַארפַאלן דיין ַארבעט און ווָאס איז געֿפַאלן אין 
די ווָאך ווָאס איר פָאדערט. באמערקונג: אויב איר הָאט בַאקומען ָאדער ווַאקַאציע בַאצָאלט ֿפַאר ַא טָאג בעשַאס ַא ּפלַאנירט 

ארבעט פלאץ פארמאך, עס איז באטראכט ווי ַא "ווַאקַאציע בַאצָאלן." 

 ווי פילע טעג איר הָאט שולדיק געווען יום טוּב בַאצָאלן, ָאדער הָאט איר בַאקומען יום טוּב בַאצָאלן?	 

"הָאלידיַי ּפיַי" טוט ניט ַארייַננעמען צָאלונג איר האט באקומען ָאדער זענען שולדיק געווען ֿפַאר ניט גענוצט יום טוּב קרעדית. עס 	 
ַארייננעמט צָאלונג ווָאס איר הָאט באקומען ָאדער ווָאס איר ביסט געווען שולדיק ֿפַאר הָאלידייַס ווָאס זענען געֿפַאלן אין די ווָאך 

ווָאס איר פָאדערט.

 הָאסט זיך צוריקגעקערט צו ַארבעטן?	 

 אויב דו ביסט צוריק צו פול-צייט ָאדער טייל-צייט ַארבעט, מוזטאירבאריכטןאלעשעותוואסאירהאטגעארבעט, אפילו אויב 	 
איר הָאט נישט נָאך באקומען דיין ערשטער ּפייטשעק. 

ווָאס אויב איך דַארף הילף צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן? 

אויב איר הָאט ַא דיסַאביליטי ָאדער שוועריקייטן צו רעדן ָאדער ֿפַארשטיין ענגליש, איר קענט אז עמעצער וועט אירהעלֿפן מיט 
אונדזער ָאנליין בַאדינונגען ָאדער טעל סערוויס.  אויב איר טָאן ניט הָאבן ָאדער טָאן ניט וויסן ווי צו נוצן ַא קָאמּפיוטער, עס איז ניט 

בַאטרַאכט ווי ַא דיסַאביליטי, ווייַל איר קענט נָאך נוצן דעם טעלעפָאן צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן.

אויב איר קענט נישט ַארייַן דיין אייגענע PIN, איר קען הָאבן ַא העלפער צו ַארייַן עס ֿפַאר איר. ָאבער, איר מוזט זיין מיט 
אנוצןצופארלאנגטנישטווערןקלעימענטס:אכטאיןנעמט .PIN דיין העלפער ווען זיי ַארייַן דיין פאסווארט ָאדער

.אינשורענסארבעטסלאזיגקייטאריינגערעכנט,לעיבאראוודעפארטמענטדידורךסערוויסעסוועלכעסייפארהעלפער
איבערטייטשןסערוויסעסזענעןאוועילעבלפאראומזיסט.

איר זענט פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די האנגלונג פון דיין העלפער.  אויב דו ביסט נישט פָארשטעלט ווען דיין העלּפער ניצט אונדזער 
בַאדינונגען, עס איז באטראכט ווי שווינדל און איר קען זיין הינטערטעניק צו שטרעף. די שטרעף קען ַארייַננעמען פַארווערנע 

טעג. פַארפַאלענע טעג זענען בענעפיטן ַאז איר פָאדערט אין דער צוקונֿפט ַאז איר פַארווערן ָאדער פַארלירן ווי ַא שטרָאף. אפילו 
אויב דו ביסט ַאנדערש בארעכטיקט, ַאלע פאדרערונגן ַאז איר פָארלייגט וועלן ערשטער גיין צו דעם שטרָאף איידער איר קען זיין 

בַאצָאלט. איר קען אויך הָאבן צו צָאלן צוריק ַאלע בענעפיטן ווָאס איר זָאלט נישט הָאבן באקומען, און איר קען זיין הינטערטעניק צו 
געלטיק שטרעף.

ווָאס אויב איך ַארומפָאר ַארויס מיין געגנט ָאדער ַארויס די פַארייניקטע שטַאטן, קַאנַאדע, 
ּפוערטָא ריקָא ָאדער די ווירגין אינדזלען? 

 אין קיין צייט ווָאס איר זענט ַארויס פון די פַארייניקטע שטַאטן, קַאנַאדע, ּפָארטַא ריקָא ָאדער די ווירגין אינדזלען:

 איר זענט נישט בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן ווייַל איר זענט נישט באטראכט ווי בארעכטיקט צו ַארבעטן )אפילו אויב איר 	 
זוכט ַארבעט(. דו זאלסט נישט באווייזן ַאז איר זענט גרייט, גרייט און קענען צו ַארבעטן.

 דו זאלסט נישט ּפרוביר צו בַאווייַזן ֿפַאר בענעפיטן ניצן די ָאנליין סיסטעם ָאדער ּתל-סערוויס. סערטיפיקאצייע וועט זיין 	 
אפגעשטעלט און דיין בענעפיטן וועלן זיין געהאלטן פאר איבערקוק, ביז עס איש באשטימט ַאז איר זענט צוריק אין לַאנד.  איר וועט 

ווערן געבעטן צו צושטעלן ַא קָאּפיע פון דיין רייַזע, און יעדער בלַאט פון דיין ּפַאספורט. 

 דו זאלסט נישט געבן דיין נאמען, פאסווארט, סאציאל סעקיוריטי נומער און/ָאדער PIN נומער צו עמעצער ַאנדערש צו באווייזן 	 
אויף דיין נאמען.



ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
20

 טָאן ניט זָאגן ַאז איר געווען גרייט, וועלן און קען ַארבעטן ֿפַאר ַא טָאג ווָאס איר ביסט געווען ַארויס די פַארייניקטע שטַאטן, 	 
קַאנַאדע, ּפָארטַא ריקָא ָאדער די ווירגין אינדזלען.

סיי וועלכע פון די אויבן ַאקשַאנז קענען פירן צו שטרענג שטרעף, ַארייַנגערעכנט איבערבאצאל, ַא ָאנווער פון צוקונֿפט בענעפיטן פון 
ַארויף צו 20 ווָאכן, געלטיק שטרעף, קרימינאלע ּפרָאקורירונג און טורמע. 

ווי ַאזוי טָאן איך פָארלייגן ַא פָאדערונג ֿפַאר ַא ווָאך ַאז איך בין געווען טייל אין דער מדינה און 
גרייט, וועלן און קען ַארבעטן? 

אויב דו ביסט צוריק אין די פַארייניקטע שטַאטן, קַאנַאדע, ּפָארטַא ריקָא ָאדער די ווירג'ין אינדזלען בעשַאס די פָאדערונג ֿפענצטער 
ֿפַאר די ווָאך ווָאס איר ביסט געווען טייל אין די מדינה, פָארלייג דיין פָאדערונג ווען איר צוריקקומסט. זען "ווען צו פָאדערונג 

וואכענדיקע בענעפיטן" אין קאפיטל 6.

ווען איר האסט צוריקגעקערט צו דיין רעגולער געגנט אין די פַארייניקטע שטַאטן, קַאנַאדע, ּפוערטָא ריקָא ָאדער ווירגין אינדזלען, איר 
מוזט בַאשטעטיקן ַאז איר זענט גרייט, וועלן און קענען צו ַארבעטן דורך סערטיפיקאצייע ֿפַאר בענעפיטן. אויב איר זוכט צוריק קרעדיט 

ֿפַאר ַא ווָאך ווָאס איר קען נישט פָאדערן בשעת איר ביסט געווען אויס פון די מדינה, איר קענט בעטן צוריקצָאל קרעדיט.  זען "ווי צו 
בעטן צוריק קרעדיט ֿפַאר ַא פארלארן ווָאך" אין קאפיטל 6. צום בייַשּפיל, אויב איר ביסט געווען גרייט, וועלן און קען ַארבעטן אין 
דיין היגע ַארבעט מַארק פון מאנטיק צו פרייטאג, ָאבער איר ביסט געווען ַארויס פון די מדינה פון שבת צו די קומענדיק זונטיק )מער 

ווי איין ווָאך(, איר קענסט נישט פָארלייגן ַא וואכענדיקע פָאדערונג ווי איר ווָאלט נארמאלי טָאן ֿפַאר די ווָאך ווָאס איר ביסט געווען אין 
די מדינה, מאנטיק צו פרייטאג. איר מוזט פָארלייגן ַא צוריק קרעדיט בעטן ֿפַאר די ווָאך ווען איר צוריקגעקומען צו די מדינה.

ַאמָאל איר צוריקקומען צו דיין היגע ַארבעט מַארק אין די פַארייניקטע שטַאטן, קַאנַאדע, ּפָארטַא ריקָא ָאדער די ווירגין אינדזלען, איר 
קענט ָאנהייבן סערטיפיקאצייע מיט די ָאנליין ָאדער טעלעפָאן סיסטעם. 

ווָאס אויב איך ַארבעט טייל צייט?

איר מוזט בַאריכטן ַאלע ַארבעט, ַארייַנגערעכנט טייל צייט ָאדער צייַטווייַליק ַארבעט. אויב איר טָאן ניט בַאריכטן ַאלע ארבעט ווען 
איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן, איר קען זיין הינטערטעניק צו שטרענג שטרעף, ַארייַנגערעכנט ָאנווער פון בענעפיטן, ציוויל און 

קרימינאלע שטרעף און שטרעף.

פון יאנואר 18, 2021, האט גאווערנאר Andrew M. Cuomo געמאלדעט אז אונטער זיין אנווייזונג וועט NYS DOL איינפירן א 
נייעם געזעץ וואס וועט אנדערש אויסטייטשן ווי אזוי פארט-טיים ארבעט אפעקטירט אנעמפלוימענט בענעפיטן. די ּפַארטיייש 

ַארבעטלָאזיקייט סיסטעם ניצט ַא "שעה-באזירט" צוגַאנג. אויב איר האט פַארפַאלן ַארבעט און איר ַארבעט טייל מָאל 30 שעה 
ָאדער ווייניקער ַא ווָאך און פַארדינען $504 ָאדער ווייניקער ּפער ווָאך, די פאלגענדע גיידליינז זענען גילטיק ֿפַאר ריּפָארטינג דיין טייל 

מָאל ַארבעט.

אנגעהויבן פון אויגוסט 16, 2021 און ווייטער, זאלן קלעימענטס זיך רעכענען מיט די פאלגענדע באגרעניצונגען בשעת אריינגעבן 
פארט-טיים ארבעט )רונדע צו דעם נענטסטן שעה(:

קיין פארקלענערונג אן וואכענדיקע בענעפיטן 0-10 שעה פון ארבעט = 0 ארבעטס טעג: 

75% פון די וואכענדיקע נוץ קורס 11 - 16 שעה פון ַארבעט = 1 טָאג געארבעט: 

50% פון וועכנטליכע בענעפיט ראטע 17 - 21 שעה פון ארבעט = 2 ארבעטס טעג:   
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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25% פון וועכנטליכע בענעפיט ראטע 22 - 30 שעה פון ארבעט = 3 ארבעטס טעג:   

0% פון די וואכענדיקע נוץ קורס +31 שעה פון ַארבעט = 4 טָאג געארבעט: 

.on.ny.gov/partialuiפאר מער אינפארמאציע, באזוכט

ווָאס איז באטראכט ווי ַארבעט?

יעדע טעטיקייט ווָאס ברענגט ָאדער קען ברענגען הַאכנָאסע ביי יעדער צייט, זָאל זיין געמאלדעט ווי ַארבעט, דָאס איז כולל טריינינג 
ווי אויך ווי פול-צייט, ּפַארטיי-צייט, סיזַאנַאל, ּפער טָאג, ּפרָאוביישַאנערי, טיילמָאליק, צייַטווייַליק ָאדער שטענדיק ַארבעט. אפילו אויב 

איר הָאט נישט באקומען בַאצָאלט, איר מוזט בַאריכטן די טעטיקייט ווי ַארבעט. עטלעכע ביישפילן ַארייַננעמען:

 אלע ַאקטיוויטעט שייך צו זעלבסט בַאשעפטיקונג ָאדער פרילַאנס ַארבעט, ַארייַנגערעכנט ָאבער ניט באגרענעצט צו: שרייבן 	 
טשעקס, נעמען טעלעפָאן רופן, שרייבן ָאדער ענפרן צו געשעפט קָארעסּפָאנדענץ, ָאדער קיין אנדערע טַאסקס ֿפַארבונדן מיט 

איינהויבן ָאדער ממשיך זיין ַא געשעפט

 ארבעטן אויף א רופט ָאדער ווי דארף	 

 טריינינג אויף ַארבעט	 

 ַארבעט ָאריענטירונג	 

 ארבעטן ֿפַאר עמעצער ַאנדערש	 

 דורכפירן דוטיז ָאדער טובות ֿפַאר ַא געשעפט פון ַא פרייַנד ָאדער קָארעוו	 

 צייטווייליגע ארבעט	 

 טייל-מאל ארבעט	 

 ַאקטיווע פליכט ֿפַאר טריינינג מיט ַא צווייַג פון דער מיליטער	 

 ַאקטיוויטעטן וואס אריינמישן אין מַאנַאגינג ַא מולטי משּפחה )צוויי ָאדער מער ּפרָאקַאט ַאּפַארטמַאנץ(	 

 ארבעטן ווי ַא בנין סוּפערַאנטענדַאנט	 

 ארבעטן ֿפַאר טיפן	 

 ַאן אינטערנשיּפ און/ָאדער אויסווייניקסט	 

 א קָאלעגע ַארבעט-לערנען ַארבעט	 

 ַאקטיוויטעטן ווי ַא ציבור/עלעקטעד בַאַאמטער 	 

 יערלעך פעלד טריינינג ֿפַאר די נַאשַאנַאל גַארד ָאדער רעסערוועס	 

 ַארבעט געמאכט אויף ַא גלייך קָאמיסיע באזע )באטראכט ַארבעט אפילו אויב איר טָאן ניט בַאקומען די קָאמיסיע ביז שּפעטער, 	 
קיין פארקויפונג איז געמאכט ָאדער איר בַאקומט קיין צָאלונג(

 אן ארבעט אינטערוויו, ווו א צוקונפטיקער ארבעטגעבער בעט אייך צו ארבעטן - מיט אדער אן באצאל - צו באווייזן אז איר קענט טאן 	 
די ארבעט 

 ַאקטיוויטעטן פארבונדן מיט אנהייבן ַא געשעפט )סייַדן איר זענט באויףיליקט ֿפַאר און ָאנטייל נעמען אין די דעּפַארטמענט פון 	 
לייבער זעלבסט-בַאשעפטיקונג הילף ּפרָאגרַאם(

 אלע ַאקטיוויטעט ֿפַאר ווָאס איר בַאקומסט ניט-געלטיק פַארגיטיקונג ָאדער בענעפיטן, ַאזַא ווי נידעריקער דינגען, ָאדער פריי ָאדער 	 
דיסקָאונטעד סכוירע ָאדער בַאדינונגען

איר טָאן ניט הָאבן צו בַאריכטן די פאלגענדע טיפען פון ַאקטיוויטעטן ווי ַארבעט: 

 זשורי פליכט	 

 אינַאקטיוו פליכט ֿפַאר טריינינג מיט ַא צווייַג פון דער מיליטער	 

 וואכענדיקע ָאדער כוידעשלעך דריל סעשַאנז ֿפַאר די נַאשַאנַאל גַארד ָאדער רעסערוו	 

http://on.ny.gov/partialui
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 סיי וועלכע ַאקטיוויטעטן ווָאס זענען אינווַאלווד אין מַאנַאגינג ַא משּפחה ּפרָאקַאט ַאּפַארַאט )ֿפַאר בייַשּפיל: ַא צוויי-משּפחה היים 	 
ווו איר לעבט אויבן און פַארדינסט די ַארָאּפ וווינונג ָאדער איר פַארדינגט דיין הויז( 

אויב איר ַארבעט ַא שיכט ווָאס האלט ביז הַאלבנַאכט, זָאגט ַאז איר האט געארבעט אויף דעם טָאג ווען דיין שיכט האט אנגעהויבן 
ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן. די אויסנעם: אויב איר ַארבעט אויף ַא שיכט אנהייבן ביַי 7 אוואנט, ָאדער שּפעטער 

אויף זונטיק און פָארזעצט נָאך הַאלבנַאכט, זָאגט ַאז איר הָאט געארבעט אויף מאנטאג ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן 
וואכענדיקע בענעפיטן.

אויב דו ביסט נישט זיכער צי דָאס ווָאס איר טָאן איז גערעכנט ווי ַארבעט, ָאדער אויב איר מַאכט ַא פַאלש סערטאיפיקאצייע ֿפַאר 
בענעפיטן, ביטע רופט גלייך די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * און רעד צו ַא פארשטייער. איר קען פָארלייגן דיין קשיא דורך זיכער 

ָאנזָאג אויף labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען 
ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א צווייטע 

טעמע: "פאדערונגען פראגן" אין דעם גוף פון דער ָאנזָאג, דערקלער ווָאס איר טָאן און פרעג אויב עס איז באטראכט ווי ַארבעט. 
אויב איר טָאן ניט קָאנטַאקטן אונדז, איר קען הָאבן צו צוריקצָאלן בענעפיטן און זיין הינטערטעניק צו ציוויל שטרעף און ָאנווער פון 

צוקונֿפט בענעפיטן.

וויכטיק: באריכט ַאלע ארבעט ווען פָאדערן בענעפיטן. איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר קיין ווָאך אין ווָאס 
איר ַארבעט מער ווי 30 שעה, ָאדער פַארדינסט מער ווי די מַאקסימום בענעפיטן באווערטונג.

איך האב בַאקומען ַא ָאנזָאג ַאז איך מוז זיך ַאריַין צו labor.ny.gov ָאדער רופן ַא געוויסע 
טעלעפָאן נומער. וָאס גייט אויף?

דער דעּפַארטמענט פון לייבער האט באקומען אינֿפָארמַאציע ווָאס ווייזט אז איר קען הָאסט שוין געארבעט בשעת איר סערטיפירט 
ַאז איר הָאט ניט געארבעט. די אינֿפָארמַאציע קען זיין געקומען ֿפון ַא בַאלעבָאס ָאדער ֿפון ַא נאציאנאלע דַאטַאבייס, ווָאס מיר 

טשעקוואכענדיקע סערטיפיקאצייעס. אמאל די דַאטַאבייס ווייזט ַאז איר הָאט געארבעט אפילו אויב איר לעצטנס געווארן ַארבעטלָאז. 
ווען דָאס פאסירט, די דעּפַארטמענט פון לייבער דַארף בַאשטעטיקן ַאז איר זענט טַאקע ַארבעטלָאז.

צו בַאשליסן דעם, איר מוזט גיין צו labor.ny.gov/signin און נָאכגיין די שריט צו פָאדערן ַא וואכענדיקע בענעפיטן פון 
ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. זייט גרייט צו מאכן א רשימה פון ַאלע דַאטעס ווָאס איר הָאט געארבעט זינט די ָאנהייב פון דיין 

פָאדערונג. איר וועט אויך דַארֿפן צו געבן די נעמען, אדרעס און טעלעפָאן נומערן ֿפַאר ַאלע באלעבאסן ֿפַאר ווָאס איר האט 
געארבעט, זינט די ָאנהייב פון דיין פָאדערונג. אויב איר טָאן ניט הָאבן צוגאנג צו ַא קָאמּפיוטער, מַאכן דיין ַארבעט אינֿפָארמַאציע גרייט 

און רופט 877-280-4541. 

ווָאס אויב איך וויל צו ָאנהייבן מיין אייגענע געשעפט?

רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער* איידער איר נעמען קיין טריט צו ָאנהייבן ַא געשעפט, פַארבינדן אמיט א עקסיסטירטע 
געשעפט, ריַאקטיווייט ַא שלָאפנדיק געשעפט, ָאדער ווערן ַא טיּפ פון ָאפיציר מיט קיין געשעפט.  איר זענט באטראכט צו זיין 

ָאנגעשטעלט אויב איר ַאּפערירט ָאדער איינהויבט זעלבסטן ַא געשעפט, מיט ַא שוטעף ָאדער אין ַא ֿפירמע ָארדענונג. דָאס כולל צייט 

איר מוזט בַאריכטן קיין ַארבעט. אלע באלעבאסן זענען פארלאנגט צו בַאריכטן די פַאקט ַאז ַא מענטש איז איינגעשטעלט געכווארן 
ָאדער רעהירעד צו די נַאשַאנַאל וועגווייַזער פון ניו היירעס.  די אינֿפָארמַאציע איז באטיילט מיט די פעדעראלע רעגירונג און די 

דעּפַארטמענט פון לייבער צו פארזיכערן ַאז ַאבליגאצייעס ֿפַאר קינדער שטיצן זענען בַאצָאלט, און אויך צו מַאכן זיכער ַאז מענטשן 
זענען נישט ארבעטן בשעת זיי זאמלען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.  יעדער מָאל איר ּפרוביר צו פָאדערן וואכענדיקע 

בענעפיטן, דיין נָאמען איז קרייז-ָאּפגעשטעלט קעגן די נַאשַאנַאל וועגווייַזער פון ניו הירעס. אויב דיין נָאמען איז געוויזן אין דער 
דירעקטארי, איר וועט באקומען אינסטרוקציעס צו בַאשליסן די ּפרָאבלעם. איר מוזט ענטֿפערן ֿפראגן וועגן דיין בַאשעפטיקונג 

ָאדער ָאנליין ָאדער דורך רופן די אינטעגריטי ליניע איידער איר קענט פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן.  דיין אינֿפָארמַאציע וועט אויך 
זיין באשטעטיקט מיט דער בַאלעבָאס ווָאס הָאט געמאלדן ַאז איר ביסט געווען איינגעשטעלט ָאדער רי-איינגעשטעלט.

http://labor.ny.gov/signin
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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פארבראכט בעשַאס די טָאג, אויףאנט ָאדער אויף וויקענדז, אפילו אויב קיין פארקויפונג איז געמאכט, ָאדער קיין געלט איז פארדינט. 
סיידן איר זענט איינגעשריבן אין דעם זעלבסט-בַאשעפטיקונג הילף פראגראם, קענען געשעפט ָאנפַאנג ַאקטיוויטעטן, פַארשַאפן איר 

צו פַארלירן בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. פאר מער אינפארמאציע איבער דעם זעלבס בַאשעפטיקונג הילף פראגראם, 
זעט אונזער וועבזייטל אויף labor.ny.gov/seap און "אנהייבן א געשעפט: דער זעלבסט - בַאשעפטיקונג הילף פראגראם 

)SEAP(" אין קאפיטל 11. 

ווָאס אויב איך בין ַאן עלעקטעד באאמטער?

אויב איר דורכפירט ַארבעט, בַאדינונגען ָאדער ַאקטיוויטעטן ווי ַאן עלעקטעד באעמטער, איר זענט באטראכט ווי ארבעטן דעם טָאג, ווען 
איר דורכפירט די דוטיז.  עס איז נישט וויכטיק ווָאס די ַארבעט איז, די צייט איר הָאט ארבעטן יעדער טָאג, ָאדער צי איר הָאט פארדינט 

קיין געלט ָאדער קיין אנדערע צָאלונג. אלע ַארבעט, אפילו ַא שעה ָאדער ווייניקער, ווָאס איז געטאן אין קשר מיט דיין עלעקטעד 
ַאמט, מוזן זיין דערקלערט ווי ַארבעט ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן.

ווָאס אויב איך טָאן פריַיוויליקער ַארבעט?

 איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בשעת איר ווָאלַאנטירט.  ָאבער, איר מוזט בַאריכטן די 
פאלגענדע פרייַוויליקער ַאקטיוויטעטן ווי ַארבעט, ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן:

 פרייַוויליקער ַארבעט ווָאס אריינמישט זיך מיט דיין פיייקייט צו זוכן ַא שטעלע, ָאדער ווָאס איז משּפיע די נומער פון טעג ָאדער 	 
שעה איר זענען בארעכטיקט צו ַארבעטן אין ַא ַארבעט

 פרייַוויליקער ַארבעט ווָאס איז ַא טויווע ֿפַאר ַא געשעפט פון ַא פרייַנד, ָאדער קָארעוו געשעפט	 

 פרייַוויליקער ַארבעט איר דורכפירט אין ַא שולע אין וועקסל ֿפַאר סכַאר-לימעד ַאבָאנעמענט ָאדער ַא וויסנשַאפט	 

 פרייַוויליקער ַארבעט איר דורכפירט ֿפַאר ַא ניט-ֿפַאר-בענעפיטן קָארּפָארַאציע ווָאס איר זענט ַא גרינדער, ָאפיציר ָאדער בָארד 	 
מיטגליד

 פרייַוויליקער ַארבעט ֿפַאר ווָאס איר בַאקומעט ַא ּפענסיע ווָאס איז גרעסער ווי די מינימום לוין	 

 פרייַוויליקער ַארבעט ווָאס איר דורכפירט ווי ַא ּפריקַאנדיצייע צו זיין איינגעשטעלט ָאדער צוריק איינגעשטעלט, אין ַא בַאצָאלט 	 
שטעלע

 פרייַוויליקער ַארבעט ווָאס איר דורכפירט ווי ַא טייל פון ַא אינטערנשיּפ ָאדער אנדערע טריינינג ּפרָאגרַאם אויף ַארבעט	 

  פרייַוויליקער ַארבעט ֿפַאר פַאכמַאן לייסַאנסינג עגזאמינאצייעס ָאדער צו בַאקומען אנדערע קרַאדענשַאלז	 

איר טָאן ניט הָאבן צו בַאריכטן אנדערע פרייַוויליקער ַאקטיוויטעטן ווי אין די אויבן רשימה, ווי ַארבעט, ווען איר פָאדערט וואכענדיקע 
בענעפיטן. דָאס איז כולל ווַאלַאנטיר ַארבעט ֿפַאר ַא רַאכמָאנעסדיק, רעליגיעז ָאדער קולטור ָארגַאניזַאציע. ָאבער, איר מוזט זיין: 

 גרייט, וועלן און קענען ַארבעטן 	 

 vמאכן סיסטעמַאטיש און סוסטַאינעד השתדלות צו געֿפינען ַארבעט	 

 הַאלט ַאן ָאנליין ָאדער געשריבן ארבעט זוך רעקָארד, ֿפַאר יעדער ווָאך איר פָאדערט בענעפיטן, און 	 
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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 	דיזענעןווָאסצוגעגרייט זיין צו געבן ַא קָאּפיע פון דיין ארבעט זוך רעקָארד צו די דעּפַארטמענט פון לייבער )ביטע זען 
פאדערונגעןֿפַארַארבעטזוכן? אין קאפיטל 7(

אויב דו ביסט נישט זיכער צי דיין פרייַוויליקער ַארבעט לאזט איר צו טרעפן ַאלע די קרייטיריַא, איר זָאלסט שיקן אונדז ַא זיכער 
ָאנזָאג אויף labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען 

ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א צווייטע טעמע: 
"פאדערונגען פראגן" אין דעם גוף פון דעם ָאנזָאג, דארקלערט דיין פרייַוויליקער ַארבעט. ָאדער רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער 

* צו געבן ַאלע פרטים פון דיין פרייַוויליקער ַארבעט איידער איר פָאדערט בענעפיטן ֿפַאר די ווָאך.

הַאלט דיין ַאדרעס און טעלעפָאן נומער צו זיין דערהיַינטיקט ווען איר פָאדערט וואכענדיקע 
בענעפיטן

ּפָאסט אפיס קען נישט שיקן די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.  דיין בענעפיטן קענען זיין פארשפעטיקט אויב איר טָאן ניט ענטפערט 
צו אינֿפָארמַאציע ָאדער ַאּפוינטמַאנט ָאנזָאג ווָאס איז געווען געשיקט צו דיין ַאדרעס.

איר קענט דערהייַנטיקן דיין פאסט ַאדרעס ָאדער טעלעפָאן נומער מיט די דעּפַארטמענט פון לייבער ווען איר פָאדערט דיין 
וואכענדיקע בענעפיטן ָאנליין. צייכן אין דיין ָאנליין חשבון אויף labor.ny.gov/signin.  דריקט די 'ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען' קנעּפל 

אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט אויף "דערהייַנטיקן דיין פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע." דריקט דעם קנעּפל "טוישן דיין 
ַאדרעס און/ָאדער דיין טעלעפָאן נומער" צו טוישן דיין ַאדרעס אוןָאדער טעלעפָאן נומער.

 NY.gov ַארייַן דיין labor.ny.gov/signin איר קענט אויך דערהייַנטיקן דיין פאסט ַאדרעס דורך שיקן אונדז ַא זיכערע ָאנזָאג. גיי צו
נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב 

"שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: פערזענלעכע אינפארמאציע אויסקלייב א צווייטע טעמע: "ַאדרעס ָאדער טעלעפָאן נומער 
ענדערונגען." ַארייַן דיין פאסט ַאדרעס אין דעם גוף פון דעם ָאנזָאג. 

צו דערהייַנטיקן דיין מיילינג ַאדרעס ָאדער טעלעפָאן נומער דורך טעלעפָאן, רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * און אויסקלייב 
דעם מעניו ָאּפציע "ֿפַאר PIN ָאדער ַאדרעס ענדערונגען" צו טוישן דיין ַאדרעס ָאדער טעלעפָאן נומער.

אויב איר אויףעקגייט פון ניו יארק שטאט, וועט איר מעגליך דארפן זיך באריכטן ביי די איינשטעלונגס סערוויסעס אפוינטמענטן אין 
דער שטאט וואו איר וואוינט. 

איר מוזט אויך דערהייַנטיקן דיין ַאדרעס און טעלעפָאן נומער ֿפַאר דיין צָאלונג מעטָאד ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. ֿפַאר 
דירעקט אוועקלייגן, קָאנטַאקט דיין בַאנק. ֿפַאר דעביט קַארטל ניצערן, קָאנטַאקט KeyBank קונה סערוויס דורך 866-295-2955.

ווָאס זָאל איך טָאן אויב מיין נָאמען ענדערט? 

איר מוזט שיקן אונדז ַא בריוו מיט לעגַאל דַאקיומענטאצייע )ַאזַא ווי ַא קָאּפיע פון ַא חתונה באווייזן, סערטַאפייד רעקָארד פון גט, 
סערטַאפייד גערעכט ָארדער, ָאדער ַא גילטיק, ַאניקסּפייערד פַארייניקטע שטַאטן ּפַאספארט ארויס אין דיין קרַאנט נָאמען( ַאז 

באשטעטיקט די נָאמען טוישן און ּפָאסט עס צו: 

New York State Department of Labor   
PO Box 15130   

Albany, NY 12212-5130  

איר קענט אויך שיקן ַא נָאמען ענדערונג בעטן דורך ַא זיכער ָאנזָאג, דורך דיין ָאנליין חשבון אויף labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין 
NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." 

אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: פערזענלעכע אינפארמאציע אויסקלייב א צווייטע טעמע: "ַאדרעס ָאדער טעלעפָאן נומער 
ענדערונגען." ַארייַן דיין נייַע נָאמען אין דעם גוף פון דעם ָאנזָאג און דערקלער ווָאס לעגַאל דַאקיומענטאצייע איר שיקט.  לייג צו ַא 

PDF פון דיין לעגַאל דַאקיומענטאצייע צו דיין בקשה )מיר בעסער וועלן PDF ֿפָארמַאט(

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin 
http://labor.ny.gov/signin 
http://labor.ny.gov/signin
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7 וואס זענען די ארבעט זוכן באדערפענישן?

דארףאיךזוכןארבעט?

מאכןאירמוזט,געזעץלעיבארשטאטיארקניולויט.בענעפיטןפאדערטאירבשעתארבעטזוכןאקטיווערהייטמוזטאיר,יא
"סיסטעמאטישעאוןאנהאלטנדעהשתדלותצוגעפינעןארבעט"ווידערקלערטאונטן.

אירמוזטאויךצושטעלןבאווייזפוןאייערארבעטזוכןהשתדלותצודידעפארטמענטאוולעיבאר,אויבזייטועןדאספארלאנגען.
צוהשתדלותאנהאלטנדעאוןסיסטעמאטישעמאכןנישטטוטאיראויבבענעפיטןצוריקגעוויזןווערןקענטוויכטיג: איר

געפינעןארבעט.

וואסוויערטבאטראכטוויסיסטעמאטישעאוןאנהאלטנדעהשתדלותצוגעפינעןארבעט? 

וואךיעדעאקטיוויטעטןזוךארבעטשעהדרייכאטשטוןמיינטארבעטגעפינעןצוהשתדלותאנהאלטנדעאוןסיסטעמאטישע
באשטעטיגטפלאןזוךארבעטאןהאטאיראויבפאדערונגדיפוןפרייגעלאזטווערןנארקענטאיר.בענעפיטןקלעימטאירוואס

דעפארטמענטדיפוןפאדערונגזוךארבעטדערפוןבאפרייטאלסבאשטימטזענטאיראדערלעיבאראוודעפארטמענטדידורך
.7קאפיטלאין"?זוכןארבעטפוןפטוראיזווער"פלאן?"אוןזוכןארבעטאאיזוואס"זעןביטע.לעיבאראוו

ארבעטזוךאקטיוויטעטןקעןארייננעמען,אבערזענעןנישטבאגרעניצטצו:

 ניצןארבעטרעסורסןוואסגעפונעןזיךאיןדילאקאלעניויארקסטעיטקאריערעצענטער, אזויווי.     1

 זיךטרעפןמיטקאריערעצענטעראנווייזערס,	 

 	אאיןאוועילעבלזייןקעןוואסשטעלעסוועגןאיינגעשטעלטעצענטערקאריערעדיפוןאינפארמאציעבאקומען 
געוויסעאינדוסטריעאדערגעגנט )באקומעןארבעטמארקעטאינפארמאציע(,

 	מעגליכעמיטצאמפארןזייאוןמעגליכקייטןאייערעאפצושאצןאיינגעשטעלטעצענטערקאריערעמיטארבעטן 
אקופאציעסאוןשטעלעס )מעגליכקייטאפשאצונגעןפארארבעטצוזאמפארן(,

 אנטיילנעמעןאיןאינסטרוקציאנאלעווארקשאפס, און	 

 	מיטקאנטאקטהאלטןאוןצענטערקאריערעדיפוןצוזאמפארןארבעטאוןרעפורלסארבעטבאקומען 
דיארבעטסגעבער.

2     .מעגליךקענעןוואסארבעטסגעבערגעוועזענעאדערארבעטסגעבערצורעזומעיאון/אדעראפליקאציעארבעטאןאריינגעבן 
האבןעפענונגען

3     .ווארקשאפסאדערפעירסארבעט,זיצונגעןנעטווארקינגקאריערעגעסקעדזשועלטע,סעמינארסארבעטאיןנעמעןאנטייל 
וואספארשלאגןאנווייזונגעןאיןפארבעסערונגסקילסצובאקומעןארבעט

 אינטערוויוינגמיטמעגליכעארבעטסגעבער.     4

5     .אפיסעספלעיסמענטאוןיוניאנס,סערוויסעספלעיסמענט,אגענטורןארבעטפריוואטעמיטנאכפרעגןזיךאוןאיינשרייבןזיך 
פוןשולעס,קאלידזשעסאדעראוניווערסיטעטןאון/אדערפראפעציאנאלעארגאניזאציעס

6     .באקומען,ארבעטזוכןצו,סיסטעמסארבעט-צאמפארןאנלייןאדעראינטערנעט,דירעקטאריעסביזנעס,טעלעפאןדיניצן 
לידס,בעטןרעפערראלסאדערמאכןאפוינטמענטספארארבעטאינטערוויוס

7     .פובליקאפארטעסטספארן-אויפנעמעןאדערארבעט-פארבינדענענעמעןאדער,פאראיינגעבןזיך,מיטרעגיסטרירןזיך 
אדערפריוואטעארבעטסגעבער,אריינגערעכנטציווילעסערוויספארהערן

 סייוועלכעזאכליכעאקטיוויטעטוואסקעןאייךהעלפןבאקומעןארבעט.     8
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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ווָאסווערטבאטראכטוויפאסיגעבאווייזןפוןמייןארבעטזוכןאקטיוויטעטן?

איר מוזט האלטן אן אנליין אדער געשריבענע ארבעט זוך רעקארד פאר יעדער וואך איר פָאדערט בענעפיטן און זיין גרייט צו געבן 
א קאפיע פון דעם רעקארד צו די דעפארטמענט אוו לעיבאר אויב מיר בעטן עס. די רעקארד מוז ארייננעמען דאטומס, נעמען, 

אדרעסן )פאסט, אימעיל אדער וועב אדרעס( און טעלעפאן נומערן פון ארבעטסגעבער פארבינדן, נעמען און/אדער ארבעט טיטלען 
פון ספעציפיש מענטשן פארבינדן, קאנטאקט מעטאדן געניצט, שטעלע אדער ארבעט טיטל זיך איינגעגעבן פאר אדער א באשרייבונג 

פון אנדערע השתדלות פאר זוכן ארבעט )אנטייל נעמען אין ארבעט פעירס אדער ווארקשאפס, א.א.וו.(. מיר וועלן נאכגיין די 
אינפארמאציע אויף די פארעם מיט די אנגעגעבענע קאנטאקטן. אויב איר גיבט אונז וויסנדיג פאלשע סטעיטמענטס וועגן אייער 

ארבעט זוכן אקטיוויטעטן, איז עס גערעכנט ווי שווינדל, און מיר קענען לייקענען די בענעפיטן פון ארבעטסלאזיקייט פַארזיכערונג.

dol. וועבזייטל אויף JobZone אויב איר באשליסט צו האלטן אייער רעקארד אנליין, טוען מיר רעקאמענדירן איר זאלט נוצן אונזער
ny.gov/jobzone. עס טוט צושטעלן איין ארט ווי איר קענט זיכערערהייט אפדעיטן און האלטן אלע אייער ארבעט זוכן רעקארדס אין 

א זיכערע עלעקטראניש טעקע: זיכער פון פייער, גניבה אדער טעות'דיגע פארלוסט. צוצוקומען צו אייער JobZone אקאונט, קליקט 
פשוט אויף די JobZone ַארבעט זוכן רעקארד לינק צוגעשטעלט ווען איר פאדערט אייער וועכנטליכע בענעפיטן אנליין אדער גיי צו 

labor.ny.gov/signin. אויב איר האט שוין אן אנליין ארבעטסלאזיקייט פארזיכערונג אקאונט, האט איר א JobZone אקאונט. אויב 
איר האט פראגן וועגן גרינדן אייער אקאונט, ביטע פארבינדט זיך מיט א ניו יארק סטעיט קאריערע צענטער.

אויב איר נוצט נישט די אנליין ארבעט זוך רעקארד אין JobZone, טוען מיר רעקאמענדירן פאר אייך צו האלטן א רעקארד פון 
אייער ארבעט זוכן אקטיוויטעטן יעדער וואך נוצנדיג די ארבעט זוך רעקארד פארעם אריינגערעכנט אין דעם האנטבוך. איר קענט 

אויך האלטן אן ענליך געשריבן רעקארד אנשטאט פון די ארבעט זוך רעקארד פארעם אויב עס רעכנט אריין די פארלאנגטע 
אינפארמאציע. סיי וועלכע געשריבן פארמאט איר וועלט אויס, לייגט צו שטיצנדע דאקומענטאציע. למשל, אויב איר געבט זיך איין 

פאר אן ארבעט אנליין, דרוקט א קאפיע פון דער אפליקאציע אדער דער ארבעטסגעבער'ס באשטעטיגונג פון דער אפליקאציע. אויב 
איר שיקט א רעזומעי אדער אפליקאציע דורך אימעיל, לייגט אוועק א געדרוקט קאפיע פון אלע קארעספאנדענץ. איר זאלט אויך 
האלטן א קאפיע פון אייער געשיקטע פאסט לאג אדער דער ארבעטסגעבערס באשטעטיגונג פון די רעזומעי אדער אפליקאציע. 

אנדערע ביישפילן פון דאקומענטאציע טוען ארייננעמען דרוקעריי פון אנליין זוכן השתדלות, אן ארבעט פעיר ארבעטסגעבער ליסטע, 
ַא פראספעקטיוו ביזנעס קארטל, א.א.וו. איר קענט באקומען מער ארבעט זוך רעקארדס פארעמס ביי א ניו יארק סטעיט קאריערע 

צענטער, אנליין אויף labor.ny.gov אדער ביים ענדע פון די האנטבוך. 

ווילאנגמוזאיךהאלטןמייןארבעטזוכןרעקארדס?

אויב איר האט נישט געהאלטן אייער ארבעט זוך רעקארדס אין JobZone, דאן האלט קאפיעס פון אייער געשריבן ארבעט זוך 
רעקארדס פאר איין יאר. אויב מיר בעטן צו זען אייערע רעקארדס, מוזט איר אונז געבן קאפיעס. איר זאלט נישט שיקן אייער ארבעט 

זוכעריי רעקארד צו די דעפארטמענט אוו לעיבאר נאר אויב מיר פארלאנגען עס פון אייך. מיר פירן דורך צופעליגע איבערזיכטן פון 
ארבעט זוך רעקארדס. אויב אונזער איבערזיכט געפינט אויס אז איר טוט נישט נאכקומען די ארבעט זוך פארלאנגען, וועלן בענעפיטן 

ווערן צוריקגעוויזן און צוריק צאל קען זיין פארלאנגט.

וואסאיזאארבעטזוכןפלאן?

א ארבעט זוך פלאן איז א פארמאלע הסכם וואס איז אנטוויקלט און אונטערגעשריבן דורך אייך און אייער ווארקפארס אדווייזער אין 
א ניו יארק סטעיט קאריערע צענטער. נישט יעדער וועט זיין פארלאנגט צו אנטוויקלען א פארמאלע ארבעט זוך הסכם. דער הסכם 
שרייבט גענוי וועלכע טיפ)ס( פון ארבעט איר זוכט פאר, וועלכע ארבעט זוך אקטיוויטעטן איר וועט טון און ווי אפט איר וועט זיי טון 

און די באצאלט איר מוזט זוכן און אננעמען, אויב איר ווערט פארגעשלאגן ַא ַארבעט. דער פלאן וועט אויך אדרעסירן סיי וועלכע 
באגרעניצונגען אדער בעגרעניצונג וואס קען ווירקן אייער ארבעט זוכן. איר קענט זיין פארלאנגט צו אנטוויקלען ַא פארמאלע ארבעט 

זוכן פלאן אויב מיר געפינען אז אייער יעצטיגע ארבעט זוכן אקטיוויטעטן זענען נישט גענוג, אויב פעדעראלע פראגראמען פארלאנגען 
אייך צו האבן איינס אדער טוען בעטן איינס. )זעט מאנדאטארי קאריערע צענטער זיצונגען אונטן.(
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וועראיזפטורפוןארבעטזוכן?

דער דעפארטמענט אוו לעיבאר וועט זאגן אויב איר זענט פטור פון די ארבעט זוכן באדארפענישן ווען איר געבט אריין אייער קלעים. א 
קאריערע צענטער איינגעשטעלטע מיטגליד קען אויך זאגן אויב איר זענט פטור. איר קען זיין פטור אויב איר זענט:

 צייטווייליג אפגעלייגט אדער ארבעט סיזענאל און אייער ארבעטסגעבער האט אייך געגעבן א קלארע צוריק-צום-ארבעט דאטום פון 	 
ביז אכט נאכאנאנדע וואכן. אייער ארבעטסגעבער קען געבן א נייע צוריק-צום-ארבעט דאטום און בעטן אז די דעפארטמענט פון 

לעיבאר זאל אויטאריזירן ביז נאך פיר וואכן.

 א יוניאן מיטגליד וואס מוז באקומען ארבעט דורך דעם יוניאן. איר מוזט נאכקומען די יוניאן'ס מיטגלידערשאפט און ארבעט 	 
זוך פארלאנגען.

 אנטיילנעמען אין א טרענירונג פראגראם באשטעטיגט דורך די דעפארטמענט אוו לעיבאר, אזוי ווי די באשטעטיגט אונטער ניו יארק 	 
סטעיט ארבעט געזעץ §599.

 דינען אויף א זשורי.	 

 אנטיילנעמען אין א דעפארטמענט אוו לעיבאר-באשטעטיגטע מיטגעטיילטע ארבעט פראגראם.	 

 	.)SEAP( אנטיילנעמען אין א דעפארטמענט אוו לעיבאר-באשטעטיגטע זעלבס-ארבעטס הילף פראגראם 

 געדעקט דורך סיי וועלכע באפרייאונג פארלאנגט דורך שטאט אדער פעדעראלע געזעץ אדער געגעבן אדער פארלענגערט דורך די 	 
דעפארטמענט אוו לעיבאר און איינשטימיג מיט שטאט אדער פעדעראלע געזעצן, כללים, רעגולאציעס, אדער הילף.

 אננעמען א עכטע אנבאט פון ארבעט אנגעהויבן אין א געהעריגע צייט ווי באשטימט דורך די דעפארטמענט אוו לעיבאר. 	 

ווָאס סָארט פון ַארבעט דארף איך זוכן?  קען איך ָאּפזָאגן ַא שטעלע וויַיל די לוין זענען צו 
נידעריק?

איר מוזט זוכן און זיין גרייט צו ָאננעמען "ּפַאסיק ַארבעט" בשעת איר זאמעלט ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן.  ּפַאסיק 
ַארבעט איז ַארבעט ווָאס איר קענט גלייַך טָאן דורך פַארגַאנגענהייט טריינינג און דערפַארונג. 

אין די ערשטע 10 פול ווָאכן ווָאס איר פָאדערט ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן, ּפַאסיק ַארבעט מיטל ַאז איר מוזן 
זוכן ַארבעט אין ַאלע דיין לעצטע ַאקיַאּפיישַאנז.

עס איז וויכטיק צו ֿפַארשטיין דעם בַאגריף פון ווָאס איז גערופט די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג קַאטָאף לוין.  די קַאטַאף לוין פון 
די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג איז ַא לוין ווָאס איז 10% הינטער די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג לוין, ֿפַאר ַא געגעבן פַאך. אויף 

אונדזער וועבזייטל, labor.ny.gov/stats/uiwages.shtm איר קענט געֿפינען ווָאס די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג לוין און קַאטָאף 
לוין איז, ֿפַאר ַא געוויסע פַאך, ָאדער דורך טשעקן מיט איינגעשטעלטע אין ַא ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער.

אויב איר האט געֿפינען ַא שטעלע ווָאס צָאלט ביי מינדסטער די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג קאטאף לוין ֿפַאר דזשָאבס אין דיין 
לעצטע פַאך, איר מוזט ָאננעמען עס ָאדער ריזיקירן צו פַארלירן דיין בענעפיטן. אויב דו ביסט פָארשלָאגט ַא שטעלע ווָאס טוט נישט 

צָאלן אין מינדסטער די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג לוין, איר קענט ָאּפזָאגן עס ֿפַאר אקטועלע לוין סיבות. ָאבער, אויב איר ָאּפזָאגט 
ַא שטעלע, אפילו אויב עס טוט נישט טרעפן די אקטועלע לוין באדערפענישן ָאדער איר טרַאכטן עס איז נישט ּפַאסיק, איר מוזט 

נָאך עס זָאגן די דעּפַארטמענט פון לייבער אין דיין וואכענדיקע סערטַאפַאקיישַאן.  דָאס זָאל זיין געמאלדעט אין דער ווָאך ווען איר 
טַאקע נעמסט די בַאשלוס צו ָאּפזָאגן ַארבעט, נישט די ווָאך אין ווָאס די ַארבעט ווָאלט הָאבן אנגעהויבן. 

נָאך די 10 גַאנצע ווָאכן פון בענעפיטןפון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג, די דעֿפיניציע פון ווָאס איז באטראכט ווי ּפַאסיק 
ַארבעט ערווייטערט צו ַארייַננעמען ַארבעט ווָאס איר קען טָאן, אפילו אויב איר הָאט קיין דערפַארונג ָאדער טריינינג אין דעם טיּפ פון 

ַארבעט.  אויב דו ביסט פָארשלָאגן ַא שטעלע נָאך 10 ווָאכן, איר מוזט ָאננעמען דָאס אויב:

 איר קענט טָאן די ַארבעט	 

 עס באצאלט לּפחות 80% פון דיין הויך-פערטל לוין, און 	 

 פאר אזא ארבעט צאלט עס אמווייניגסטנס דער קאטאף לוין פון ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג 	 

איר קען זיין דיסקקוואליפיצירט צו בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג אויב: 

 איר ָאּפזָאגט ַא ַארבעט ווָאס טרעפט די דריי תנאים אויבן נָאך איר בַאקומסט 10 ווָאכן פון בענעפיטן	 

 איר טָאן ניט ענטפערן צו ַא שטעלע פָארשלָאג )דָאס איז די זעלבע ווי ָאּפזָאגן ַא שטעלע(	 

http://statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm
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וָאס אויב איך ָאּפזָאג ַא שטעלע ווָאס טרעפט די לוין באדערפענישן ווי דערקלערט אין די 
קשיא אויבן, ָאבער איך בין פארשלאגן פרינדזשז בענעפיטן ערגער ווי די געֿפינטע ֿפַאר ענלעך 

דזשָאבס?

יעדער צייט איר ָאּפזָאגן ַא שטעלע פָארשלָאג, די דעּפַארטמענט פון לייבער מוז איבערקוקן די צושטאנדן. אין עטלעכע פאלן, איר קען 
פָארזעצן צו בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג, סייַדן די ַארבעט אפארשלאגט העכער לוין צו פַארגיטיקן ֿפַאר די 

פעלן פון ָאדער נידעריקער ווערט פון פרינדזש בענעפיטן. אויב איר ָאּפזָאגט ַא שטעלע ווייַל פון קיין ָאדער ערגער פרינדזש בענעפיטן, 
זיין גרייט צו צושטעלן נָאך אינֿפָארמַאציע.

ווָאס איז מיין היגע ַארבעט מַארק געגנט?

אין ַאלגעמיין, דיין היגע ַארבעט מַארק געגנט איז דיפינירט ווי די שטח ווָאס איר קענען דערגרייכן אין איין שעה דורך ּפריווַאט 
טרַאנסּפערטיישַאן ָאדער איין און ַא הַאלב שעה דורך עפנטלעך טרַאנסּפערטיישַאן. איר זָאלסט זיין פריי צו פארווייטערן דיין ַארבעט 
זוכן ווייַטער פון די געגנט.  ווו עס איז גענוצט אין דעם הַאנדבוך, דיין היגע ַארבעט מַארק געגנט איז קיין טייל פון ניו יארק שטאט און 

אין פופציק )50( מייל פון זיין געמארקן.

 ווי וויַיט ַאוועק איך הָאב צו זוכן ַארבעט?

איר מוזט זיין גרייט צו פָארן ַא סייכלדיק ווייַטקייט צו בַאקומען צו דער ַארבעט.  בכלל, סייכלדיק ווייַטקייט איז ַארומפָארן פון איין 
שעה דורך ּפריווַאט טרַאנסּפערטיישַאן ָאדער איין-און-הַאלב שעה מיט עפנטלעך טרַאנסּפערטיישַאן. 

ניו יארק שטאט קַאריערע צענטערן

אונדזער ניו יארק שטאט קַאריערע סענטערס פָארשלָאגן בַאדינונגען ווָאס העלֿפן איר געֿפינען ַא ַארבעט שנעל. צו געֿפינען דיין 
נענסטע ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער, גיי צו labor.ny.gov/career-center-locator ָאדער רופט אונדזער קָאנטַאקט צענטער 

אויף 888-469-7365 צווישן 8:30 און 4:30. מאנטיק - פרייטאג. 
 בַאדינונגען פארשלאג ַארייַננעמען: 

 רעזומע שרייבן סקילז און אינטערוויו סקילס	 

 קַאריערע עצה און גיידַאנס	 

 סקילז ַאסעסמַאנט צו בַאשליסן דזשָאבס איר קען זיין ּפַאסיק ֿפַאר	 

 ַארבעט-זוכן ווַארשטַאטן	 

 אינֿפָארמַאציע וועגן דזשָאבס בנימצא אין ַא בַאזונדער געגנט ָאדער אינדוסטריע )ַארבעט מַארק אינֿפָארמַאציע(	 

 ַארבעט רעפעררַאלס	 

 אינֿפָארמַאציע וועגן טריינינג געלעגנהייטן און רעפעררַאלס צו טריינינג ווען צונעמען	 

 מַאנדַאטָארי קַאריערע צענטער באגעגענישן

איר קען זיין פארלאנגט צו גיין זיך אין ַא ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער.  אויב ַאזוי, איר וועט זיין געשיקט ַא בריוו מיט די 
ַאּפוינטמַאנט דַאטע, צייט און ָארט.  אויב איר קענט נישט ָאנטייל נעמען אין די ַאּפוינטמַאנט ווייַל איר ַארבעט ָאדער ֿפַאר אן אנדער 
סיבה, רופט די ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער ווי בַאלד ווי מעגלעך צו ריסקעדזשול. אויב איר קענט נישט דערגרייכן ַא מענטש 

ווען איר רופט און איר מוזט לָאזן ַא ָאנזָאג ווָאס ריקווייערז ַא רוף צוריק, עמעצער וועט איר צוריק אין 24 שעה. אויב איר טָאן ניט 
 :II בַאקומען ַא רוף אין 24 שעה פון פַארלָאזן ַא ָאנזָאג, ביטע שיקט אונדז ַא זיכער ָאנזָאג דורך דיין ָאנליין חשבון. זען "ַאּפּפענדיקס
שיקן ַא זיכער ָאנזָאג" אין קאפיטל 14 ֿפַאר אינסטרוקציעס ָאדער רופט ווידער. גיי צו labor.ny.gov/career-center-locator צו 

געֿפינען די נענסטע קַאריערע צענטער.

http://dol.ny.gov/career-centers
http://labor.ny.gov/career-center-locator
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קַאריערע צענטער ַאּפוינטמַאנטן זענען בדעה צו העלפן איר געֿפינען ַא ַארבעט שנעלער. צום בייַשּפיל, מיר קענען העלֿפן איר 
ַאנטוויקלען ַא געשריבן ַארבעט זוכן ּפלַאן, ווָאס ַאדז דיין סּפעציפיש באדערפענישן. אויב איר מסּתמא אויסגעשאפט דיין בענעפיטן, 

איר קען זיין פארלאנגט צו ָאנטייל נעמען אין אנדערע פראגראם. מיר וועלן זָאגן איר ווו און ווען די באגעגענישן ָאדער פראגראם 
וועלן זיין.

איר קען זיין געשיקט ַא דערמָאנונג פון דיין נאענט בַאגעגעניש דורך די זיכערע ָאנזָאג סיסטעם פון NY.gov ָאדער דורך טעלעפָאן 
רופט דורך די NYS היגהער בילדונג טעלעפָאן לינייען, אין ַאדישַאן צו בַאקומען ַא בריוו מיט פיזיקלי געשיקט.

ווָאס פאסירט אויב איך פַארפיר מיין קַאריערע צענטער בַאגעגעניש? 

אויב איר טָאן ניט גיין צו דיין קַאריערע צענטער ַאּפוינטמַאנט, ָאדער ענטפער צו דעם בריוו, דיין בענעפיטן וועלן זיין 
גלייך געסטאפט. דער ערשטע זַאך איר דַארֿפן צו טָאן איז גלייך צו גיין צו די ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער געשריבן אויף 

דיין ַאּפוינטמַאנט בַאמערקונג, בעשַאס יענע צענטער'ס געווענליכע ביזנעס שעות. איר טָאן ניט דַארֿפן ַא ַאּפוינטמַאנט. איר קענט 
אויך באריכטן דורך רופן יענע קאריערע צענטער און רעדן צו א דעפארטמענט אוו לעיבאר שטאב איינגעשטעלטע. רופט ניט דעם 

טעלעפָאן פאדערונג צענטער, ווייַל זיי קענען ניט העלֿפן ביז איר הָאט באריכטעטצו די קַאריערע צענטער.

אויב מיר בַאשליסן ַאז איר הָאט נישט ַא גילטיק סיבה ֿפַאר דיין פארפאלענע ַאּפוינטמַאנט און איר הָאט נישט געמאכט קָאנטַאקט 
מיט די קַאריערע צענטער ֿפַאר דיין ַאּפוינטמַאנט טָאג, איר וועט נישט זיין בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן ֿפַאר די ווָאך )די 

ווָאך ווָאס איר הָאט נישט בַאריכט צו דיין ַאּפוינטמַאנט( און יעדער ווָאך נָאך דעם, ביז איר רעּפָארט זיך צו די קַאריערע צענטער 
אין פערזענלעך.

 נָאך דעם ווי איר הָאט באזוכט די קַאריערע צענטער, איר וועט זיין אנווייזט צו פַארענדיקן ַאן ָאנליין ַאנקעטע ווָאס מוזן זיין דערלאנגט 
אין 48 שעה. פַארענדיקט דעם ַאנקעטע אין די קַאריערע צענטער ֿפַאר שנעלער דארלאנגען און באריכטן.  מיר וועלן איבערקוקן די 

ַאנקעטע צו בַאשליסן אייער בארעכטיקונג ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר די צייט ווָאס איר הָאט נישט געמאלדעט.

דיין בענעפיטן וועלן זיין פארהאלטן ֿפון דער ווָאך פון דיין מיסט ַאּפוינטמַאנט ביז די ווָאך ווָאס איר הָאט געמאלדן צו די קַאריערע 
צענטער.  אויב מיר געֿפינען ַאז איר טָאן ניט הָאבן ַא גילטיק סיבה ֿפַאר פעלנדיק דיין ַאּפוינטמַאנט, איר וועט נישט זיין בארעכטיקט צו 

בַאקומען צָאלונג ֿפַאר די פארהאלטן ווָאכן. פָארזעץ צו בַאווייַזן וואכענדיק, בשעת דיין בענעפיטן זענען פַארהַאלטן ֿפַאר יעדער ווָאך 
איר זענט ַארבעטלָאז און טרעפן די בארעכטיקונג באדערפענישן. 

באמערקונג: אויב איר הָאט אנגענומען ַא שטעלע פָארשלָאג מיט ַא צוקונֿפט ָאנהייב טָאג, קָאנטַאקט דיין קַאריערע צענטער ווייַל 
איר דַארֿפט צו ווייַזן זיי דערווייַז פון די פָארשלָאג און די ָאנהייב טָאג.  די קַאריערע צענטער וועט רעקָאמענדירן איר אויב איר קענסט 

זיין ַאנטשולדיקט פון די ַאּפוינטמַאנט. 

ווָאס אויב איך קען נישט ַארבעטן ָאדער ָאננעמען ַארבעט?

איר מוזט זיין פיזיש ביכולת צו ַארבעטן, צו זיין בארעכטיקט ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן. 

אויב איר ווערט קרַאנק ָאדער פַארקריּפלט ווען איר בַאקומט ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן, ָאדער אויב איר קען נישט 
זוכן ָאדער ָאננעמען ַארבעט ֿפַאר אנדערע סיבות און איר הָאט ֿפראגן וועגן דיין בארעכטיקונג ֿפַאר בענעפיטן, קָאנטַאקט אונדז 

אויף labor.ny.gov/signin ָאדער רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * גלייך. איר קענט זיין בארעכטיקט צו פָארזעצן צו זַאמלען 
בענעפיטן ַאמָאל איר קענט ַארבעטן ווידער. אויב איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן, איר מוזט בַאריכטן ַאלע טעג ַאז איר קען נישט 
ַארבעטן. אויב איר ביסט געווען פלאנירט צו ַארבעטן, ָאבער גערופט קרַאנק ווייַל פון קרַאנקייט, איר מוזט מעלדן ַאז איר ביסט געווען 

ניט גרייט, וועלן און קענען צו ַארבעטן אויף דעם טָאג ווען איר באויףייַזו ֿפַאר בענעפיטן.  אויב איר קענט נישט ַארבעטן ֿפַאר פיר 
ָאדער מער טעג אין ַא ווָאך, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן און טָאן ניט דַארֿפן צו פָאדערן די ווָאך. ביטע זען  "ווָאס אויב 

איך ַארבעט טייל צייט?" אין קאפיטל 6.

http://labor.ny.gov/signin
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ווָאס אויב איך קען נישט זוכן ָאדער ָאננעמען ַארבעט וויַיל איך בין געווען גערוֿפן ֿפַאר זשורי 
פליכט?

 אויב דו ביסט גערוֿפן צו זשורי פליכט, איר וועט ניט זיין געלייקנט בענעפיטן. דָאס איז אמת, אויב דו ביסט גערוֿפן צו ַא גרויס ָאדער 
ּפרָאצעס זשורי, פון קיין שטַאט פון די פַארייניקטע שטַאטן. איר וועט זיין באטראכט ווי גרייט, וועלן און קענען צו ַארבעטן בשעת איר 

דינט די זשורי פליכט. מער צו, איר דארפט נישט הָאבן צו טרעפן די ַארבעט זוכן באדערפענישן ֿפַאר ַא ווָאך ווָאס איר הָאט זשורי 
פליכט. קָאנטַאקט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע. 

קען שווַאנגערשַאפט ווירקן מיין בענעפיטן?

לויט פעדעראלע און שטאט געזעץ, איר קען נישט זיין אפגעזאגט בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג נָאר ווייַל איר זענט 
שווַאנגער. די דעּפַארטמענט פון לייבער קען נישט דיסקרימינירן באזירט אויף שווַאנגערשַאפט. ָאבער, די זעלבע בארעכטיקונג ּכללים 

ווָאס זענען גילטיק ֿפַאר ַאלע אנדערע פאדערונגען זענען אויך גילטיק ֿפַאר שווַאנגער פארדערונג: זיי מוזן זיין בארעכטיקט ֿפַאר 
ַארבעט, זיי מוזן זיין פיזיש ביכולת צו ַארבעטן און זיי מוזן זוכן ַארבעט.

איר טָאן ניט הָאבן צו דערציילן אונדז וועגן דיין שווַאנגערשַאפט סיַידן עס ווירקט דיין ַארבעט פיייקייט. אויב איר קען נישט 
ַארבעטן ווייַל פון געזונט סיבות ווָאס זענען ֿפַארבונדן מיט שווַאנגערשַאפט ָאדער קימּפעט, איר זענט נישט בארעכטיקט צו פָאדערונג 

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן ֿפַאר יענע טעג ָאדער ווָאכן. צום ביישּפיל, זייַנען אין שפיטאך צו געבן געבורט אויףירקט 
דיין פיייקייט צו ַארבעטן. איר קענט נישט פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר די צייט ווָאס איר זענט אין דעם שּפיטָאל און קען נישט ַארבעטן. 
איידער איר קענט נעמען ווידער בענעפיטן, מיר קענען בעטן מעדיציניש רעשוס ַאז איר קענט ַארבעטן נָאך די שפיטאל )דָאס ווָאלט 

אויך זיין דער פַאל אויב איר געווען אין שפיטאל ֿפַאר קיין אנדערע סיבה(. 

א מאל ַא בַאלעבָאס דערציילט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * ַאז ַא פאדערונג שטעלער, האט גענומען ַא אויףעק פון ארבעט 
ָאדער איז געווען פייערד ווייַל פון שווַאנגערשַאפט. מיר מוזן בַאשטעטיקן די אינֿפָארמַאציע מיט איר. ָאבער, אויב איר האט פַארלָאזט 

דיין לעצטע ַארבעט ווַאלַאנטערַאלי, כָאטש איר קען פיזיש פָארזעצן צו ַארבעט, איר קען נישט זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן.
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8 איבערצאלונג און שווינדל

ווָאס איז איבערצאלונג?

ַא איבערצאלונג פאסירט ווען איר בַאקומט בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג ווָאס איר הָאט נישט רעכט צו. דָאס קען 
ּפַאסירן ֿפַאר ַא נומער פון סיבות, צום בייַשּפיל: איר הָאט געמאכט ַא גרייַז ווען איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן, איר ביסט געווען 

נישט גרייט, וועלן און קענען צו ַארבעטן, איר הָאט נישט פַארענדיקט די פארלאנגטע ַארבעט זוכן ַאקטיוויטעטן ֿפַאר ַא ווָאך ָאדער 
ווָאכן, ָאדער איר וויסנדיק האט אונדז פַאלש ָאדער פארפירענע אינֿפָארמַאציע געגעבן ווען פָארלייגן ַא פָאדערונג ָאדער פָאדערט 

וואכענדיקע בענעפיטן.

ווָאס איז ווילד פַאלש פָארשטעלונג?

ווילד פַאלש פָארשטעלונג פאסירט ווען איר וויסנדיק און ּפערּפַאסלי מַאכט ַא פַאלש אויסזָאגונג צו בַאקומען ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג בענעפיטן. דָאס כולל וויסנדיק און ּפערּפַאסלי צוריק האלטן אינֿפָארמַאציע. וויכטיק: ווילד פַאלש פָארשטעלונג איז 

שווינדל. אויב איר מאכט ַא ווילד פַאלש אויסזָאגונג ָאדער אויזאגונג צו בַאקומען בענעפיטן, איר קען: 

 ווערן פארלאנגט צוריקצָאלן די איבערצָאלונג	 

 ווערן געשאטצט "פַארפַאלענע טעג", ווָאס זענען בענעפיטן ַאז איר פָאדערט אין דער צוקונֿפט ַאז איר פַארווערן ָאדער פַארלירן 	 
ווי ַא שטרָאף )זען גלָאסַאר( און,

 זיין בארעכנט 100 $ אדער א 15 פראצענט )וועלכער איז העכער( געלטליכע שטראף אויף די פולע סומע פון איבערגעצאלטע 	 
בענעפיטן. דָאס איז בארעכנט אין צו קיין בענעפיטן ווָאס מוזן זיין ריּפייד )זען גלָאסַאר(.

ווָאס פאסירט אויב איך טָאן ניט צוריקצָאלן ַא איבערצאלונג ָאדער געלטיק שטרָאף? 

אויב איר טָאן ניט צוריקצָאלן ַא איבערצאלונג פון די בענעפיטן ַאז איר הָאט שעשווינדלט, די דעּפַארטמענט פון לייבער קען בַאקומען 
ַא משפט קעגן איר צו זַאמלען די איבערצאלונג. 

דורכפאל פון צוריקבאצאלן די בענעפיטן וואס איר האט באקומען צוליב דעם וואס איר האט צוריקגעהאלטן אינפארמאציע אדער 
איבערגעגעבן פאלשע אינפארמאציע פארן דעפארטמענט פון לעייבאר, קען פירן צו אז דעפארטמענט פון לעייבאר וועט נעמען 

לעגאלע שריט פאר א משפט קעגן אייך. איינמָאל אריין, ַא משפט איז גוט און קענען זיין געוויינט קעגן איר ֿפַאר 20 יָאר, און דיין געלט, 
ַארייַנגערעכנט ַא טייל פון דיין ּפייטשעק און/ָאדער בַאנק אקאונט, קען זיין גענומען. ַא משפט וועט אויך שַאטן דיין קרעדיט חשבון און 

קען ווירקן דיין פיייקייט צו דינגען ַא הויז, געֿפינען ַא שטעלע ָאדער נעמען ַא ַאנטלייַען.

די ניו יארק סטעיט הָאט אויך דָאס ווָאס מען רופט "ָאפסעט רעכט." אויב איר טָאן ניט צוריקצָאלן בענעפיטן ווָאס זענען ָאוווערּפייד 
צו איר, מיר קענען ָאנכַאּפן קיין באצאלונג ווָאס ניו יארק שטאט קען זיין אייך שולדיק. די ַארייַננעמען צוקונֿפט בענעפיטן פון 

ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג, ָאּפמַאך באצאלונג, שטַאט שטייער ריפַאנדז און אנדערע באצאלונג. מיר קענען אויך ָאננעמען 
פעדעראלע )IRS( שטייער ריפַאנדז און אנדערע פעדעראלע באצאלונג צו זַאמלען קיין כויוו איר שולדיק, ווי געזונט ווי קיין 

ארבעטלאזיקייט בענעפיטן איר קען זיין פעליק אין אנדערע שטַאטן.

אויב איר ביסט שולדיק ַא געלטיק שטרָאף, איר קענט בלויז בַאצָאלן עס דורך טשעק ָאדער געלט סדר. מיר קענען נישט פַארהַאלטן 
צוקונֿפט בענעפיטן צו צָאלן געלטיק שטרעף.

אויב איר קען נישט צוריקצָאלן די גאנצע איבערצאלונג, איר קענט בעטן ַא צָאלונג ּפלַאן דורך 800-533-6600.
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ווָאס זָאל איך טָאן אויב איך האב בַאקומען ַא איבערצאלונג בַאשלוס?

אויב איר הָאט שוין איבערבאצאלט, איר וועט בַאקומען ַא געשריבן ָאנזָאג פון בַאשטימונג אין די ּפָאסט. די מעלדונג וועט:

 ווייַזן די סומע פון די איבערצאלונג און זָאגן איר ווי צו בַאצָאלן עס צוריק	 

 ווייַזן קיין געלט שטרָאף	 

 דערקלערן ווי די איבערצאלונג איז געטראפן און ווָאס עס דַארף זיין צוריק באצאלט	 

אויב איר בַאקומט ַאן איבערצאלונג בַאשטימונג, איר זָאל נָאכגיין די צוריק באצאל אינסטרוקציעס אויף דעם מעלדונג.  אויב דו ביסט 
נישט מסכים מיט דער פעסטקייט פון איבערצָאלונג, איר האט דָאס רעכט צו בעטן א געהער. ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, זען אין 

"געהער און ַאּפעלירן ּפרָאצעס" אין קאפיטל 10  אויב איר בעט ַא געהער, די זַאמלונג ַאקטיוויטעט ֿפַאר די איבערצאלונג וועט זיין 
סוסּפענדעד ביז די געהער איז געענדיקט, און ַא בַאשלוס איז ארויס. 

איבערצאלונג געמאכט דורך אנדערע שטַאט ָאדער פעדעראלע פראגראמן

אויב איר הָאט באקומען בענעפיטן ווָאס איר זָאלסט נישט הָאבן באקומען פון אן אנדער שטַאט ָאדער פעדעראלע ּפרָאגרַאם, די 
דעּפַארטמענט פון לייבער מוז ַארָאּפרעכענען צוריק באצאל פון דיין ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן.

ָאּפלייקענונג: די דעּפַארטמענט פון לייבער קען גיין צוריק ַא ַאנלימַאטַאד נומער פון יָארן צו זַאמלען איבערצאלונג אויב מיר 
בַאשליסן ַאז איר הָאט געארבעט און געזאמלעט בענעפיטן אין דער זעלביקער צייט בעשַאס ַא קרַאנט ָאדער פרייַערדיק פָאדערונג. 

אין ַאזַא ַא געשעעניש איר דַארֿפן באווייזן פון ַארבעט געשיכטע צו דיספוטירן ַאן ַאלַאגיישַאן פון שווינדל. ּכדי צוגרייטן זיך ֿפַאר ַאזַא ַא 
מעגלעכקייט, מַאכן זיכער ַאז איר שּפָארן דיין ּפלַאן, צייט רעקָארדן און ּפייַסטַאבז.
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9 ווָאס זָאל איך טָאן ווען איך צוריקקערט צו 
ַארבעטן?

ווָאס זָאל איך טָאן ווען איך צוריקקערסט צו ַארבעטן פול צייט?

ווען איר בַאקומט ַא שטעלע, איר מוזט בַאריכטן ַאלע די ארבעט ווען איר פָאדערט ַא וואכענדיקע בענעפיטן, אפילו אויב איר הָאט 
נישט נָאך געווען בַאצָאלט. אויב איר ַארבעט מער ווי 30 שעה אין ַא ווָאך ָאדער פַארדינסט מער ווי $504 ּפער ווָאך, איר זענט נישט 

בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן און דַארֿפסט ניט צו פָאדערן די ווָאך.

ווָאס אויב איך צוריקקומען צו ַארבעטן און דעמָאלט ווער ַארבעטלָאז ווידער?

אויב ַאלע דריי פון די פאלגענדע תנאים זענען גילטיק ֿפַאר איר:

 דיין בענעפיטן יָאר איז ניט געענדיקט,	 

 איר הָאט נישט באקומען 104 טעג בענעפיטן )דָאס איז גלייך 26 פולע ווָאכן בענעפיטן(, און	 

 עס האט שוין לּפחות איין ווָאך זינט די לעצטע ווָאך איר האט געפאדערט בענעפיטן 	 

דערנָאך קענט פשוט פאדערן בענעפיטן ווידער.  אויב איר דַארֿפט הילף צו פָאדערן בענעפיטן, ביטע זען "ווי טָאן איך פָאדערן 
וואכענדיקע בענעפיטן?" אין קאפיטל 6.

אויב איר טָאן ניט וויסן ווען דיין בענעפיטן יָאר ענדיקט, איר קענט געֿפינען די דַאטע אין דיין בַאשטימונג פון געלטיק בענעפיטן, ָאדער 
אין דיין ָאנליין חשבון אויף labor.ny.gov/signin ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט די 'ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען' 

קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט דעם "זען צָאלונג געשיכטע" קנעּפל אויף די ָאן ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג 
בענעפיטן ָאנליין בלַאט. 

וויכטיק: אויב איר ָאנהייבט צו פָאדערן בענעפיטן ווידער, נָאך ניט פָאדערן בענעפיטן ֿפַאר איין ָאדער מער ווָאכן, איר קען 
בַאקומען ַא פָארעם אנלייןאדעראויף די ּפָאסט ווָאס בעט אינֿפָארמַאציע וועגן די צייט ווָאס איר הָאט נישט פָאדערונג 

בענעפיטן. די דעּפַארטמענט פון לייבער וועט הַאלטן דיין בענעפיטן ביז איר צוריק שיקט די פָארעם. אויב די דעּפַארטמענט דַארף 
מער אינֿפָארמַאציע צו בַאשליסן צי איר זענט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן, דיין בענעפיטן קענען זיין געהאלטן ֿפַאר 2-3 ווָאכן ָאדער 

מער. 

ענדיקט דעם פָארעם און שיקטעסצוריק ווי בַאלד ווי מעגלעך אויב איר טָאן ניט ענדיקן די פָארעם גָאר ָאדער אויב איר טָאן ניט 
שיקן עס צוריק ּפונקטליך, דיין בענעפיטן קען זיין פארשפעטערט, סוסּפענדירט ָאדער געלייקנט.
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10 געהער און ַאּפעלירן ּפרָאצעס

קען איך ַאּפעלירן ַא בַאשטימונג וועגן מיין פָאדערונג?

פאר די צוועקן פון דער ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג פראגראם, איז א באשטימונג דער פארמעלער נאמען פאר א באשלוס וואס 
דער ארבעט דעפארטמענט נעמט בנוגע אייער פאדערונג. עס איז וויכטיק צו לייענען, ֿפַארשטיין און הַאלטן קיין בַאמערקונג איר 

בַאקומט ֿפון אונדז מיט ַא "בַאשטימונג" אין זיין טיטל, ַארייַנגערעכנט די צוריק בלַאט.

אויב דו ביסט נישט איינשטימיק מיט סיי וועלכע באשלוס ווָאס לייקנט אייך בענעפיטן אדער באויףירקט די סומע פון בענעפיטן 
איר קענט באקומען, איר האט דָאס רעכט צו בעטן א געהער. די געהער וועט ווערן אפגעהאלטן פאר אן אומפארטייאישער 

אדמיניסטראטיווע געזעץ ריכטער, פון דער אפעלאט באורד פאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג.

ווי ַאזוי בעט איך ַא געהער?

צו בעטן ַא געהער ָאנליין, גיי צו labor.ny.gov/signin און צייכן אין דיין NY.gov חשבון. קלייַב "גיי צו מיין ָאנליין פָארמס." הינטער די 
"פארמען בנימצא ֿפַאר איינגעבן" מעניו אויף די לינקס, קלייַבן די "פאדערונג שטעלער בעטן ֿפַאר געהער" פָארעם. ביטע ענדיקט די 

פָארעם גָאר און ָארלייגט עס.

אויב איר האט ניט הָאבן ַאן ָאנליין אקאונט ביי אונדז, ביטע זען"באקומען דיין בענעפיטן: דיין PIN, NY.gov ID, דירעקט 
ַאוועקלייגן און דעביט קַארטל” אין טשַאּפטער 3 ֿפַאר ינסטרַאקשַאנז אויף ווי צו ינסטַאלירן איינער.

איר קענט אויך מַאכן דיין בקשה דורך ענדיקן די פָארעם פון די פאדערונג שטעלער בעטן ֿפַאר געהער אין די הינטער פון דעם 
הַאנטבוך ָאדער שרייַבן ַא בריוו. פַאקס דיין בקשה צו 518-457-9378, ָאדער שיקט עס צו:

 New York State Department of Labor   
 PO Box 15131   

 Albany, NY 12212-5131  

וויכטיק: דיין ָאנליין, פַאקס ָאדער ּפָאסט בעטן מוזן זיין ּפָאסטמַארקט ָאדער ַאנדערש ּפרוווד צו זיין פיילד אין 30 טעג נָאך 
די מיילינג ָאדער פערזענלעכע עקסּפרעס פון די פעסטקיַיט.  ָאן באווייזן צו די פַארקערט, ַא בַאשטימונג וועט זיין עראכטעד 

צו הָאבן שוין געפאסטעד אויף די טָאג רעסיטעד אויף עס און באקומען דורך די ּפַארטיי צו וועמען עס איז ַאדרעסד ניט 
שּפעטער ווי פינף געשעפט טעג נָאך די דַאטע אויף ווָאס עס איז פאסטעד. אויב דיין געהער בעטן איז שּפעט, איר קען פַארלירן 

דיין רעכט צו ווערן געהערט אין די מעלות פון דעם פַאל. הַאלטן באמערקונגען און רעקָארדן ווָאס ווייַזן די דַאטע און צייט ווען איר 
הָאט דערלאנגט דיין בקשה.

ַארייַן אין דיין בקשה: 

 דיין פול נָאמען	 

 די לעצטע פיר ציפרען פון דיין סאציאל סעקוריטי נומער	 

 אייער קרַאנט פאסט ַאדרעס און טעלעפָאן נומער	 

 די ּפָאסט דַאטע פון דער בַאשטימונג	 

 א דעטאלירט דערקלערונג פון ווָאס איר גלויבן ַאז די בַאשטימונג איז פַאלש 	 

 סיי וועלכע דַאטעס זענט נישט בארעכטיקט פאר א געהער, אריינגערעכנט פאר רעליגיעזע נאכפאלגן	 

 סּפעציעלע באדערפענישן ָאדער ַאקקָאמאדאצייעס איר קענט בעטן אין די געהער	 

 אויב איר ָאדער אייער עדים הָאבן ַא דיסַאביליטי ָאדער בעדַארֿפן פון קיין מין, אראנג'ירונג וועט זיין געמאכט צו מַאכן זיכער 	 
ַאז ַאלע ּפַארטיעס קענען ָאנטייל נעמען אין די געהער

 אויב איר הָאט דָאקומענטן ווָאס שטיצן דיין אויסזאגונג, צוטשעּפ זיי און שיקט זיי מיט דיין געהער בעטן.

אויב איר בעט ַא געהער נָאך די -30טָאג טערמין, איר זָאל דערקלערן די סיבה דיין בקשה איז שּפעט. עס וועט זיין דיסקַאסט אין 
דיין געהער.
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ווָאס זָאל איך דערווַארטן נָאך בעטן ַא געהער?

דער דעּפַארטמענט פון לייבער וועט איבערקוקן דיין געהער בעטן. מיר קענען קָאנטַאקטן איר ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע און מַאכן ַא 
נייַע בַאשלוס. ענטפער גלייך צו קיין איינרוף ָאדער אנזאגן פון די דעּפַארטמענט. דורכפַאל צו ענטפרן קען פירן צו ַא נייַע בַאשטימונג 

באזירט בלויז אויף די פַארַאנען אינֿפָארמַאציע. 

אויב ַא נייַע בַאשטימונג איז געמאכט אין דיין טויווע, איר קען נישט דַארֿפן צו דערשייַנען אין ַא געהער. אויב ַא נייַע בַאשטימונג איז ניט 
אין דיין טויווע, איר קען דַארֿפן צו בעטן ַא געהער ווידער. 

אויב עס איז קיין ענדערונג אין דער ָאריגינעל בַאשטימונג, ַא געהער וועט זיין געפלאנט ֿפַאר ַאן אומבעפאנגענע ַאדמיניסטרַאטיווע 
געזעץ ריכטער. געהערן זענען נורמאלי געהאלטן צווישן 15 און 30 טעג נָאך דיין בקשה. א מעלדונג פון געהער וועט זיין געשיקט אין 

פאסט צו איר 14 טעג איידער די פלאנירט געהער. 

וויכטיק: בשעת מיר איבערקוקן דיין געהער בעטן, איר מוזן פָארזעצן צו פָאדערונג וואכענדיקע ארבעטלאזיקייט בענעפיטן ֿפַאר קיין 
צייט ווָאס איר זענט ַארבעטלָאז און איר זוכט ֿפַאר בענעפיטן. אויב דו ביסט בארעכטיקט, איר וועט בַאקומען די בענעפיטן ַאז איר 

פאדערט. 

ווָאס פאסירט מיט מיין בענעפיטן בשעת מיין געהער איז געפלאנט? 

בענעפיטן קענען זיין געהאלטן בשעת איר ווַארטן ֿפַאר די געהער. אויב דער ריכטער ֿפַאר ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ דיסיידז אין דיין 
טויווע, קיין בענעפיץ רעכט צו איר וועט זיין בַאצָאלט רעטרָאוַאקטיוולי )נָאך דעם פַאקט(, אויב איר פָארזעצן צו פָאדערן וויקלי 

בענעפיץ )דערווייַז פון בענעפיץ( יעדער ווָאך ַאז איר זענט נָאך ַארבעטלָאז ָאדער איר ַארבעט 30 שעה ָאדער ווייניקער, און מַאכן די 
מַאקסימום בענעפיץ ַאבזערווַאנס ָאדער ווייניקער.

 

ווי ַאזוי קען איך וויסן ווען מיין געהער איז פלאנירט?
די ָאּפטיילונג פון דער אדמיניסטראטיוו לאו ריכטער פון דער אפעלאט באורד פאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערונגועט וועט אייך מעלדן 

איבער דער צייט און ארט פאר א געהער דורך אייך שיקן א מעלדונג פון געהער. ביטע טָאן ַאז געהערן קענען זיין געֿפירט אין 
פערזענלעך ָאדער דורך טעלעפָאן. אויב דיין געהער איז פךאנירט צו זיין געמאכט דורך די טעלעפָאן, איר מוזט פארזיכערן ַאז די 

טעלעפָאן נומער געשריבן אויף דיין געהער בַאמערקונג איז ריכטיק. אויב איר געֿפינט ַא טעות, איר זָאל גלייך קָאנטַאקטן די געהער 
ַאמט שעשריבן אין דיין בַאמערקונג צו מַאכן די נויטיק פארריכטונג, ַאנדערש דיין געהער קען נישט גיין פָארויס. אויב איר דַארֿפן צו 

בַאשטימען דיין געהער, קָאנטַאקט די ָאפיס געוויזן אויף די געהער בַאמערקן.

וויכטיק: לייען די גאנצע מעלדונג פון געהער פארזיכטיק, פרָאנט צו הינטער, ַארייַנגערעכנט סּפעציעלע אינסטרוקציעס ֿפַאר ווָאס 
דָאקומענטן ָאדער עדות צו ּפרָאדוצירן ביי די געהער. איר קענט אויך פַאקסן נָאך דָאקומענטן ווָאס שטיצן דיין פַאל, צו די געהער 

ַאמט געשריבן אין דיין געהער נָאטיץ איידער די געהער. 'קוק די ווידעא "ווי קען איך צוגרייטן ֿפַאר ַא געהער?" אויף דער וועבזייטל פון 
.uiappeals.ny.gov ַאּפעלירן בָארד

ווָאס אויב מיין בַאלעבָאס בעט ַא געהער?

קיין באלעבאסן ווָאס זענען געשריבן אין דיין פָאדערונג קענען בעטן ַא געהער אויב זיי גלויבן ַאז דיין ַארבעט געענדיקט רעכט צו ַא 
דיסקווַאליפיקאצייע סיבה, ַאזַא ווי:

 איר העט פַארלָאזט דיין ַארבעט ָאן גוטע סיבה	 

 מען האט איר געפאייערט צוליב מיסקאנדוקט	 

וויכטיק: אויב איר בעט ֿפַאר ַא געהער ָאדער איר ווַארטן ֿפַאר ַא געהער ָאדער ַא בַאשלוס, איר מוזט פָאדערן בענעפיטן יעדער 
ווָאך. דָאס וועט לָאזן איר בַאקומען רעטרָאַאקטיווע בענעפיטן אויב די געהער בַאשלוס איז אין דיין טויווע. ווען איר פָאדערט 

וואכענדיקע בענעפיטן, איר מוזט בַאריכטן ַאלע טעג איר האט געארבעט אפילו אויב איר הָאט נישט נָאך געווען בַאצָאלט. אויב איר 
ַארבעט מער ווי 30 שעה אין ַא ווָאך ָאדער פַארדינסט מער ווי $504 ּפער ווָאך, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן און 

דַארֿפסט ניט צו פָאדערן די ווָאך. אויב איר האט ניט געפָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן בעשַאס די צייט, איר קען פַארלירן דיין רעכט 
צו בַאקומען בענעפיטן ֿפַאר די ווָאכן. 
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 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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ווען דָאס פאסירט, די דעּפַארטמענט פון לייבער מוז דורכקוקן די געהער בעטן פון דער בַאלעבָאס, און אויב נייטיק דורכפירן 
ווייַטער אויספָארשונג.

מיר קענען קָאנטַאקטן איר ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע און מַאכן ַא נייַע בַאשלוס. ענטפער גלייך צו קיין איינרוף ָאדער אנזאגן פון די 
דעּפַארטמענט. דורכפַאל צו ענטפרן קען פירן צו ַא נייַע בַאשטימונג באזירט בלויז אויף די פַארַאנען אינֿפָארמַאציע. 

אויב ַא נייַע בַאשלוס איז ניט אין דיין טויווע, דיין בארעכטיקונג קען זיין געענדיקט, ָאדער דיין בענעפיטן באווערטונג קען זיין רידוצירט.  
איר קען אויך הָאבן צו צוריקצָאלן בענעפיטן ַאז איר הָאט באקומען אויב מיר בַאשליסן ַאז איר הָאט פַאלש אויסזאגונג ָאדער צוריק 

געהאלטן אינֿפָארמַאציע צו בַאקומען בענעפיטן.

אויב עס איז קיין ענדערונג אין דער ָאריגינעל בַאשטימונג, ַא געהער וועט זיין געפלאנט ֿפַאר ַאן אומבעפאנגענע ַאדמיניסטרַאטיווע 
געזעץ ריכטער. געהערן זענען נורמאלי געהאלטן צווישן 15 און 30 טעג נָאך דער בַאלעבָאס מאכט דער בקשה. א מעלדונג פון געהער 

וועט זיין געשיקט אין פאסט צו איר 14 טעג איידער די פלאנירט געהער.

איר וועט פָארזעצן צו בַאקומען בענעפיטן בעשַאס די געהער ּפרָאצעס, ַאזוי לַאנג ווי איר פָארזעצט צו טרעפן די בארעכטיקונג 
באדערפענישן.  עס איז זייער וויכטיק ַאז איר זענט ַאנטייל נעמען צו קיין פךאנירט געהער צו בַאשיצן אייער בענעפיטן רעכט און 

פָארזעצן בארעכטיקונג.  אויב איר טָאן ניט דערשייַנען, די געהער קען פָארזעצן ָאן איר.  דער ריכטער ֿפַאר ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ 
קען בַאשליסן דעם פַאל ָאן בַאטרַאכטן דיין זייַט פון דער געשיכטע. אויב דער בַאשלוס איז ניט אין דיין טויווע, דיין בארעכטיקונג 

קען זיין אופגעהערט, ָאדער דיין בענעפיטן באווערטונג קען זיין רידוצירט.  איר קען אויך הָאבן צו צוריקצָאלן בענעפיטן ַאז איר הָאט 
באקומען אויב מיר בַאשליסן ַאז איר הָאט פַאלש אויסזאגונג ָאדער צוריק געהאלטן אינֿפָארמַאציע צו בַאקומען בענעפיטן.

וויכטיק: בשעת מיר ָאּפשַאצן די געהער בעטן פון דער בַאלעבָאס, איר מוזט פָארזעצן צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ֿפַאר קיין 
צייט ווען איר זענט ַארבעטלָאז און איר זוכט ֿפַאר בענעפיטן. 

אויב איר הָאט פארפעלן די געהער געבעטן דורך דיין בַאלעבָאס און באקומט ַא בַאשלוס צו הַאלטן דיין בארעכטיקונג, איר קען 
שרייַבן ַא בריוו, און בעטן צו צוריק עפענען די געהער ַאזוי ַאז איר קענט פָארשטעלן דיין זייַט פון די געשיכטע. זען "ווָאס פאסירט 

אויב איך פַארפירן די געהער?" אין קאפיטל 10. ֿפַאר ווייַטער אינסטרוקציעס. איידער די ווייַטערע געהער, בַאקומט ַא קָאּפיע 
פון דעם פַאל טעקע ווי בַאלד ווי מעגלעך, און הער צו די רעקָארדינג פון די געהער )s( ַאז איר מיסט. זען "איבערבליק און קריגן ַא 

קָאּפיע פון דיין פַאל טעקע" אין קאפיטל 10 ֿפַאר ווייַטער ינסטרוקטיָאן.

קען איך הָאבן פַארטרעטונג ביי געהער?

איר הָאט די רעכט צו ברענגען ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער אנדערע פארשטייער פון דיין ברירה, צו די געהער, כָאטש דָאס איז נישט 
פארלאנגט. לויט דעם געזעץ, יעדער ַאדווָאקַאט ָאדער ַא רעּפריזענַאטיוו ווָאס איז רעגיסטרירט אין דער ַאּפּפעלאצייע בָארד פון 

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג קען אנלאדן ַא ָאּפצָאל ֿפַאר איר רעפרעזענטירן. וויכטיק: דער ָאּפצָאל קען זיין בלויז ָאּפצָאל אויב 
איר געווינען דיין פַאל, ַארייַנגערעכנט ַאּפעלירן. איר קען נישט זיין אנגעלאדעט פאר ַא ָאּפצָאל ֿפַאר בַאדינונגען ביז די ָאּפצָאל 

פון די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בָארד איז באויףיליקט.  ביידע איר און דיין ַאדווָאקַאט ָאדער רעגיסטרירטע רעּפריזענַאטיוו 
וועלן בַאקומען ַא בריוו פון די ַאּפעלירן בָארד, ווָאס וועט ָאנזָאגן איר פון קיין הַאסקָאמע. אויב איר הָאט געווינען דיין געהער און 

בַאקומען ַא רעכענונג ֿפַאר באדינונגען ווָאס זענען נישט באויףיליקט דורך די ַאּפעלירן בָארד, איר זָאל קָאנטַאקטן די ַאּפעלירן בָארד 
 .518-402-0205

אויב איר קענט נישט פַארגינענ זיך צו צָאלן ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער ַא רעגיסטרירטע רעּפריזענַאטיוו, איר קען זיין מעגלעך צו בַאקומען 
פריי פַארטרעטונג פון ַאן ַאדווָאקַאט, ווָאס טוט נישט אנלאדן ַא ָאּפצָאל ָאדער ֿפון ַא פריי לעגַאל בַאדינונגען ּפרָאגרַאם.

פאר א רשימה פון לעגאלע רעסורסן, אריינגערעכנט אדוואקאטן, רעגיסטרירטע פארשטייערס, לעגאלע באדינונגען פראגראמען און 
 .uiappeals.ny.gov פרא באנאויף אדוואקאטן ארגאניזאציעס, גייט צו דער ארבעטלאזיק פארזיכערונג אפעלאט בלאט וועבזייטל

 ”Guides and Resources“ בייהילפיגע אינפארמאציע( טעב און דערנאך קליק'ט אויף( ”Helpful Information“ דריקט די
)וועגווייזערס און הילפסמיטלען(. וועלט אויס דער "List of Attorneys & Authorized Agents" )ליסטע פון אדוואקאטן און 

באפולמעכטיגטע אגענטן(. איר קען אויך בעטן די רשימה דורך רופן 518-402-0205.

רוֿב פארשטייערס וועלן פארלאנגען צו זען די פאל טעקע איידער זיי פָארשלָאגן בַאדינונגען, ַאזוי מַאכן זיכער ַאז איר בַאקומט 
ַא קָאּפיע צו בַארַאטנ זיך מיט לעגַאל סערוויס ּפראויידערז. זען" איבערבליק און קריגן ַא קָאּפיע פון דיין פַאל טעקע" אין 

קאפיטל 10.
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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ווי קען איך צוגרייטן ֿפַאר ַא געהער?

גיי צו די וועבזייטל ֿפַאר ַאּפעלירן בָארד ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג אויף uiappeals.nv.gov און זען דעם ווידעא "צוגרייטן 
ֿפַאר דיין געהער ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג געהער" 

ביי די געהער קענט איר עדות זָאגן און פָארשטעלן עדים און דָאקומענטן. עדות קען זיין פארגעשטעלט דורך טעלעפָאן, ַאזוי אויב 
דיין עדים קענען נישט דערשייַנען אין פערזענלעך רעקָאמענדיר זיי צו זיין בארעכטיגן דורך די טעלעפָאן בעשַאס די געהער און 

צושטעלן זייער טעלעפָאן נומערן צו די ריכטער. אויב איר קענט נישט קריגן נויטיקע באווייזן, קענט איר בעטן דעם ריכטער פון דער 
אדמיניסטראטיווער גע\עץ ארויסצוגעבן א סופענייע צו אנווייזן דעם פערזאן ָאדער פירמע ווָאס הָאט באויףַײזן דאס ארַײנצוברענגען. 

איר וועט זיין ערלויבט צו פרעגן קעגנער פארטייען און עדות ביי דער געהער.

איידער די געהער, איר וועט בַאקומען ַא דיטיילד אינפָארמיישַאנַאל ּפַאמפלעט ווָאס מער פולשטענדיק באשרייבט די געהער 
ּפרָאצעדור און דיין רעכט. אויב איר הָאט ֿפראגן ווָאס זענען נישט באדעקט אין דער מעלדונג, קָאנטַאקט די ַאּפעלירן בָארד געהער 

ָאפיס, געשריבן אין די אנזאג פון געהער ָאדער קָאנטַאקט די פאדערונג שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס.

די פאדערונג שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס איז בארעכטיקט דורך טעלעפָאן 855-528-5618 פון מאנטיק צו פרייטאג, 9 צו 4. איר 
קען אויך שיקן ַא זיכער ָאנזָאג )בלויז ענגליש(: שרייב אריין ביי labor.ny.gov/signin.  אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די 

 "UI Claimant Advocate Office" ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." און סעלעקטירן "שרייב ניו." אויסקלייב דעם
.I ֿפַאר די טעמע שורה.  זען "פאדערונג שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס" אין קאפיטל 13, ַאּפּפענדיקס

איבערבליק און קריג ַא קָאּפיע פון דיין פַאל טעקע

די פאל טעקע איז כולל דָאקומענטן ווָאס דער ריכטער ֿפַאר ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ וועט נוצן בעשַאס די געהער. עס איז אויך 
ּכולל וויכטיק דָאקומענטן ווָאס זענען גענוצט צו דערגרייכן די בַאשטימונג און קען ַארייַננעמען ַא רעקָארדינג פון פריערדיקע געהער. 

אויב איר הָאט ַא טעלעפָאן געהער, די פאל טעקע וועט זיין פאסטעד צו איר צוזַאמען מיט די געהער בַאמערקונג. אויב איר הָאט 
ַאן ּפערזענלעך געהער, איר הָאט די רעכט צו זען און נָאכמַאכן דיין פַאל טעקע און הערן צו קיין רעקָארדינגס אויף די געהער ּפלַאץ 
איידער די געהער. ברענג דיין געהער בַאמערקונג צו די געהער ּפלַאץ איידער די געהער און בעט צו זען און/ָאדער נָאכמַאכן די פאל 

טעקע.  אויב איר הָאט פינַאנציעל שוועריקייטן, איר קען אויספילן ַא ווייווער און בעטן ַא פריי קָאּפיע. אויב איר זוכט ֿפַאר א לעגַאלע 
פַארטרעטונג, עס איז וויכטיק צו הָאבן דיין פַאל טעקע גרייט ַאזוי ַאז ַאן ַאדווָאקַאט קען איבערקוקן דיין פַאל. 

ווָאס פאסירט אויב איך פַארפיר די געהער?

עס איז זייער וויכטיק ַאז איר וועט זיין דערשיינען אין ַאלע פךאנירט געהער צי איר ָאדער דער בַאלעבָאס געבעטן געהער. אויב 
איר קען נישט דערשייַנען, איר קען בעטן צו עֿפענען דעם פַאל ווידער. פַאקס ָאדער שיקט דיין געשריבן בעטן צו די ַאדרעס פון די 

ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ ריכטער אויף דער שּפיץ פון דער ערשטער בלַאט, פון דער בַאשלוס בַאמערקונג ווי בַאלד ווי מעגלעך. 
מַאכט זיכער צו ַארייַננעמען די פאל נומער, דיין קרַאנט מיילינג ַאדרעס און טעלעפָאן נומער און די סיבה ווָאס איר הָאט ניט געוויזן 
אין דיין בקשה. איר קענט געֿפינען דיין פאל נומער אין דיין געהער בַאמערקן, אין די שּפיץ צענטער פון די בלַאט, ָאדער אויף דיין 

געהער בַאשלוס בַאמערקן, אויבן לינקס. צושטעפ קיין דָאקומענטַאציע ווָאס דערקלערט די סיבה איר הָאט נישט ָאנטייל נעמען אין 
די געהער. ביטע מאך א רשימה פון ַאלע דַאטעס אין די קומענדיק 45 טעג ווָאס איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר ַא געהער.  דער 
ַאּפעליר בָארד וועט טָאן זיין בעסט צו ַאקַאמַאדייט דיין ּפלַאן. דו זאלסט נישט בעטן ַא ריעפענען פון דיין פַאל אויב דו ביסט נישט 

גרייט צו פָארזעצן מיט ַא נייַע געהער.

בַײם קומעדיקן פלאנירט געהער, וועט דער ריכטער ערשט נעמען עדות וועגן צי איר הָאט געהאט א גוטע סיבה פאר ניט דערשיינען 
ָאדער פָארזעצן ביי דעם פריערדיקן געהער. דער ריכטער וועט בַאשליסן די אנדערע ענינים אין דער בַאשלוס נָאר אויב איר הָאט א 

גוטע סיבה צו פַארפירן די פריערדיקע געהער.

אויב איר פַארלָאזט צו דערשיינען צו דער ריעפענען פון די געהער און טָאן ַאן ַאנדער בקשה ֿפַאר ַא געהער, דער פַאל וועט נישט ווערן 
אויטָאמַאטיש ריפלאנירט. ַאנשטָאט, דיין בקשה צו ריעפענען וועט זיין ריפערד צו די ַאּפעלירן בָארד. די בָארד וועט איבערקוקן די 

ַאּפלַאקיישַאן באזירט אויף דָאקומענטן אין דער טעקע און שענקען אן אנדערן געהער בלויז אויב עס בַאשליסט ַאז דיין דורכפַאל אין 
ביידע פריערדיקע געהער איז געווען ֿפַאר ַא גוטע סיבה ָאדער אויב די בָארד באפוילט אן אנדער געהער צו בַאטרַאכטן די קשיא פון 

גוטע סיבה.
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ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
38

ווי אזוי און ווען וועל איך באקומען דעם באשלוס פונעם ריכטער?

איר זָאלט בַאקומען די בַאשלוס פון די ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ ריכטער דורך ּפָאסט בַאלד נָאך די געהער דַאטע. אויב איר טָאן ניט, 
איר זָאלט רופט צו די געהער ַאמט וווּ איר הָאט דיין געהער )די טעלעפָאן נומער איז אויף די מעלדונג פון געהער(.  דער בַאשלוס 

וועט ווייַזן די פאקטן ווָאס די ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ ריכטער האט געפונען באזירט אויף די זָאגן, די סיבות ֿפַאר די דערגייונג, די 
סיבות ווָאס די דערגייונג פירן צו דער רעזולטַאט און דער בַאשלוס.  אויב איר קען נישט ֿפַארשטיין דעם בַאשלוס, רופט די טעלעפָאן 

פאדערונג צענטער * ָאדער די פאדערונג שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס אויף 855-528-5618 צו לָאזן עס דערקלערן.

ווי ַאזוי קען איך ווייטער ַאּפעלירן אויב איך בין נישט מסכים מיט דעם בַאשלוס פון דעם 
ריכטער?

איר, דער בַאלעבָאס און דער קַאמישַאנער פון לייבער, הָאבן די רעכט צו ַאּפעלירן דעם בַאשלוס פון ַאן ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ 
ריכטער צו די ַאּפעלירן בָארד, ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.  די ָאנזָאג צו זָאגן די בַאשלוס פון די ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ 

ריכטער, וועט אויך דערקלערן ווי צו פָארלייגן ַא ַאּפעליר צו די ַאפעלירן בָארד ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.

ּכדי צו ַאּפעלירן, איר מוזט הָאבן זיך באוייזן זיך פארן ריכטער פון דער ַאדמיניסטרַאטיווער געזעץ. בלויז דער קָאמישָאנער ֿפון לייבער 
קען ַאּפעלירן ָאן דערשַײנען בַײם געהער. 

איר קען שיקן דיין ַאּפעלירן צו די ַאּפעלירן בָארד ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג אויף

Unemployment Insurance Appeal Board   
 PO Box 15126   

 Albany, NY 12212-5126  

אדער פאקסן צו 518-402-6208. דיין בריוו ָאדער פַאקס מוזן ַארייַננעמען די פאל נומער פון ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ )געשריבן 
אויף דעם בַאשלוס אויבן דיין נָאמען(. 

וויכטיק: ַאּפעלירן מוזן זיין איינריכטעט צו די ַאּפעלירן בָארד אין 20 טעג נָאך דעם בַאשלוס פון די ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ 
ריכטער, וועט זיין געשיקט צו איר. נָאך דיין ַאּפעלירן, איר וועט בַאקומען ַא נָאטיץ פון קַאבָאלע פון ַאּפעלירן. דָאס וועט דערקלערן 

דיין רעכט און די צייט גרענעצן ֿפַאר איר צו בעטן די טרַאנסקריּפט פון דיין געהער, פָארלייגן ַא געשריבן אויסזָאגונג און ענטפער צו 
די אויסזאגונגען פון אנדערע ּפַארטיעס. די צייט גרענעץ וועט זיין שטרענג דורכגעפירט.  דעריבער, איר זָאלט לייענען די ָאנזָאג פון 

קַאבָאלע פון ַאּפעלירן ּפונקט און זייער פארזיכטיק.

 אויב איר ַאּפעלירן מער ווי 20 טעג נָאך דער דַאטע פון דעם ווָאס די בַאשלוס ֿפַאר ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ ריכטער איז געווען 
פאסטעד, איר מוזן דערקלערן פארווָאס דיין ַאּפעלירן איז שּפעט. איר וועט בַאקומען ַא בריוו ווָאס בַאשטעטיקט קַאבָאלע פון דיין 

ַאּפעלירן; ָאבער, ַאלע שּפעט ַאפעלירן מוזן זיין איבערקוקט דורך די ַאּפעלירן בָארד.  אויב די סיבה ֿפַאר דיין שּפעט ַאּפעלירן איז 
אנגענומען, איר וועט בַאקומען ַא מעלדונג פון קַאבָאלע פון ַאּפעלירן מיט די אינסטרוקציעס געשריבן אויבן. אויב די סיבה ֿפַאר דיין 

שּפעט ַאּפעלירן איז נישט אנגענומען, איר וועט בַאקומען ַא בריוו זָאגן איר דאס.

טעלעפָאן נומערן — געהער אפיסס:

718-613-3500  Brooklyn )Schermerhorn Street( 
716-851-2711       Buffalo 
516-228-3908      Garden City 
631-952-6504      Hauppauge 
 518-402-0210       Menands 
585-258-4540      Rochester 
315-479-3380     Syracuse 
914-997-9550       White Plains
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אויב איר ּפלַאנירט צו ַאּפעלירן ָאדער איר ווַארטן ֿפַאר ַא ַאּפעלירן בַאשלוס, בַאשיצט דיין רעכט צו בענעפיטן. פָארזעץ צו נָאכפָאלגן 
קיין אינסטרוקציעס באקומען ֿפון די טעלעפָאן פאדערונג צענטער.* וויכטיק: איר מוזן נָאך פָאדערן וויקלי בענעפיץ )דערוויַיז 

פון בענעפיץ( ֿפַאר יעדער ווָאך ַאז איר זענט ַארבעטלָאז ָאדער ַארבעט 30 שעה ָאדער ווייניקער, און מַאכן די מַאקסימום 
בענעפיץ ַאקרוַאל ָאדער ווייניקער, אפילו אויב איר טָאן ניט בַאקומען בענעפיץ. דָאס וועט לָאזן איר בַאקומען רעטרָאוַאקטיוו 

בענעפיטן אויב די ַאּפעלירן בַאשלוס איז אין דיין טויווע.

ווי ַאזוי קען איך ווייטער ַאּפעלירן אויב איך בין נישט מסכים מיט דעם בַאשלוס פון ַאּפעליר 
בָארד?

אויב דו ביסט נישט איינשטימיג מיט דעם באשלוס פון דער ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג אפעלאט באורד, איר קענט אריינגעבן א 
פארלאנג צו איבערקוקן דעם באשלוס און/אדער קענט איר ווייטער אפעלירן צום אפעלאט דיוויזיע פונעם ניו יארק שטאט סופרים 

קאורט, דריטן דעפארטמענט. דער בַאלעבָאס ָאדער דער קַאמישַאנער פון לייבער קען טָאן דָאס זעלבע.

בעטן און ַאּפילז ֿפַאר די העכסטע קָאורט מוזן זיין ארינגעבן צו די ַאּפעלירן בָארד אין שרייַבן אין 30 טעג נָאך די ַאּפעלירן בָארד 
בַאשלוס איז געשיקט צו איר. ּפָאסט דיין ַאּפעלירן צו: 

Unemployment Insurance Appeal Board   
 PO Box 15126   

 Albany, NY 12212-5126  

 דער אפעלאט באורד וועט אייך שיקן א מעלדונג מיט אינסטרוקציעס ווי אזוי צו גיין ווייטער מיט אייער פארלאנג פאר איבערזיכט 
און/אדער אפעלירן צום שטאט סופרים קאורט.

אויב איר ּפלַאנירט צו ַאּפעלירן צו די שטַאט העכסטע קָאורט, ָאדער איר ווַארטן ֿפַאר ַא בַאשלוס פון קָאורט, בַאשיצט אייער רעכט צו 
בענעפיטן. פָארזעץ צו נָאכפָאלגן קיין אינסטרוקציעס באקומען ֿפון די טעלעפָאן פאדערונג צענטער.* וויכטיק: איר מוזן נָאך פָאדערן 

וויקלי בענעפיץ )דערוויַיז פון בענעפיץ( ֿפַאר יעדער ווָאך ַאז איר זענט ַארבעטלָאז ָאדער ַארבעט 30 שעה ָאדער ווייניקער, 
און מַאכן די מַאקסימום בענעפיץ ַאקרוַאל ָאדער ווייניקער, אפילו אויב איר טָאן ניט בַאקומען בענעפיץ. דָאס וועט לָאזן איר 

בַאקומען רעטרָאוַאקטיוו בענעפיטן אויב די ַאּפעלירן בַאשלוס איז אין דיין טויווע. 
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11 סּפעציעלע סיטוַאציעס 

ווָאס אויב איך הָאב ַא קשיא וועגן מיין בענעפיטן?

ערשטן, טשעק דעם פאדערונג שטעלער הַאנטבוך. איר קענט אויך טשעקן די FAQs )ָאֿפט געשטעלטע ֿפראגן( אויף אונדזער 
.labor.ny.gov/ui/faq.shtm וועבזייטל

ווייַטער, איר קענט אויך שיקן אונדז ַא זיכער ָאנזָאג ֿפון דיין ָאנליין חשבון. צייכן אין צו דיין חשבון labor.ny.gov/signin. אויף די 
מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: 
"פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א צווייטע טעמע: "פאדערונגען פראגן" אין דעם גוף פון דעם ָאנזָאג, דארקלערט דיין פרייַוויליקער 

ַארבעט.   

איר קענט אויך רופן צו די טעלעפָאן פאדערונג צענטער *, ָאבער ביטע זיין באויסט ַאז מאנטיק און דער טָאג נָאך ַא ציבור יום טוּב, 
זענען די פארנומענע טעג ֿפַאר טעלעפָאן רופן, ַאזוי ווַארטן מאל קען זיין מער. די רעשט פון די ווָאך איז ווייניקער פַארנומען.

ווָאס אויב איך טרַאכט מיין בענעפיטן זענען שּפעט?  ווי ַאזוי טָאן איך טשעקן מיין צָאלונג 
געשיכטע און/ָאדער צָאלונג סטַאטוס?

ּכדי צו טשעק די סטַאטוס פון דיין בענעפיטן און ֿפַאר ַא גַאנץ רעקָארד פון דיין ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן באצאלונג, 
ַארייַן דיין ָאנליין אקאונט אויף labor.ny.gov/signin. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, דריקט "ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען" און 

דערנָאך "זען צָאלונג געשיכטע."

איר קענט אויך רופט אונדזער ָאטַאמייטיד טעלעפָאן ּתל סערוויס 888-581-5812.  נָאכגיי די ּפרַאמּפטן צו טשעק דיין צָאלונג 
געשיכטע און צָאלונג סטַאטוס.  TTY/TDD באניצערס רופט 877-205-3119. ווידעא ראעלע סערוויס באניצערס, קָאנטַאקט דיין 

ראעלע ָאּפערַאטָאר און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. 

וויכטיק: נָאך מיר בַאשליסן ַאז איר זענט בארעכטיקט, עס נורמאלי געדויערט דריי געשעפט טעג ֿפַאר בענעפיטן באצאלונג 
צו זיין געוויזן אויף דיין דעביט קַארטל, ָאדער אין דיין בַאנק חשבון דורך דירעקט אוועקלייגן נָאך זי זענען בַאפריַיט. אויב 

דריי טעג זענען דורכגעגאנגען זינט ַא צָאלונג איז באפרייט און די געלט איז נישט אין דיין חשבון, איר זָאלט קָאנטַאקטן KeyBank קונה 
סערוויס דורך 866-295-2955 אויב איר הָאבן ַא דעביט קַארטל. אויב איר הָאט ַא דירעקט אוועקלייגן, קָאנטַאקט דיין בַאנק. אויב 

עס איז ַא יום טוּב אין ַא געגעבן ווָאך, באצאלונג קען זיין פארשפעטערט מיט איין טָאג די ווָאך.

 אויב איר הָאט ַא קשיא וועגן דיין פָאדערונג ָאדער באצאלונג, רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער. 

די ערשטע ווָאך ווען איך בין געווָארן ַארבעטלָאז הָאב איך ניט געקענט פָארלייגן מיין פָאדערונג. 
קען איך צוריקציען מיין פָאדערונג דאטע?

אויב איר ווילט בעטן צוריקציען די דאטע פון דיין פָאדערונג צו דער ערשטער ווָאך ווען איר ביסט געווען ַארבעטלָאז, איר מוזט רופט 
דעם טעלעפָאן פאדערונג צענטער * און רעדן מיט ַאן ַאגענט. איר מוזט זיין צוגעגרייט צו דערקלערן פארווָאס איר הָאט ניט געקענט 

פָארלייגן דיין פָאדערונג בעשַאס דער ערשטער ווָאך ווען איר ביסט געווארן ַארבעטלָאז. מיר וועלן איבערקוקן דיין סיבות און לָאזן איר 
וויסן אויב מיר קענען צוריקציען די דאטע פון פָאדערונג. דעּפענדינג אויף דיין סיבות, מיר קען זיין ביכולת צו צוריקציען דיין פָאדערונג 

ֿפַאר איין ווָאך.

מיַין בענעפיטן הָאבן אופגעהערט. וָאס גייט אויף?

מסּתמא, ָאדער איר האט פארפירט ַא ַארבעט זוכן ַאּפוינטמַאנט )ביטע זען "ווָאס פאסירט אויב איך פַארפיר מיין ַארבעט זוכן 
בַאגעגעניש?" אין קאפיטל 7( ָאדער די דעּפַארטמענט פון לייבער האט באקומען אינֿפָארמַאציע ווָאס קען ווירקן דיין בארעכטיקונג 

ֿפַאר בענעפיטן. די אינֿפָארמַאציע קען קומען ֿפון ַא ערשטן בַאלעבָאס, ַא ַאנקעטע ווָאס איר הָאט צוריקגעקערט ָאדער איר הָאט 
געפרוווט צו בַאווייַזן די בענעפיטן ארויס פון די פַארייניקטע שטַאטן )ביטע זען "ווָאס אויב איך ַארומפָארן ַארויס מיין געגנט ָאדער 
ַארויס די מדינה?" אין קאפיטל 6(. ווען דָאס פאסירט, מיר זענען פארלאנגט צו פָארשן און דיין בענעפיטן קען זיין געהאלטן ַארויף 

צו צען )10( טעג. 

http://dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
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דער דעּפַארטמענט קען פָארזעצן צו הַאלטן די בענעפיטן אויב עס איז ארויס ַא בַאשטימונג אופגעהערן די בענעפיטן. אויב די 
בענעפיטן זענען אופגעהערט ֿפַאר מער ווי צען )10( טעג און הָאבן נישט באקומען ַא פעסטקייַט, ביטע קָאנטַאקט אונדז אויף 

labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, 
דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." אויסקלייב "שרייב ניַי" אויסקלייב א טעמע: "פאדערונגען פראגן" אויסקלייב א צווייטע טעמע: 

"סערטיפיקַאצייע ֿפראגן" אין דעם גוף פון דעם ָאנזָאג, דערקלער ַאז די בענעפיטן הָאבן שוין אופגעהערט ֿפַאר מער ווי 10 טעג און 
איר הָאט נישט בַאקומען ַא פעסטקייַט.  ָאדער רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער.

וויכטיק: בשעת די אויספָארשונג האלט, ביטע פָארזעץ צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן ַאזוי לַאנג ווי איר זענט 
ַארבעטלָאז און טרעפט די בארעכטיקונג באדערפענישן.

אויב איך בַאקומ דיסמיסַאל ָאדער ָאּפזָאגן צָאלונג, וועט עס ווירקן אויף מיין בענעפיטן?

דיסמיסַאל ָאדער ָאּפזַאץ צָאלונג קען ווירקן אויף דיין בארעכטיקונג צו בַאקומען בענעפיטן. איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר 
ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג אויב די וואכענדיקע באצאלונג פון דיסמיסַאל ָאדער ָאּפזָאגן צָאלונג, זענען ווייניקער ווי די מַאקסימום 

בענעפיטן באווערטונג.  איר מוזט געבנ צו וויסן די טעלעפָאן פאדערונג צענטער אויב איר האט בַאקומען ָאדער וועט בַאקומען 
דיסמיסַאל ָאדער ָאּפזָאגן צָאלונג. אויב איר טָאן ניט, איר קען בַאקומען ַא איבערצאלונג ווָאס איר דַארֿפן צו צָאלן צוריק. איר קען אויך 

זיין הינטערטעניק צו אנדערע שטרעף. 

 איר וועט נישט זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן אויב:

 איר באקומט וואכענדיקע דיסמיסַאל ָאדער ָאּפזָאגן צָאלונג ווָאס זענען גרעסער ווי די מַאקסימום וואכענדיקע בענעפיטן 	 
באווערטונג, ָאדער

 אייער ארבעט געבער האט אייך א שטיק צאל באצאלט און די וועכנטליכע פראצענטירטע צאל פון די באצאלונג איז גרעסער ווי די 	 
מאקסימום וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג

איר קען זיין בארעכטיקט צו זַאמלען בענעפיטן אויב:

 די וואכענדיקע צָאל פון דיסמיסיע ָאדער ָאּפזַאץ צָאלונג איז ווייניקער ווי ָאדער גלייַך צו די מַאקסימום וואכענדיקע בענעפיטן 	 
באווערטונג, ָאדער

  איר באקומט אייער ערשטע אנזאג אדער ָאּפזַאץ צָאלונג מער ווי 30 טעג נאך דעם לעצטן טאג וואס איר האט געארבעט	 

אויב דו ביסט נישט בארעכטיקט ווייַל איר באקומען דיסמיסַאל ָאדער ָאּפזַאץ צָאלונג און איר זענט נָאך ַארבעטלָאז ווען דיין 
דיסמיסמַאנט ָאדער סעווערַאנס צָאל ענדיקט, איר זָאל פָארלייגן ַא נייַע פָאדערונג ֿפַאר בענעפיטן. איר זָאלט טָאן דָאס אפילו אויב 

דו ביסט נישט זיכער צי איר הָאט גענוג פַארדינסט, ָאדער אויב איר הָאט ַאריינגעגעבן ַא פָאדערונג ווען איר הָאט ָאנגעהויבן באקומען 
ָאּפזָאגן ָאדער ָאּפזָאגן צָאלונג. מיר וועלן בַאשליסן אויב דו ביסט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן. 

אויב איך פַארליר מיין פול-צייט ַארבעט און הָאבן ַא טייל-צייט ַארבעט אויף די זיַיט, טָאן איך 
הָאבן צו הַאלטן די טייל-צייט ַארבעט? 

די קשיא קען קומען ֿפַאר מענטשן ווָאס ַארבעטן צוויי דזשָאבס, ַאזַא ווי ַא פול-צייט ַארבעט און ַא טייל-צייט זייַט ַארבעט, ווָאס צָאלן 
ווייניקער ווי די הויּפט ַארבעט. אויב זיי פַארלירן זייער הויּפט ַארבעט, זייער הַאכנָאסע פון די טייל-צייט ַארבעט קען זיין ווייניקער ווי זיי 
וועלן בַאקומען אין בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג ֿפַאר די טעג ווען זיי ַארבעטן אין די זייַט ַארבעט. זייער הַאכנָאסע איז 

ַאקטשאויףַאלי רידוצירט ֿפַאר פָארזעצן צו ַארבעטן די זייַט ַארבעט בשעת זיי בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.

לויט די געזעץ פון ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג אין ניו יארק, קען מען געפינען אז איר זענט בארעכטיקט צו באקומען בענעפיטן, אויב 
איר פארלאזט די זייטיגע ארבעט צוליב פינאנציעלע נויט. ָאבער, דער דעּפַארטמענט פון לייבער מוז פָארשן צי איר הָאט א גוטע סיבה 

צו פַארלָאזן דיין זייַטיקע/טייל-צייט ַארבעט. דָאס קען צייטוויליג הַאלטן דיין בענעפיטן און עפשער פירן צו ַא פעסטקייַט ווָאס איז 
נישט אין דיין טויווע. איר מוזט זיין צוגעגרייט צו ווייַזן די הַאכנָאסע און הוצאות ֿפַאר די דעּפַארטמענט פון לייבער.

http://labor.ny.gov/signin


ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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קען איך נוצן מיליטעריש דינסט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג?

איר קען נוצן די לעצטע מיליטעריש דינסט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג אויב איר טרעפט עטלעכע באדינגונגען. אויב דיין דינסט איז 
געווען אין די לעצטע 18 חדשים, רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע.

 אויב איר האט ניט דאס שוין געטאן, ּפָאסט ַא קָאּפיע פון דיין לעצטע צעשיידונג פָארעם דד 214, מיטגלידער 4 צו: 

New York State Department of Labor   
PO Box 15130   

Albany, NY 12212-5130  

לוין פארדינט אין די ריזערווז, קען ווערן גענוצט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג אויב ַא רעזערוויסט האט 180 קָאנסעקוטיווע טעג פון ַאקטיוו 
פליכט דינסט.

ווי ַאזוי ווירקן מיין מיליטער רעזערוו טריינינג מיין עקסיסטירטע פָאדערונג?

מיטגלידער פון דער שטַאט מיליטער נַאשַאנַאל גַארד, ָאדער ריזערווז פון די מיליטער, נאויףי, לופט פָארס, מַארינע קָארפ ָאדער 
קָאוסט גַארד, זענען נישט בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בשעת יערלעך פעלד טריינינג. איר 

זענט באטראכט ווי ניט באריכטעט ֿפַאר ַארבעט און ניט טָאוטַאלי ַארבעטלָאז. ָאבער, דיין כוידעשלעך טריינירן סעשַאנז טָאן ניט ווירקן 
בארעכטיקט ֿפַאר דיין פול וואכענדיקע בענעפיטן סומע. זייט זיכער ַאז איר הָאט געשיקט ַא בריוו אין די פָארעם DD214, מיטגליד 4 

צו די אויבן געוויזן ַאדרעס. 

ווָאס אויב איך ַארבעט ֿפַאר ַא בילדונגקרייז אינסטיטושַאן?

אויב דו ביסט ַא ָאנגעשטעלטער פון ַא בילדונג אינסטיטושַאן, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ווען שולע איז נישט אין 
סעסיע, אויב דיין בַאלעבָאס האט געגעבן איר ַא סייכלדיק פַארזיכערונג ַאז איר וועט זיין ָאנגעשטעלט און בַאצָאלט אין ַא ענלעך 

שטייגער ווען די שולע איז צוריק אין דער סעסיע. איר הָאט ַא פַארזיכערונג אויב:

 איר הָאט ַא קָאנטרַאקט צו פָארזעצן ארבעטן נָאך ַא שולע ווַאקַאציע, יום טוּב נישע ָאדער ברהפסאקעוישן טערמינען. 	 

 אייער ארבעט געבער האט אייך אינפארמירט אין גוטן אמונה אז איר וועט ווארשיינליך ווייטער ארבעטן און ווערן באצאלט אויף אן 	 
ענלעכן אופן נאך דער וואקאציע, אדער הפסאקע. 

איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן אויב איר הָאט לוין פון אנדערע ניט-בילדונגקרייז בַאשעפטיקונג, אין דער זעלביקער צייט. 

אויב די בילדונגקרייז אינסטיטושַאן הָאט ניט געֿפינען ענלעך ַארבעט ֿפַאר די נייַע טערמין ָאדער יָאר, איר קען זיין בארעכטיקט 
צו בַאקומען בענעפיטן. בשעת מיר ָאּפשַאצן דיין פָאדערונג, איר מוזט פָארזעצן צו פָאדערן וואכענדיקע בענעפיטן )באווייזן ֿפַאר 
בענעפיטן( יעדער ווָאך בעשַאס דיין ארבעטלאזיקייט, אפילו אויב איר בַאקומט ניט בענעפיטן באצאל. זען "ווי טָאן איך פָאדערן 

וואכענדיקע בענעפיטן?" אין קאפיטל 6.

באמערקונג: סייכלדיק פַארזיכערונג קען נישט ּפַאסן צו איר אויב איר ַארבעט אין ַא בילדונגקרייז אינסטיטושַאן, ָאבער דיין בַאלעבָאס 
איז ַא קַאנטרַאקטער ווָאס צושטעלט בַאדינונגען צו די אינסטיטושַאן.

 קען איך בַאקומען ַא ּפענסיע אויף מיין בענעפיטן?

אויב איר הָאט אויסגעדינט און איר זוכט ניט ֿפַאר ַארבעט, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג. אויב איר הָאט אויסגעדינט פון ַא שטעלע און איר זוכט ַאקטיוולי ֿפַאר אנדערע ַארבעט, איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר 

בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. איר מוזט טרעפן די זעלבע באדינגונגען ווי ַאלע אנדערע פאדערונג שטעלערס.

 דיין בענעפיטן וועלן זיין רידוצירט מיט 100 ּפרָאצענט פון די סומע פון דער ּפענסיע אויב דיין בַאזע צייט בַאלעבָאס קַאנטריביוטיד 
צו עס, אפילו אויב איר אויך קַאנטריביוטיד צו די ּפענסיע. אויב איר ביסט געווען דער איינציקער קָאנטריבוטָאר פון דער ּפענסיע, דיין 

בענעפיטן וועלן נישט זיין רידוצירט. 

דער דעּפַארטמענט פון לייבער וועט בַאשליסן אויב דיין בענעפיטן מוזן זיין רידוצירט. איר קען בעטן ַא געהער אויב דו ביסט נישט 
מסכים. ביטע זען "געהער און ַאּפעלירן ּפרָאצעס" אין קאפיטל 10. 
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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אויב דו ביסט בארעכטיקט צו א פענסיע ביים באקומען ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג בענעפיטן, איר מוזט מעלדן דעם טעלעפאון 
פאדערונג צענטער.* וויכטיק: אויב איר וועט אונז נישט מעלדן, איר קענט באקומען אן איבערצאלונג וואס איר וועט דארפן 

צוריקצאלן. אויב מיר געֿפינען ַאז איר הָאט געהאנדלט מיט שווינדלעריי, איר קען אויך פַארלירן די צוקונֿפט בענעפיטן און זיין 
הינטערטעניק צו געלטיק שטרעף.

קען באקומען סאציאל סעקוריטי ווירקן אויף מיינע בענעפיטן?

זאמלען סאציאל סעקוריטי וועט ניט ווירקן דיין בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. ָאבער, איר מוזט זיין בארעכטיקט ֿפַאר, 
און איר זוכט ַארבעט מיט קיינע רעסטריקצינען בשעת זאמלען בענעפיטן, ּפונקט ווי ַאלע אנדערע פאדערונג שטעלרס.

קען די באקומען פון פַארגיטיקונג פון ארבייטער ווירקן אויף מיין בענעפיטן?

אויב איר בַאקומט ַא פַארגיטיקונג פון ארבייטער, ָאבער איר זענט בארעכטיקט און פיזיש קען דורכפירן ַארבעט, איר קען זיין 
בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. אויב איר בַאקומט ַא פַארגיטיקונג בענעפיטן פון ארבייטער, איר קען 

זיין רידוצירט מיט דיין בענעפיטן באווערטונג ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג וואכענדיקע. די גַאנץ וואכענדיקע סומע פון דיין 
פַארגיטיקונג בענעפיטן און ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן, קענען ניט זיין מער ווי די דורכשניטלעך וואכענדיקע לוין איר 

הָאט פארדינט בעשַאס דיין בַאזע צייט. 

 )SROI( אויב איר קענט צוריקקערן צו ַארבעטן, זיין גרייט צו שיקן אונדז ַא קָאּפיע פון דיין לעצטע פאלגענדע באריכט פון שאדן
פָארלייגן. א ּפַאּפיר קָאּפיע זָאל זיין ּפָאסטעד צו איר. ָאדער, איר קענט דרוקן עס ֿפון דיין פַארגיטיקונג עלעקטרָאניש פַאל טעקע. 

ביטע זיין גרייט צו שיקן אונדז ַא צעטל געחתמעט דורך דיין דָאקטער ַאז איר קענט צוריקקערן צו ַארבעטן. 

איר מוזט מעלדן דעם טעלעֿפָאן פאדערונג צענטער * וועגן די בענעפיטן פון ארבעטער פַארגיטיקונג ווָאס איר בַאקומט, אין די זעלבע 
ווָאכן ווָאס איר קלייבט בענעפיטן פאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג. וויכטיק: אויב איר טָאן ניט געבנ אונז צו וויסן, איר קען 

בַאקומען ַא איבערצאלונג ווָאס איר דַארֿפט צו צָאלן צוריק. דער דעּפַארטמענט פון לייבער וועט בַאשליסן אויב דיין בענעפיטן 
מוזן זיין רידוצירט. איר קען בעטן ַא געהער אויב דו ביסט נישט מסכים. ביטע זען "געהער און ַאּפעלירן ּפרָאצעס" אין קאפיטל 10.

קען איך גיין צו שולע ָאדער טריינינג בשעת איך בַאקום בענעפיטן?

איר קען זיין ביכולת צו ָאנטייל נעמען אין ַא בילדונג ָאדער טריינינג ּפרָאגרַאם, בשעת זאמלען בענעפיטן אויב דו ביסט אנגענומען 
אין די 599 ּפרָאגרַאם. די 599 פראגראם איז א ספעציעלע פארזארג אין די געזעץ פאר ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג )UI(, וואס 

דערמעגליכט אז UI באקומערן זאמלן בענעפיטן בשעת זיי גיין צו טרענירונג אויב דיין טריינינג איז באויףיליקט הינטער דעם 
ּפרָאגרַאם, איר זענט נישט פארלאנגט צו זוכן ַארבעט. די 599 ּפרָאגרַאם קען נישט בַאצָאלן ֿפַאר סכַאר לימעד ָאדער אנדערע 

הוצאות אין שולע.

טריַינינג פראגראם מוז טרעפן עטלעכע בארעכטיקונג באדערפענישן צו זיין באויףיליקט. אויב דיין טריינינג איז באויףיליקט הינטער 
 UI בענעפיטן - נאך צו דיין 26 ווָאכן פון רעגולער UI די 599 ּפרָאגרַאם, איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר ַאן עקסטרע 26 ווָאכן פון

בענעפיטן. וויכטיק: איר מוזט ָאנווענדן ֿפַאר די 599 ּפרָאגרַאם אין די ערשטע 13 ווָאכן פון דיין פָאדערונג צו בַאקומען 
מַאקסימום בענעפיטן. א פַארהַאלטונג אין געבן צו וויסן די דעּפַארטמענט פון לייבער וועגן דיין טריינינג, קען רעזולטירן אין ַא 

רעדוקציע פון קיין עקסטרע בענעפיטן ווָאס קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר איר. אויב איר קען נישט זָאגן אונדז ַאז איר זענט אין טריינינג 
בשעת איר זאמלט בענעפיטן, איר קען זיין הינטערטעניק צו שטרעף און איר קען פַארלירן צוקונֿפט בענעפיטן. פינאנצירונג ֿפַאר 

נָאך בענעפיטן איז ניט שטענדיק בנימצא. אויב פינאנצירונג זענען נישט בנימצא, עס איז מעגלעך ַאז איר וועט נישט בַאקומען קיין 
עקסטרע בענעפיטן, און די בענעפיטן קענען הַאלטן איידער איר ענדיקט דיין טריינינג. 

איר מוזן פָארלייגן ַא 599 ַאּפלַאקיישַאן צו די דעּפַארטמענט פון לייבער, ווי בַאלד ווי איר זענט אנגענומען אין ַא שולע ָאדער טריינינג 
איינריכטונג. וויכטיק: געבנ צו וויסן די דעּפַארטמענט פון לייבער ווי בַאלד ווי איר זענט ענרָאולד אין טריינינג. אויב איר הָאט 
אנגעוויזן ַאז איר זענט אנטיילן ָאדער וועט ָאנטייל נעמען אין ַא טריינינג ּפרָאגרַאם ווען איר האט פארלייגט דיין פָאדערונג, איר מוזט 

פָארלייגן ַא טריינינג ַאּפלַאקיישַאן גלייך צו די דעּפַארטמענט פון לייבער, צו די ַאדרעס ווָאס איז צוגעשטעלט אין די ַאּפלַאקיישַאן. איר 
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און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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קען בעטן ַא ַאּפלַאקיישַאן ָאדער בַאקומען ַאלגעמיינע אינֿפָארמַאציע דורך קאנטאקטן די 599 סענטרַאל איבערבליק ַאּפַארַאט דורך 
 .518-402-0189

אויב דו ביסט אינטערעסירט צו ָאנטייל נעמען אין טריינינג און נָאך נישט ענרָאולד זיך, איר זָאלט קָאנטַאקטן דיין היגע ניו יארק 
שטאט קַאריערע צענטער ווי בַאלד ווי מעגלעך.  טרענירטע קָאונסעלָארס אין די קַאריערע צענטער וועלן העלפן איר מיט דיין 

טריינינג באדערפענישן און צושטעלן אינֿפָארמַאציע וועגן טריינינג פראגראם אין דיין געגנט. ביטע געֿפין די ָאנליין קַאריערע צענטער 
לָאקַאטָאר אויף labor.ny.gov/career-center-locator צו געֿפינען די נאענסטע קַאריערע צענטער. אויב איר הָאט נישט ַא דיּפלָאם 

פון מיטלשול, איר קען זיין בארעכטיקט צו בַאקומען ַאן עקוויווַאלענט גרַאד אין מיטלשול בשעת איר בַאקומען ַארבעטלָאזיקייט 
פַארזיכערונג.  אויב איר הָאט באגרענעצט ענגליש סקילז, איר קען אויך זיין באוועיליקט צו ָאנטייל נעמען אין ענגליש ווי ַא צווייטע 

שּפרַאך טריינינג. קָאנטַאקט ַא ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע.

ווָאס אויב איך בין אין די ניו יארק שטַאט רעגיסטרירט ַאּפרענטַאסשיּפ ּפרָאגרַאם?

 אויב דו ביסט אין ַא ניו יארק שטאט רעגיסטרירט ַאּפרענטיסשיּפ ּפרָאגרַאם, און איר זענט אנטייל נעמען צו ַאּפרענטיסשיּפ 
טריינינג ווען איר פָאדערט ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן, איר מוזט זָאגן די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * ַאז דיין 

טריינינג איז ַא פָאדערונג פון דיין ַאּפרענטיסשיּפ ַאגרעעמענט )פָארם AT401( ֿפַאר די רעגיסטרירט ַאּפרענטַאסשיּפ ּפרָאגרַאם.

אויב דו ביסט אינטערעסירט צו ָאנטייל נעמען אין ַא רעגיסטרירט ַאּפרענטַאסשיּפ ּפרָאגרַאם, קָאנטַאקט 
דיין היגע ַאּפרענטַאסשיּפ ַאמט ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע.  ֿפַאר ַא ליסטינג פון ַאּפרענטַאסשיּפ ָאפַאסַאז, 

 .labor.ny.gov/apprenticeship/contactus.shtm ווו וו

)SEAP( אנהייבן א געשעפט: די זעלבסט בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם

די זעלבסט בַאשעפטיקונג הילף ּפרָאגרַאם, ָאדער SEAP, לאזט איר צו ָאנהייבן און פירן דיין אייגענע געשעפט בשעת זאמלען ַארויף 
צו 26 ווָאכן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן. איר טָאן ניט הָאבן צו קוקן ֿפַאר אנדערע ַארבעט בשעת איר ָאנטייל נעמסט 

אין די SEAP ּפרָאגרַאם, ָאבער איר מוזט ַארבעטן פול צייט מיט דיין געשעפט. וויכטיק: צו זיין בארעכטיקט צו דעם ּפרָאגרַאם, 
איר מוזט זיין אידענטיפיצירט דורך אונדז ווי מסּתמא צו אויסשעּפן דיין בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג 

איידער איר געֿפינט ַארבעט. נאך צו, איר מוזט הָאבן 13 ָאדער מער ווָאכן פון בענעפיטן געבליבן אויף דיין פָאדערונג ווען איר צולייגט 
ֿפַאר די SEAP. איר מוזט טרעפן די בארעכטיקונג פָאדערונגען ֿפַאר דער ּפרָאגרַאם און בַאקומען געשריבן ַאקסעּפטַאנס פון די 

דעּפַארטמענט פון לייבער אין די SEAP איידער איר קענט ָאנהייבן ָאדער פירן דיין אייגענע געשעפט, בשעת איר זאמלט בענעפיטן.

 פאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן SEAP, גיי צו labor.ny.gov/seap ָאדער קָאנטַאקט ַא ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער. צו געֿפינען 
דיין נאענטע ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער, גיי צו labor.ny.gov/career-center-locator ָאדער רופט דעם דעּפַארטמענט פון 

לייבער קָאנטַאקט צענטער ביי 888-469-7365 צווישן 8:30 און 4:30. מאנטיק - פרייטאג.

איך הָאב פַארלָארן מיין ַארבעט פעליק צו אינטערנאציאנאלע מסחר. ווָאס איז האנדל 
?)TAA( ַאדזשַאסטמַאנט הילף

אויב איר ביסט געווען פרייגעזעצט פעליק צו ַא פעלן פון ַארבעט גלייַך ָאדער ווייַל פון אינטערנאציאנאלע הַאנדל, איר קען זיין 
בארעכטיקט ֿפַאר די פעדעראלע מסחר אנפאסונג הילף ּפרָאגרַאם, ָאדער TAA ֿפַאר קורץ. TAA הילף קען ַארייַננעמען: 

 בַאצָאלטע טריינינג: די TAA ּפרָאגרַאם באצאלט ֿפַאר טריינינג צו ערווייטרן סקילז ַאזוי ַאז איר קען געווינען ּפַאסיק 	 
 GED ,בַאשעפטיקונג. צולאזיקע טיפען פון טריינינג ַארייַננעמען: קלַאסצימער, דיסטַאנסע/ָאנליין, ּפָאסט-צווייטיק, ַאּפרענטַאסשיּפ

צוגרייטונג, רעמעדיַאל, ּפרירעקווַאזַאט און טריינינג אויף-דעם-ַארבעט.

 הילף צו געֿפינען און טריינינג ֿפַאר ַא ניַיע ַארבעט: דָאס קען ַארייַננעמען אאפשאצן דיין סקילז, קַאריערע קַאונסלינג, הילף מיט 	 
רעזומה שרייבן און אינטערוויו סקילז, ַארבעט רעפעררַאלס און מער.
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 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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 טרַאנסּפָארטַאצייע און לעבן אונטערהאלט באצאל קענען העלֿפן איר בַאצָאלן ֿפַאר טרַאנסּפערטאצייע און לעבעדיק קָאסטן 	 
ווען איר זענט אין טריינינג ַארויס דיין קַאמיוטינג געגנט.

 ַארבעט זוך אבהילף קענען צוריקצָאלן 90% פון ַארומפָארן הוצאות צו ַארבעט אינטערוויוז ֿפַאר דיין קַאמיוטינג געגנט.	 

 רילָאוקיישַאן אבהיל קענען העלֿפן צָאלן 90% פון מאויףינג הוצאות ֿפַאר איר און דיין משּפחה אויב איר גייט ַארויס דיין 	 
קַאמיוטינג געגנט ֿפַאר ַא נייַע ַארבעט.

 אבהילף ֿפַאר מסחר אנפאסונג )TRA( די וואכענדיקע ּפענסיע איז פעליק נָאך איר אויסגעמַאטערט דיין ארבעטלאזיקייט 	 
פַארזיכערונג, אין ַא פול-צייט TAA-באויףיליקט טריינינג.

 רעעמָאּפלוימענט מסחר אנפאסונג אבהילף )RTAAַ( גיט ַא לוין העסָאפע ֿפַאר ַארויף צו צוויי יָארן, ֿפַאר יענע וואס זענען ַאלט 	 
50 און העכער, און זענען רעבאשעפטיקט צו יערלעך לוין פון 50,000 $ ָאדער ווייניקער. דער בענעפיט העלפט צו בַאפרייַען קיין 

געצָאלט ריס צווישן דיין ַאלטע און דיין נייַע ַארבעט.

וויכטיק: איר מוזט טרעפן עטלעכע טערמינען צו קוואליפיצירן זיך ֿפַאר עטלעכע פון די בענעפיטן.

די יו. עס. דעּפַארטמענט פון לייבער דַארף באווייזן, ַאז פרעמד הַאנדל איז געווען ַא וויכטיק סיבה ַאז איר האט פַארפַאלן דיין שטעלע. 
א ּפעטיציע דַארף זיין אריינגעבן צו בַאקומען דעם סערטיפיקאצייע. די ּפעטיציע קען זיין אריינגעבן דורך:

 א גרופע פון דריי מיטארבעטער פון זעלבן פירמע אויפן זעלבן ארבעט	 

 א יוניאן באאמטער	 

 א פירמע בַאַאמטער	 

 א פארשטייער פון א שטאט אדער לאקאלע אגענטור, אין א ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער	 

dol.gov/agencies/eta/tradeact/petitioners איר קענט בַאקומען ַא ּפעטיציע פָארעם און ָאנזָאג אינסטרוקציעס ָאנליין ביַי
די ּפעטיציע דַארף ווערן אריינגעגעבן אין דעם פארייניקטע שטאטן לייבער דעּפַארטמענט, אין איין יָאר פון דעם טָאג ווען איר הָאט 
פַארלָארן דיין שטעלע. ַאמָאל ַא גילטיק ּפעטיציע איז באקומען דורך די דעּפַארטמענט פון לייבער, ַא בַאשלוס וועט זיין געמאכט אין 

40 טעג.

ֿפַאר מער דיטיילד אינֿפָארמַאציע וועגן הילף און בַאדינונגען ווָאס איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר הינטער דעם ּפרָאגרַאם, קָאנטַאקט 
ַא ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער. צו געֿפינען די נאענסטע קַאריערע צענטער, גיי צו dol.ny.gov/career-centers ָאדער רופט 

דעם ניו יארק שטאט דעּפַארטמענט פון לייבער קָאנטַאקט צענטער ביי 888-469-7365 צווישן 8:30 און 4:30. מאנטיק - פרייטאג.

עס איז אומעגליך איך וועל קענען געֿפינען אן אנדערע ַארבעט אין מיין ַאלטע אינדוסטריע 
ָאדער פַאך. ווָאס זענען "פארזעצטער ַארבעטער" בַאדינונגען?

א "פארזעצטער ַארבעטער" איז עמעצער ווָאס האט פַארלָארן זייער ַארבעט פעליק צו איינער פון די פאלגענדע סיטוַאטיָאנס: 

 איר זענט געווען געפייערט ָאדער פרייגעזעצט פון דיין ַארבעט, זענען בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט 	 
פַארזיכערונג און זענען דורך אונדז אידענטיפיצירט ווי אומעגליך צו צוריקקערן צו דיין פריערדיקן אינדוסטריע ָאדער פַאך

 איר הָאט פַארלָארן דיין ַארבעט ווי ַא רעזולטַאט פון פארמאכן פון ַא פַאבריק ָאדער ַא היּפש דיסמיס	 

 איר הָאט שוין ַארבעטלָאז ֿפַאר ַא לַאנגע צייַט, און איר וועט אומעגליך צו בַאקומען אן אנדער ַארבעט אין דער זעלביקער ָאדער 	 
ענלעך פַאך

 איר זענט געווען זעלבסטשטענדיק און זענט ארבעטלאז צוליב אלגעמיינע עקאנאמישע תנאים אדער א נאטור קאטאסטראפע, 	 
אדער

 איר זענט ַא סּפַאוס פון ַא מיטגליד פון דער ַארמד פָארסעס אויף ַאקטיוו פליכט ווָאס האט איבערגעלעבט ָאנווער פון 	 
בַאשעפטיקונג ווי ַא דירעקט רעזולטַאט פון רילָאוקיישַאן צו ַאקַאמַאדייט ַא שטענדיק ענדערונג אין פליכט סטַאנציע פון ַאזַא 

מיטגליד

איר קען אויך ווערן באטראכט ווי ַא פארזעצטער ַארבעטער אויב דו ביסט אויףעק פון די ַארבעט ֿפַאר פילע יָארן. צום ביישּפיל: איר 
ביסט געווען ַא גַאנץ צייט הויזפראו און איר מוזט איצט צוריקקערן צו ַארבעטן ווייַל איר הָאט פַארלָארן דיין מקור פון הַאכנָאסע.
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ווי ַא פארזעצטער ַארבעטער, איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר ריטריינינג און אנדערע בַאדינונגען. קָאנטַאקט ַא ניו יארק שטאט 
קַאריערע צענטער ֿפַאר אינֿפָארמַאציע וועגן באדינונגען בנימצא הינטער דעם ּפרָאגרַאם.  צו געֿפינען דיין נאענטע ניו יארק שטאט 

קַאריערע צענטער, גיי צו labor.ny.gov/career-center-locator ָאדער רופט דעם ניו יארק שטאט דעּפַארטמענט פון לייבער 
קָאנטַאקט צענטער אויף 888-469-7365 צווישן 8:30 און 4:30. מאנטיק - פרייטאג.

ווָאס אויב איך האב נישט געַארבעט אין די ניו יארק שטַאט אין די לעצטע 18 חדשים?

אויב איר הָאט ניט געארבעט אין ניו יארק שטאט אין די לעצטע 18 חדשים, איר מוזט פָארלייגן דיין פָאדערונג אין איינער פון די 
שטַאטן וווּ איר הָאט געארבעט. טשעק די וועבזייטל פון די אנדערע שטַאט צו געֿפינען ווי צו פארלייגן אין דעם שטַאט.

ווָאס אויב איך האב געארבעט אין ניו יארק שטאט און איינער ָאדער מער אנדערע שטַאטן אין 
די לעצטע 18 חדשים?

 אויב איר הָאט געארבעט אין ניו יארק שטאט און אין איינע ָאדער מער ַאנדערע שטאטן אין די לעצטע 18 חדשים, מעלדט דעם 
דעּפַארטמענט פון לייבער ווי בַאלד ווי מעגלעך. אויב איר נוצן לוין פון אנדערע שטַאטן, איר קען הָאבן גענוג לוין צו זיין קווַאלאיפירט 

ֿפַאר בענעפיטן ָאדער בַאקומען ַא העכער בענעפיטן סומע.  אויב לוין ֿפון אנדערע שטַאטן פעלנדיק אין דיין געלטיק בענעפיטן 
בַאשטימונג, פַארענדיקן און פָארלייגן די בעטן ֿפַאר יבערקוקן פָארעם אין די הינטער פון דעם הַאנטבוך. 

בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג זענען געשטייערט 

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן זענען הינטערטעניק צו פעדעראלע, ניו יארק שטאט און לאקאלע שטייער. דיין בענעפיטן 
ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג קענען זיין צוריק געהאלטן פון דיין פעדעראלע און/ָאדער שטַאט שטייער. אויב איר טָאן ניט, 
איר קען ענדיקן שולדיקן שטייער אין די סוף פון די יָאר. אויב איר בַאשליסן צו הַאלטן די פעדעראלע שטייער, צען ּפרָאצענט פון 

דיין וואכענדיקע בענעפיטן סומע וועלן זיין צוריק געהאלטן. אויב איר בַאשליסן צו הַאלטן די שטַאט שטייער, 2.5 ּפרָאצענט פון דיין 
וואכענדיקע בענעפיטן סומע וועלן זיין צוריק געהאלטן. פעדעראלע און/ָאדער שטַאט שטייער וועךן זיין צוריק געהאלטן בלויז נָאך קיין 

מַאנדַאטָארי דידַאקשַאנז, ַאזַא ווי באצאלונג ֿפַאר קינד שטיצן. שטייער צוריק געהאלטן איז ווַאלַאנטערי. איר קענט אופהערן ָאדער 
הַאלטן די צוריק געהאלט צו יעדער צייט דורך דיין חשבון אויף labor.ny.gov/signin. ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  

דריקט די 'ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען' קנעּפל אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט.  דריקט די 'דערהייַנטיקן דיין פערזענלעכע 
אינֿפָארמַאציע' קנעּפל אויף די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן ָאנליין בלַאט. דריקט די בלַאט 'דערהייַנטיקן שטייער 

וויטכָאולדינג' בלַאט. איר קענט אויך רופן דעם טעלעפָאן טענות צענטער. * דער לייבער דעּפַארטמענט קען אייך ניט צוריקגעבן געלט 
צוריק געלהטן פאר שטייערן.

)1099-G שטייער אויסזָאגונג ֿפַאר יָאר-סוף )פָארם

אין פרי יאנואר, דיין שטייער אויסזָאגונג )פָארם G-1099( וועט זיין בארעכטיקט. עס וועט ווייַזן די גַאנץ ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג 
בענעפיטן, בַאצָאלט צו איר בעשַאס די קַאלענדַאר יָאר און קיין שטייער צוריק געהלאטן.  איר קענט דרוקן עס ֿפון דיין ָאנליין 

אקאונט אויף labor.ny.gov/signin ַארייַן דיין NY.gov נאמען און פאסווארט.  דריקט די 'ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען' קנעּפל אויף 
די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט. דריקט דעם 'בַאקומען דיין NYS 1099-G' קנעּפל אויף די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן 

ָאנליין בלַאט. ָאדער איר קענען רופן דעם טעלעפָאן פאדערונג צענטער * )נָאך אויסקלייבן דיין שּפרַאך, נָאכפָאלגן די ּפרַאמּפס צו 
בַאקומען דיין 1099 פָארעם( צו שיקן ַא קָאּפיע צו איר. איר וועט דַארֿפן די PIN איר געגרינדעט ווען איר פארלייגט דיין פָאדערונג. 

http://dol.ny.gov/career-centers
http://labor.ny.gov/signin
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פָארעם G-1099 אינֿפָארמַאציע איז אויך געשיקט צו די פעדעראלע אינערלעכער רעווענוע סערוויס, און צו די ניו יארק שטאט 
דעּפַארטמענט פון בַאשטייַערונג און פינַאנסע. אויב איר דַארֿפט ַא קָאּפיע פון G-1099 פארמען פון פריערדיקע פָאדערונג יָארן, רופט 

.518-485-7071

אויב איר הָאט ֿפראגן וועגן פעדעראלע שטייערן, רופט די אינערלעכער רעווענוע סערוויס )IRS( אין 800-829-1040 ָאדער בַאזוך 
irs.gov. אויב איר הָאט ֿפראגן וועגן שטַאט שטייערן, רופט די ניו יארק שטאט דעּפַארטמענט פון בַאשטיַיערונג און פינַאנסע דורך 

.tax.ny.gov 518-457-5181 ָאדער בַאזוך

מיַין בַאלעבָאס בַאצָאלט מיר ווי ַא פריַי קַאנטרַאקטער און/ָאדער בַאצָאלט מיר אויס די ביכער. 
וואס זאל איך טאן?

עס איז קעגן דעם געזעץ ֿפַאר יעדער בַאלעבָאס צו צווינגען איר צו רעזיגנירן דיין רעכט צו פָארלייגן די בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג.  קיין בַאלעבָאס זָאל זָאגן איר ַאז איר קענט נישט פָאדערן בענעפיטן. יעדער הָאט ַא רעכט צו פָארלייגן ַא פָאדערונג. 

דער דעּפַארטמענט פון לייבער וועט בַאשליסן אויב דו ביסט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן. עס קען נישט זיין וויכטיק צי דיין בַאלעבָאס 
הָאט בַאטרַאכט איר ווי ַא פריַי קָאנטרַאקטָאר ָאדער ַאן ַארבעטער ֿפון דער בוך. עס קען נישט זיין א ענין צי איר ביסט געווען בַאצָאלט 

אין געלט, טשעק, טייל געלט/טייל טשעק ָאדער ַאנדערש. אויב איר טרַאכטן איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן, איר זָאלט 
פארלייגן און לָאזן די דעּפַארטמענט איבערקוקן דיין פַאל.

אויב דו ביסט מיסקלַאסיפיעד ווי ַא פריַי קַאנטרַאקטער ָאדער בַאצָאלט אויף פון די ביכער, דיין לוין קען ניט זיין געוויזן אין דיין 
מָאנעטַארי בענעפיטן בַאשטימונג פָארעם. ביטע זען "אויב לוין און/ָאדער באלעבאסן פעלנדיק אין דיין מָאנעטַארי בענעפיט 
בַאשטימונג מעלדונג" אין קאפיטל 4. פַארענדיקט און צוריקקער די בעטן ֿפַאר איבערקוקן פָארעם, געפונען אין די הינטער פון 

דעם הַאנטבוך. 

איר קענט בַאקומען ַא ַאנקעטע צו אויספילן, ָאדער די טעלעפָאן פאדערונג צענטער * קען זיין קָאנטַאקטירט וועגן דיין ָאנגעשטעלטער 
קלַאסַאפַאקיישַאן סטַאטוס. פַארענדיקט און צוריקקער קיין ַאנקעטע איר האט באקומען ווי בַאלד ווי מעגלעך. ביטע באמערקט:  די 

צָאלונג פון די אינדיּפענדַאנט קַאנטרַאקטער/אויס-די-ביכער צָאלונג קען נעמען מער ווי זעקס ווָאכן צו הַאלטן.

אויב איר וויסט פון אנדערע ארבייטער ווָאס זענען מיסקלַאסיפיעד, רופט די באלעבאסן שווינדל הָאטליין אויף 866-435-1499
)24 שעה( ָאדער די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג שווינדל ַאּפַארַאט 518-485-2144 פון 8 צו 4 מאנטיק - פרייטאג. מיר וועלן הַאלטן 

דיין אינֿפָארמַאציע ּפריווַאט און איר קענט בלייבן ַאנָאנימע.

איך הָאבן אויסגעמַאטערט מיין 26 ווָאכן פון בענעפיטן. קען איך פַארברייטערן מיין בענעפיטן?

אין דערווייַל, ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג פארשלאגט ַא מַאקסימום פון 26 ווָאכן פון בענעפיטן. עס זענען קיין אויסנעמען. 
קאנגרעס האט נישט פארלענגערט די פראגראם. אויב דו ביסט נָאך ַארבעטלָאז און איר ווילט צו וויסן ווָאס אנדערע בענעפיטן קען 

זיין בארעכטיקט, בַאזוך דעם וועבזייטל mybenefits.ny.gov  נָאך די ענדיקן פון דיין בענעפיטן יָאר, אויב דו ביסט נָאך ַארבעטלָאז, 
איר קענט פָארלייגן אן אנדערע פָאדערונג צו זען אויב דו ביסט בארעכטיקט.

ווי ַאזוי טָאן איך בַאקומען דערוויַיז ַאז איך בַאקום ָאדער הָאב באקומען ארבעטלאזיקייט 
בענעפיטן? 

אויב איר אנווענדעט זיך ֿפַאר אנדערע טיפען פון רעגירונג בענעפיטן, איר קען זיין פארלאנגט צו ווייַזן דערווייַז ַאז איר בַאקומט 
ָאדער הָאב באקומען ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן. צו באקומען די רעקָארדן, צייכן אין דיין ָאנליין חשבון אויף 

labor.ny.gov/signin. אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, דריקט "ארבעטלאזיקייט בַאדינונגען" און דערנָאך "זען צָאלונג 
געשיכטע." אויב איר טָאן ניט הָאבן ָאנליין ַאקסעס, רופט 888-581-5812 און נָאכגיי די ּפרַאמּפס צו טשעקדיין צָאלונג געשיכטע.

http://irs.gov
http://tax.ny.gov
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http://labor.ny.gov/signin
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12 גלָאסַאר ֿפון וויכטיקע טערמינען

בַאזע ּפעריָאד: א בַאזע צייַט רעּפרַאזענט איין יָאר פון דיין ַארבעט און לוין )פיר קַאלענדַאר קווַארטערס(. איר מוזט הָאבן שוין געווען 
בַאצָאלט ַא מינימום סומע פון לוין אין די פיר קווַארטלען צו קוואליפיצירן זיך ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן.

בַאסיקע בַאזע ּפעריָאד: די ערשטע פיר פון די לעצטע פינף געענדיקט קַאלענדַאר קווַארטערס, איידער איר פָארלייגט ֿפַאר 
בענעפיטן. די קווארטל ווָאס איר פָארלייגט ֿפַאר בענעפיטן איז נישט ַא טייל פון דיין בַאזע צייט. 

ָאלטערנַאטיוו בַאזע ּפעריָאד: די לעצטע פיר געענדיקט קַאלענדַאר קווַארטלען, גלייך איידער איר פָארלייגן פאר בענעפיטן. די 
קווארטל ווָאס איר פָארלייגט ֿפַאר בענעפיטן איז נישט ַא טייל פון דער ַאלטערנַאטיוו בַאזע ּפעריָאד.

פארלענגערט בַאזע ּפעריָאד: דיין איקערדיק בַאזע ּפעריָאד, ּפלוס איין ָאדער צוויי קווַארטלען ווָאס גיין פריער עס, מַאכן 
דיין פאלענגערט בַאזע ּפעריָאד.  בארעכטיקט בלויז ֿפַאר פאדערונג שטעלערן ווָאס הָאבן באקומען בענעפיטן פַארגיטיקונג 

ָאדער בענעפיטן פון פייערפייטערז, און ווָאס טָאן ניט קוואליפיצירן זיך אויף די איקער פון פַארדינסט אין זייער בַאסיק ָאדער 
ַאלטערנַאטיווע בַאזע ּפיריַאדן.

 בענעפיטן באווערטונג: די בענעפיטן באווערטונג איז די סומע פון געלט איר בַאקומט אויב דו ביסט בארעכטיקט ֿפַאר ַא גַאנץ ווָאך 
פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן. עס איז אויסגערעכנט באזירט אויף דיין בַאשעפטיקונג צייט און פַארדינסט.

בענעפיטן יָאר: די בענעפיטן יָאר איז די איין-יָאר צייט ווָאס הייבט זיך מָאנטיק נָאך די ווָאך ווָאס איר הָאט דערלאנגט דיין ָאריגינעל 
פָאדערונג. איר קענען זיין בַאצָאלט בענעפיטן ֿפַאר ַארויף צו 26 ווָאכן ָאדער די עקוויווַאלענט בעשַאס דיין בענעפיטן יָאר.  אויב איר 

בלייבט ַארבעטלָאז ָאדער ַארבעטלָאז בעשַאס די ווָאך, גלייך נָאך דעם סוף פון דיין בענעפיטן יָאר, איר מוזט פָארלייגן ַא נייַע פָאדערונג 
גלייך נָאך דעם סוף פון דיין בענעפיטן יָאר. 

ענדיקן דאטע פון די בענעפיטן יָאר: די ענדיקן טָאג פון די בענעפיטן יָאר איז די דַאטע ווָאס דיין ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג 
פָאדערונג ענדיקט.  נָאך די ענדיקן טָאג פון די בענעפיטן יָאר, איר קענט נישט מער זאמלכן בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט 

פַארזיכערונג אויף דעם פָאדערונג.  דיין דַאטע ֿפַאר די סוף פון דיין בענעפיטן, איז געוויזן אין דָאקומענטן ווָאס מיר שיקן איר.  איר 
קענט אויך געֿפינען דָאס דורך דיין ָאנליין חשבון אויף labor.ny.gov/signin. אויב איר ביסט געווען ָאנגעשטעלט ֿפַאר ַא טייל פון דיין 
בענעפיטן יָאר, ָאבער זענט ַארבעטלָאז נָאך די בענעפיטן יָאר פון די ענדיקן דאטע, איר קען פָארלייגן ַא נייַע פָאדערונג אויף אונדזער 

וועבזייטל, ָאדער דורך רופן די טעלעפָאן פאדערונג צענטער. 

בַאוויַיזן ֿפַאר בענעפיטן: דער ּפרָאצעס פון פאדערן וואכענדיקע בענעפיטן איז אויך גערוֿפן באווייזן ֿפַאר בענעפיטן. דָאס איז ווייַל 
ווען איר ענטֿפערט די ֿפראגן ווָאס זענען טייל פון פָאדערונג וואכענדיקע בענעפיטן, איר באווייזט צו די דעּפַארטמענט פון לייבער ַאז 

דיין ענטֿפערן זענען אמת און ריכטיק, און ַאז איר זענט נָאך גרייט, וועלן און קען ַארבעטן.

ציווילע שטרָאף: די געלטיק שטרָאף ֿפַאר ווילד )וויסנדיק( פַאלש אויסזאגונג ָאדער צוריק האלטן בַאטייַטיק פאקטן צו בַאקומען 
בענעפיטן. די סומע איז $100 ָאדער 15% פון די איבערצאלונג סומע. זען "געלט שטרָאף."

פָאדערונג: דאס דיין פָאדערונג איז דיין ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן. אויב מיר באשטעטיקן דיין 
ַאּפלַאקיישַאן און איר בַאקומט בענעפיטן, מיר וועלן אויך ָאּפשיקן צו דיין ָאֿפענע ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג פַאל ווי דיין פָאדערונג.

 פאדערונג שטעלער: יעדער מענטש ווָאס זוכט בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.

באדעקטע בַאשעפטיקונג: בַאשעפטיקונג ווָאס קען ווערן גענוצט צו פַארלייגן ַא פָאדערונג ֿפַאר בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג.  די געזעץ פארלאנגט רוֿב באלעבאסן צו צושטעלן ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג באדעקונג. דער בַאלעבָאס באצאלט 
קַאנטרַאביושַאנז צו ניו יארק שטאט, ווָאס זענען גענוצט צו צָאלן דיין בענעפיטן. עס זענען עטלעכע טיפען פון ַארבעט, ווָאס זענען 

נישט באדעקט דורך ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. אויב דיין ַארבעט איז נישט באדעקט, די דעּפַארטמענט פון לייבער וועט זָאגן איר 
אין ַא בריוו.

בַאשטימונג: פאר די צוועקן פון דער ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג פראגראם, א באשטימונג איז דער פארמעלער נאמען פאר א 
באשלוס וואס דער לייבער דעפארטמענט נעמט בנוגע אייער פאדערונג. צום ביישּפיל, די געלטיק בענעפיטן בַאשטימונג פָארעם 

דערציילט איר אונדזער בַאשלוס וועגן ווי פיל איר קען בַאקומען בענעפיטן יעדער ווָאך.  ַא בַאשטימונג ֿפַאר בארעכטיקונג דערציילט 
איר אויב דו ביסט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן. עס איז וויכטיק צו לייענען, ֿפַארשטיין און הַאלטן קיין בַאמערקן איר בַאקומט ֿפון 

אונדז ווָאס האט "פעסטקייַט" אין זיין טיטל.

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin


ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אויף לייבער

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג: ַא בריק צו דיין וויַיטערע קאריערע

 *אדער רופט די טעלעפען פאדערונג צענטער TTY/TDD .888-209-8124 באניצערס: רופט ַא ראעלע ָאּפערַאטָאר 662-1220 )800( און בעט דעם
 ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370. ווידעא ָאדער אנדערע טיפן פון ראעלע סערוויס באניצערס קָאנטַאקט דיין ראעלע ָאּפערַאטָאר

און בעט די ראעלע ָאּפערַאטָאר צו רופן 888-783-1370.
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פארזעצטער ַארבעטער:  א פארזעצטער ַארבעטער איז עמעצער ווָאס האט פַארלָארן זייער ַארבעט פעליק צו איינער פון די 
פאלגענדע סיטוַאציעס: 

 איר זענט געווען געפייערט ָאדער פרייגעזעצט פון דיין ַארבעט, זענען בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט 	 
פַארזיכערונג און זענען דורך אונדז אידענטיפיצירט ווי אומעגליך צו צוריקקערן צו דיין פריערדיקן אינדוסטריע ָאדער פַאך

 איר הָאט פַארלָארן דיין ַארבעט ווי ַא רעזולטַאט פון פארמאכן פון ַא פַאבריק ָאדער ַא היּפש דיסמיס	 

 איר זענט ארבעטלאז א לאנגע צייט, און איר זענט נישט מעגליך צו באקומען אן אנדער שטעלע, אין דער זעלבער אדער ענלעכער 	 
פאך, אדער

 איר זענט געווען זעלבסט-באשעפטיקט און זענט ארבעטלאז צוליב אלגעמיינע עקאנאמישע תנאים, אדער א נאטור קאטאסטראפע	 

איר קען אויך ווערן באטראכט ווי ַא פארזעצטער ַארבעטער אויב דו ביסט אוועעק פון די ַארבעט קרַאפט ֿפַאר ַא היּפש נומער 
פון יָארן.

עפעקטיוו טָאג: יעדער טָאג אין ַא ווָאך )מאנטיק ביז זונטיק( ווָאס איר קוואליפיצירט זיך ֿפַאר בענעפיטן איז גערוֿפן ַא עפעקטיוו טָאג. 
עס איז מַאקסימום פון פיר עפעקטיוו טעג יעדער ווָאך, און איר מוזן קוואליפיצירן זיך ֿפַאר ַאלע פיר עפעקטיווע טעג צו בַאקומען 

דיין גַאנץ וואכענדיקע בענעפיטן באווערטונג. ֿפַאר יעדער טָאג אין דער ווָאך ַאז איר זענט נישט בארעכטיקט צו בַאקומען בענעפיטן, 
איר וועט בַאקומען ַא ווייניקער עפעקטיוו טָאג, ווָאס איז עקוויווַאלענט צו איין פערטל פון דיין וואכענדיקע בענעפיטן. צום ביישּפיל, 

אויב דו ביסט נישט בארעכטיקט צו ַארבעטן איין טָאג אין ַא ווָאך, ָאדער אויב איר הָאט געארבעט 11ביז16 שעהאוואך ָאדער הָאסט 
באקומען ווַאקַאציע ָאדער יום טוּב בַאצָאל ֿפַאר איין טָאג אין ַא ווָאך, דיין בענעפיטן וועלן זיין רידוצירט דורך איין עפעקטיוו טָאג. )די 
זעלבע ווי איין פערטל פון דיין בענעפיטן באווערטונג(. איר קענט בַאקומען מַאקסימום פון 104 עפעקטיוו טעג אויף דיין פָאדערונג, 

ווָאס איז עקוויווַאלענט צו 26 פול ווָאכן )4 עפעקטיוו טעג ּפער ווָאך און 26 ווָאכן = 104 עפעקטיוו טעג(.

פראגראם 599: א ּפרָאגרַאם ווָאס לאזט איר צו לערנען אין שולע ָאדער טריינינג בשעת איר בַאקומט בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג. איר מוזט געבן צו וויסן די דעּפַארטמענט פון לייבער ווי בַאלד ווי איר זענט ענרָאולד אין טריינינג.

פָארלייגן ַא פָאדערונג: ווען איר מאכט די ערשטע ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן. דָאס איז נישט די 
זעלבע ווי ַא וואכענדיקע באוויייזונג ֿפַאר בענעפיטן )זען דעֿפיניציע פון "סערטַאפַאקצייע ֿפַאר בענעפיטן" אויבן(. ּכדי צו פָארלייגן ַא 

 .labor.ny.gov/signin אקאונט אויף NY.gov פָאדערונג ָאנליין, איר מוזט זיך שטעלן ַא

 פַארפַאלענע טעג: פַארפַאלענע טעג זענען צוקונֿפט בענעפיטן איר קען פָאדערונג ַאז איר פַארפַאלט ָאדער פַארלירט ווי ַא שטרָאף. 
יעדער פַארפַאלענע טָאג גלייכט ווי איין עפעקטיוו טָאג )זען אויבן(. אפילו אויב דו ביסט ַאנדערש בארעכטיקט, ַאלע פאדרערונגן ַאז 

איר פָארלייגט וועלן ערשטער גיין צו דעם שטרָאף איידער איר קען זיין בַאצָאלט. פָארפאלענע טעג קענען בלויז זיין געווענדט צו 
פאדערונגען ווָאס זענען אקטועליש אינלעגט און קענען ַאריבער עטלעכע בענעפיטן יָארן. די שטרָאף בלייבט אין ווירקונג ביז איר הָאט 

געדינט ַאלע דיין פַארפַאלענע טעג ָאדער ביז די עקסּפעראצייע טָאג, וועלכער קומט ערשטער.

 שווינדל: ַאן ַאקט פון נַארן ָאדער פאלש דארשטעלן. צום בייַשּפיל, באווייזן ַאז איר הָאט נישט געארבעט ווען איר טַאקע ארבעט, צו 
בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. 

לאקאלע ארבעט מַארקעט געגנט: דיין היגע ַארבעט מַארק געגנט איז דיפינירט ווי די געגנט איר קענט דערגרייכן אין איין שעה דורך 
ּפריווַאט טרַאנסּפארטאצייע ָאדער איין און ַא הַאלב שעה דורך עפנטלעך טרַאנסּפארטאצייע. איר זָאלסט זיין פריי צו פארווייטערן 

דיין ַארבעט זוכן ווייַטער פון די געגנט.  ווו עס איז גענוצט אין דעם הַאנטבוך, דיין היגע ַארבעט מַארק געגנט איז קיין טייל פון ניו יארק 
שטאט און אין פופציק )50( מייל פון זיין געמארקן.

 שלעכטע באהאנדלונג: שלעכטע בהאנדלונג איז יעדער ַאקט ָאדער אויסלאסונג, ווָאס איר געוואוסט איז נישט דערלויבט אויף דער 
ַארבעט, און ווָאס געֿפירט ָאדער קען הָאבן געֿפירט שָאדן צו דער בַאלעבָאס.

בַאשטימונג פון געלטיק בענעפיטן: א מעלדונג ווָאס ווייזט צי איר הָאט גענוג לוין צו קוואליפיצירן זיך ֿפַאר בענעפיטן. עס ווייזט דיין 
בַאזע צייט, בענעפיטן באווערטונג )אויב עס איז( און באלעבאסן און לוין גענוצט צו רעכענען די בענעפיטן באווערטונג. וויכטיק: די 

געלטיק בענעפיטן בַאשטימען איז נישט אויב דו ביסט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. עס 
פשוט ווייזט אויב איר הָאט גענוג לוין צו קוואליפיצירן זיך ֿפַאר ַא בענעפיטן באווערטונג. עס קען זיין אנדערע סיבות ווָאס בַאשליסן צי 

איר זענט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן. 

געלטיק שטרָאף: א געלטיק שטרָאף איז באפוילן אויב מיר הָאבן באשלאסן ַאז איר ווילד )וויסנדיק( געמאכט פַאלש אויסזאגונג ָאדער 
פַארבָארגן בַאטייַטיקע פאקטן צו בַאקומען בענעפיטן. די שטרָאף איז $100 ָאדער 15% פון די איבערצאלונג סומע, ווָאס איז גרעסער, 

און איז באפוילן נאך צו קיין בענעפיטן ווָאס מוזן זיין צוריק באצאלט. זען "ציווילע שטרָאף."

http://labor.ny.gov/signin
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מעלדונג פון בַאשטימונג: ַא בַאשטימונג איז דער פָארמַאל נָאמען ֿפַאר ַא בַאשלוס ווָאס די דעּפַארטמענט פון לייבער נעמט וועגן 
דיין פָאדערונג. דָאס איז ַא וויכטיק דָאקומענט און גיט איר ַא רעכט צו ַא געהער אויב דו ביסט נישט מסכים.

איבערצאלונג: ַא איבערצאלונג פאסירט ווען איר בַאקומט בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג ווָאס איר הָאט נישט רעכט 
צו. אין רוֿב פאלן, איבערצאלונג מוזן זיין צוריק באצאלט צו די דעּפַארטמענט פון לייבער. אויב איר הָאט בַאשלָאסן צו הַאלטן די 

פעדעראלע און/ָאדער שטַאט שטייער ֿפון דיין בענעפיטן, איר מוזט אויך צוריקצָאלן די צוריק געהאלטענע סומע.

גרייט, וועלן און קענען: ווען איר פָארלייגט פאר בענעפיטן ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג, איר מוזט זיין גרייט צו נעמען ַא 
ַארבעט גלייך, אפילו אין ַא מָאמענט. איר מוזט אויך קענען צו ַארבעטן )ניט קרַאנק, אין שפיטאל ָאדער קען נישט בַאקומען קינדער 

זארג(. יעדער ווָאך איר מוזט בַאשטעטיקן ַאז איר ביסט געווען גרייט, וועלן און קענען ַארבעטן.

צימליך פארזיכערונג: אויב דו ביסט ַא ָאנגעשטעלטער פון ַא בילדונג אינסטיטושַאן, איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן 
ווען שולע איז נישט אין סעסיע, אויב דיין בַאלעבָאס האט געגעבן איר ַא סייכלדיק פַארזיכערונג ַאז איר וועט זיין ָאנגעשטעלט און 

בַאצָאלט אין ַא ענלעך שטייגער ווען די שולע איז צוריק אין דער סעסיע. איר וועט הָאבן ַא זיכער פארזיכערונג אויב: 

 איר הָאט ַא קָאנטרַאקט צו פָארזעצן צו ַארבעטן נָאך ַא שולע ווַאקַאציע, יום טוּב חופש ָאדער הפסאקע צווישן טערמינען	 

 אייער ארבעט געבער האט איך אינפארמירט אין גוטן אמונה אז איר וועט מעגליך ווייטער ארבעטן אויף אן ענלעכן אופן, נאך דער 	 
וואקאציע, חופש אדער הפסאקע, 

איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן אויב איר הָאט לוין פון אנדערע ניט-בילדונגקרייז בַאשעפטיקונג, אין דער זעלביקער צייט. 
באמערקונג: סייכלדיק פַארזיכערונג קען נישט ּפַאסן צו איר אויב איר ַארבעט אין ַא בילדונגקרייז אינסטיטושַאן, ָאבער דיין בַאלעבָאס 

איז ַא קַאנטרַאקטער ווָאס צושטעלט בַאדינונגען צו די אינסטיטושַאן.

זעלבסט-בַאשעפטיקונג הילף ּפרָאגרַאם )SEAP(: די זעלבסט-בַאשעפטיקונג הילף ּפרָאגרַאם לאזט זיכערע ַארבעטלָאז מענטשן צו 
ָאנהייבן זייער אייגענע געשעפטן, בשעת זאמלען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג.  צו זיין בארעכטיקט צו דעם ּפרָאגרַאם, איר 
מוזט זיין אידענטיפיצירט דורך די דעּפַארטמענט פון לייבער ווי מסּתמא צו אויסמַאטערן בענעפיטן. איר מוזט אויך הָאבן 13 ָאדער מער 

ווָאכן פון בענעפיטן אויף דיין פָאדערונג. איר מוזט בעטן און בַאקומען געשריבן קבלה אין די SEAP ּפרָאגרַאם ֿפון דער דעּפַארטמענט 
 ,SEAP פון לייבער, איידער איר קענט ָאנהייבן ָאדער פירן דיין אייגענע געשעפט בשעת זאמלען בענעפיטן. אויב דו ביסט אנגענומען אין די

איר וועט קענען צו ַארבעטן פול צייט צו ָאנהייבן און פירן דיין געשעפט, בשעת זאמלען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג, אפילו 
אויב איר פַארדינט געלט פון דיין געשעפט.  פאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן SEAP, גיי צו labor.ny.gov/seap ָאדער קָאנטַאקט ַא ניו יארק 

שטאט קַאריערע צענטער. צו געֿפינען דיין נאענטע ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער, גיי צו dol.ny.gov/career-centers ָאדער רופט 
דעם דעּפַארטמענט פון לייבער קָאנטַאקט צענטער ביי 888-469-7365 צווישן 8:30 און 4:30. מאנטיק - פרייטאג.

TAA פראגראם: די מסחר אנפאסונג הילף )הַאנדל אקט( ּפרָאגרַאם איז ַא פעדעראלע ּפרָאגרַאם ווָאס צושטעלט סּפעציעל 
בענעפיטן און בַאדינונגען צו ארבייטער ווָאס הָאבן פַארלָארן זייער דזשָאבס ווי ַא רעזולטַאט פון פרעמד הַאנדל. קָאנטַאקט ַא 

ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע. צו געֿפינען דיין נאענטע ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער, גיי צו 
dol.ny.gov/career-centers ָאדער רופט דעם דעּפַארטמענט פון לייבער קָאנטַאקט צענטער ביי 888-469-7365 צווישן 8:30 און 

4:30. מאנטיק - פרייטאג.

טעלעפָאן פאדערונג צענטער: די ביורא פון די דעּפַארטמענט פון לייבער ווָאס דורעכפירט די ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. די כויוו 
פון די דעּפַארטמענט פון לייבער איינגעשטעלטע ווָאס ַארבעטן אין די טעלעפָאן פאדערונג צענטער )TCC( ַארייַננעמען באקומען 

פאדערונגען, ענטֿפערן ֿפראגן פון פאדערונג שטעלער און באלעבאסן, אידענטיפיצירן מעגלעך פראבלעצען מיט פאדערונגען, 
באקומען אינֿפָארמַאציע נויטיק צו בַאשליסן ַא לעגַאל ַארויסגעבע און מַאכן באשטעטיקונג אויף די לעגַאל טעמע.

ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג פארשניטן לוין )Ul Cutoff לוין(: א לוין וואס איז 10 פראצענט הינטער דעם ארבעטלאזיקייט 
ֿפארזיכערונג לוין, פאר א באשטימטער פַאך.

ארבעטלאזיקייט ֿפארזיכערונג אקטואלע לוין: דער הערשנדיקער לוין איז דער צָאלונג באווערטונג פאר ענלעכע דזשאבס אין א 
באשטימטן געגנט, ווי באשטימט דורך אן אנקעטע דורכגעפירט דורך דער דעפארטמענט פון לייבער. וויכטיק: דער הערשנדיקער 

לוין ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג איז בלויז גענוצט ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג צוועקן. צום ביישּפיל, עס 
קען נישט זיין הערשנדיק ֿפַאר עֿפנטלעכע ארבעט ָאדער פרעמד ַארבעט סערטיפיקאצייען. ביטע געֿפין די ארבעטלאזיקייט 
פַארזיכערונג לוין ֿפַאר ַא פַאך, ביטע גיי צו labor.ny.gov/stats/uiwages.shtm ָאדער טשעק ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער
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ווָאך פון בַאשעפטיקונג:  א צייט פון מאנטיק ביז זונטיק אין ווָאס איר הָאט געווען בַאצָאלט לוין ֿפַאר ַארבעט אין באדעקטע 
בַאשעפטיקונג. 

ווארטן ּפעריָאד ָאדער ווָאך: די ערשטע פול ווָאך ווָאס איר פָאדערט בענעפיטן איז ַא ווארטן צייַט ָאדער ווָאך. איר וועט נישט 
בַאקומען בענעפיטן פון ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג ֿפַאר די ווָאך. נָאך דעם ווארטן ווָאך, איר וועט בַאקומען ארבעטלאזיקייט 

פַארזיכערונג ֿפַאר יעדער ווָאך ווָאס איר פָאדערט וואכענדיקע בענעפיטן.

איר מוזט זיין גרייט, וועלן און קענען צו ַארבעטן בעשַאס די ווארטן ווָאך, ּפונקט ווי קיין אנדערע ווָאך ֿפַאר ווָאס איר ווילט צו בַאקומען 
בענעפיטן, ֿפַאר ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג. נאך צו, איר מוזט מקיים זיין ַאלע ַארבעט זוכן און ֿפַארבונדענע רעקָארדן לויט די 

באדארפענישן. ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, ביטע זען "ווָאס זענען די ַארבעט זוכן באדארפענישן?" אין קאפיטל 7

אויב איר ַארבעט אין דער ערשטער ווָאך פון דיין פָאדערונג ָאדער טָאן ניט דינען ַא פול ווארטן ווָאך ֿפַאר אנדערע סיבות, די ווארטן 
צייַט וועט פַארברייטערן אין די ווייַטערע ווָאך. א פול ווארטן ווָאך איז פיר עפעקטיוו טעג. זען "עפעקטיוו טָאג."

ווָאך ענדיקן טָאג: די ענדיקן פון די ווָאך איז דער זונטיק פון דער ווָאך ֿפַאר ווָאס איר פָאדערט בענעפיטן.

ווילד מיסרעּפרעזענטאצייע: ווען עמעצער מאכט א אויסזאגונג צו די דעּפַארטמענט פון לייבער ַאז זיי וויסן אז זענען פַאלש.

ַארבעט זוכן ּפלַאן: א ַארבעט זוכן ּפלַאן איז ַא פָארמַאל העסקעם ווָאס איז אנטוויקלט און געחתמעט דורך איר, און דיין 
ארבעטקראפט בעראטער אין ַא ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער.  דער העסקעם ווייזט ּפונקט אין שרייבן ווָאס טיּפ פון ַארבעט 
איר זוכט, ווָאס ַארבעט זוכן ַאקטיוויטעטן איר וועט טָאן און ווי ָאפט איר וועט טָאן זיי, און די לוין איר מוזט זוכן און ָאננעמען אויב 
איר ביסט פָארשלָאגן ַא ַארבעט. דער ּפלַאן וועט אויך ַאדרעסן קיין גרענעצן ָאדער בעגרענעצונג ווָאס קען ווירקן דיין ַארבעט זוכן. 

צו געֿפינען דיין נאענטע ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער, גיי צו dol.ny.gov/career-centers ָאדער רופט דעם דעּפַארטמענט פון 
לייבער קָאנטַאקט צענטער ביי 888-469-7365 צווישן 8:30 און 4:30. מאנטיק - פרייטאג.

http://labor.ny.gov/career-center-locator 
http://dol.ny.gov/career-centers
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13 אּפּפענדיקס II: פאדערונג אדווקאט אפפיס 

העלפן פאדערונג שטעלער ֿפַארשטיין זייער רעכט און פאראנפערטליכקייט איבער די 
ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג ּפרָאצעס

די פאדערונג שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס ַאּפערירט אין די דעּפַארטמענט פון לייבער ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג דיוויזשַאן, בַאזונדער 
פון די טעלעפָאן פאדערונג צענטער )TCC(. ַאדווָאקַאטן צושטעלן פריי, אימּפַארשַאל און קַאנפאידענציַאל בַאדינונגען ווָאס העלֿפן 
פאדערונג שטעלער, דער הויּפט יענע מיט לימיטעד ענגליש בַאהַאוונטקייט ָאדער אנדערע בַאריערז, צו ֿפַארשטיין זייער רעכט און 

פאראנפערטליכקייט הינטער די ארבעטלאזיקייט פארזיכערונג געזעץ. 

 מיר ערמאכטיגן פאדערונג דטעלעק דורך וויסן. א שוועריקייט ווָאס איר הָאט ערלעבט איז עּפעס ַאז איר קענען הַאלטן זיך, ָאבער איר 
קען נישט וויסן ווו צו ָאנהייבן. דאס איז ווו מיר קומען אין.

מיר נעמען צייט מיט יעדער מענטש צו פארזיכערן איר גָאר ֿפַארשטייט ווָאס איז די געשעעניש און מיר שטרעבן צו געבן איר ַא 
פולשטענדיק פארשטאנד פון ווי דער ּפרָאצעס ַארבעט.

 מיט וועלכע ענינים קען דער פאדערונג שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס העלפן?

 איר הָאט באקומען ַא פעסטקייַט ָאדער ַא ַאנקעטע און טָאן ניט גָאר עס ֿפַארשטיין	 

 הָאט געֿפונען ַאז איר זענט נישט בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן און איר דַארפט גיידַאנס ֿפַאר די געהער ּפרָאצעס	 

 איר הָאט ַא נאענט געהער ָאדער ַאּפעלירן, און איר דַארפט הילף צו צוגרייטן ֿפַאר אים	 

 עס זענען שוין מער ווי זעקס ווָאכן זינט איר הָאט אריינגעגעבן אייער פָאדערונג און איר הָאט נישט באקומען בענעפיטן אדער א 	 
באשטימונג

די פאדערונג שטעלער אדוואקאט קען ניט

 צושטעלן לעגַאל פַארטרעטונג	 

 פַארגיכערן ַא פָאדערונג ווָאס איז אין דער נָארמַאל ָאּפשַאצונג צייַט	 

 מַאכן ַא בַאשטימונג וועגן דיין בארעכטיקונג	 

 האשפאע אויף דעם אויסגאנג פון א פאדערונג	 

 באצאלן בענעפיטן	 
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ווען זָאל איך קאנטאקטן די טעלעפָאן קליימז צענטער )TCC( ַאנשטָאט פון די פאדערונג 
שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס?

 איר ווילט פָארלייגן ַא נייַע פָאדערונג	 

 איר ווילט צו דערהייַנטיקן די סטַאטוס פון דיין נייַע ָאדער עקסיסטירטע פָאדערונג	 

 איר הָאט ַא סּפעציפיש קשיא וועגן דיין פָאדערונג ָאדער וואכענדיקע בענעפיטן	 

 מען האט אייך באפוילן זיך צו פארבינדן מיט דעם טעלעפָאן פָאדערונג צענטער 	 

קָאנטַאקט די פאדערונג שטעלער ַאדווָאקַאט אפיס 

שעות פון ָאּפערַאציע: מאנטיק - פרייטאג, 9 ביז 4. רופט ָאּפצָאל-פריי 
אדער, רופט טאל-פריי: 855-528-5618

בַאדינונגען זענען בארעכטיקט אין בעערעך 200 שּפרַאכן דורך טעלעפָאן.

 ווען איר רופט האב גרייטיק: 

 אייער סאציאל סעקוריטי נומער	 

 א רשימה פון ֿפראגן, און	 

 קיין ֿפַארבונדענע דָאקומענטן	 

איר קענט אונז אויך שיקן א פארזיכערטע אנזאג )בלויז ענגליש(: שרייב אריין ביי labor.ny.gov/signin.  אויף די מייַן ָאנליין 
בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, דריקט "גיין צו מיין ינבָאקס." און סעלעקטירן "שרייב ניו." אויסקלייב דעם

"UI Claimant Advocate Office" ֿפַאר די טעמע שורה.

 אונדזער ביורָא איינגעשטעלטע זענען נישט אדוואקאטן און קענען נישט פָארשטעלן איר ביי ַא געהער. אויב איר קענט נישט 
פַארגינען זיך צו צָאלן ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער ַא רעגיסטרירט רעּפריזענַאטיוו, איר קען באקומען פריי פַארטרעטונג פון ַא ּפרָא בָאנָא 

ַאדווָאקַאט ָאדער ַא לעגַאל בַאדינונגען ּפרָאגרַאם. פאר א רשימה פון לעגאלע רעסורסן, אריינגערעכנט אדוואקאטן, רעגיסטרירטע 
פארשטייערס, לעגאלע באדינונגען פראגראמען און פרא באנאויף אדוואקאטן ארגאניזאציעס, גייט צו דער ארבעטלאזיק 

פארזיכערונג אפעלאט בלאט וועבזייטל uiappeals.ny.gov. דריקט די “Helpful Information” )בייהילפיגע אינפארמאציע( 
טעב און דערנאך קליק'ט אויף “Guides and Resources” )וועגווייזערס און הילפסמיטלען(. וועלט אויס דער

"List of Attorneys & Authorized Agents" )ליסטע פון אדוואקאטן און באפולמעכטיגטע אגענטן(. איר קען אויך בעטן די ליסטע 
דורך רופן 518-402-0205.

וויכטיק: דיין ערשטער צָאלונג וועט זיין געמאכט אין צוויי-דריי ווָאכן פון דער צייט ווען איר פָארלייגט דיין פָאדערונג. אין עטלעכע פאלן, 
נָאך אינֿפָארמַאציע דַארף זיין באקומען איידער צָאלונג קען זיין געמאכט און דיין ערשטע צָאלונג קען נעמען מער. אויב די צייט איז 
נישט דורכגעגאנגען, ביטע פָארזעצן צו ווַארטן ביז די ָאּפשַאצונג ּפרָאצעס איז פַארטיק. אויך איז דער פאדערונג שטעלער אדוואקאט 
אפיס אפגעשיידט פונעם טעלעפאן פאדערונג צענטער. * אדוואקאטן קענען נישט פראצעסירן פאדערונג, מאכן באשטימונגען אדער 

פארשנעלערן א פאדערונג.

http://labor.ny.gov/signin
http://uiappeals.ny.gov
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14 אּפּפענדיקס II: שיקן ַא זיכער ָאנזָאג

שרייב זיך אין צו אונדזער וועבזייטל מיט דיין NY.gov ID אויף labor.ny.gov/signin. אויב איר האט ניט ַא חשבון, די אינסטרוקציעס 
צו שַאֿפן איינער זענען אויף אונדזער וועבזייטל labor.ny.gov/signin. אויב איר הָאט שוועריקייטן צו שַאֿפן ַא ID פון NY.gov, זען 

די איללוסטרירטע אינסטרוקציעס ליסטעד אויף די צייכן אין בלַאט, טשעק די ָאפט געשטעלטע ֿפראגן פון NY.gov, ָאדער רופט 
800-833-3000 מאנטיק - פרייטאג 8:30 - 4:30 נָאכמיטָאג.

נאך צייכן אריין, אויף די מייַן ָאנליין בַאדינונגען בלַאט, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג, אין די ַארטיקלען ָאּפטיילונג און סעלעקטירן 
"שרייב ניַי"

איר וועט איצט דַארֿפן צו קלייַבן ַא טעמע שורה. דריקט אויף די דרָאּפדאויףן פייַל לעבן די ווָארט "טעמע" צו זען ַא רשימה פון 
טעמען. דריקט אויף די טעמע שורה ַאז בעסטנס גלייַכן דיין קשיא.  ווען איר טָאן דָאס, עס וועט זיין ַא צווייטע גַאנג פון טעמען שורות. 

ווידער, אויסקלייַב די צווייטע טעמע שורה ווָאס בעסטנס גלייַכן דיין קשיא. דָאס וועט פארזיכערן ַאז דיין ָאנזָאג איז געשיקט צו די 
ריכטיק מיטגלידער. 

  ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, זען אונדזער "ווי ַאזוי צו שיקן ַא זיכער ָאנזָאג" P837( factsheet( פַאקס בלַאט
.dol.ny.gov/forms-and-publications

ֿפַאר אינסטרַאקציעס ווי צו שיקן סּפעציפיש טיפען פון זיכער אנזאגן, זען די ָאּפטיילונג "קָאנטַאקט אונדז" אין די ָאנהייב פון דעם 
הַאנטבוך. 

* ָאּפלייקענונג: נאך צו רעקָארדירטע טעלעפָאן רופן, אנזאגן ווָאס איר שיקט ָאדער בַאקומען דורך זיכער ָאנזָאג קען זיין גענוצט ווי 
זָאגן אין ַא צוקונֿפטע געהער. 

http://www.labor.ny.gov/signin
http://www.labor.ny.gov/signin
http://www.labor.ny.gov/signin
https://dol.ny.gov/forms-and-publications
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15 אּפּפענדיקס III: טערמינען און תנאים ווען 
אנלייגן אנליין

ווען איר נוצט ָאנליין בַאדינונגען צו פָארלייגן דיין פָאדערונג, איר מוזט שטימען צו די פאלגענדע טערמינען און באדינגונגען:

צושטעל פולשטענדיק 
און ּפינטלעך 

אינֿפָארמַאציע

 אויב איר געבט אונדז אניט גַאנץ ָאדער פַאלש אינֿפָארמַאציע, דיין פָאדערונג און קיין באצאלונג קען 	 
זיין פארשפעטערטי.

 אויב איר גיבט אונדז פַאלש אינֿפָארמַאציע ָאדער צוריק האלטן אינֿפָארמַאציע, דיין 	 
צוקונֿפט בענעפיטן וועלן זיין פַארפַאלן ָאדער רידוצירט און איר קען הָאבן אנדערע ערנסט 

קַאנסַאקווענסַאז, ַארייַנגערעכנט די מעגלעכקייט פון ּפרָאקורירונג.

ַאמָאל איר ָאנהייבט דיין ַאּפלַאקיישַאן, שטענדיק מַאך פָארויס ביז איר זענט פַארטיק.פָארלייגן דיין פאדערונג

 איר וועט פַארלירן אינֿפָארמַאציע אויב איר טָאן איינער פון די פאלגענדע איידער איר פָארלייגן 
דיין פָאדערונג:

 גייט ארויס פון דער אפליקאציע 	 

 פַארלירט דיין אינטערנעט ֿפַארבינדונג 	 

 ניצט די "צוריק" קנעּפל פון דיין בלעטערער	 

איר קענט זען, ענדערן ָאדער דרוקן דיין ענטפערן אין די ָאּפטיילונג "ָאּפשַאצונג פון ַאּפלַאקיישַאנז 
רעסּפָאנסעס". 

 ווען איר זענט פַארטיק, אויסקלייב דעם "פָארלייגן פאדערונג" קנעּפל.

 הַאלט דיין קָאנטַאקט 
אינֿפָארמַאציע קרַאנט

דורך צייכן ַארויף ֿפַאר ַאן ָאנליין אקאונט, איר שטימט צו הַאלטן די קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע 
ווָאס איר הָאט אונדז דערהייַנטיקט.  דָאס כולל דיין פאסט ַאדרעס )פארלאנגט( און אימעייל 

ַאדרעס )פארלאנגט(. אויב דיין קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע ענדערט, איר שטימען צו דערהייַנטיקן די 
אינֿפָארמַאציע ֿפַאר אונדזער רעקָארדן.

ענטפער צו ַאלע 
דעּפַארטמענט אנפראגן

 NY.gov איר זענט מסכים צו טשעק און ענטֿפערן צו אנזאגן און ַאנקעטע ווָאס מיר קענען שיקן צו די
זיכער ָאנזָאג סיסטעם, און ַאלע אנזאגן, פארמען און בריוו מיר שיקן איר דורך ּפָאסט.  איר מוזט 

ענטפערן אין די צייט ראמען ווי געשריבן אין די דָאקומענטן.

 איר בַאשטעטיקט און ֿפַארשטייט ַאז אויב איר קענט נישט: 

 הַאלטן דיין קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע אקטועלע	 

 טשעק דיין NY.gov זיכער ָאנזָאג ינבָאקס, ָאדער	 

 ענטֿפערן צו אונדזער קָאמוניקַאציע אין די צייט ראמען געשריבן אין די דָאקומענטן	 

דיין בענעפיטן קענען זיין אפלייגט, סוסּפענדירט ָאדער געלייקנט.
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הַאלטן וויכטיק 
פָאדערונג אינֿפָארמַאציע

נָאך איר פָארלייגט דיין פָאדערונג, איר וועט זען ַא "בַאשטעטיקונג בלַאט"ווָאס באשרייבט נָאך 
אינֿפָארמַאציע און אינסטרוקציעס.

 דריק ָאדער שרייַב די אינֿפָארמַאציע אויף דער בלַאט ֿפַאר צוקונֿפט דערמָאנען	 

 אויב איר טָאן ניט נָאכפָאלגן די אינסטרוקציעס, דיין באצאלונג קען זיין פארשפעטערט ָאדער 	 
פַארלארן

אויב איר ווילט צו הַאלטן ַא קָאּפיע פון דיין גַאנץ ַאּפלַאקיישַאן, איר קען דרוקן יעדער בלַאט אין די 
ָאּפטיילונג "ָאּפשַאצונג פון די ַאּפלַאקיישַאן רעסּפָאנסעס".

דירעקט אוועקלייגן 
ָאּפציע

 דרוקן ָאדער שרייַבן די אינֿפָארמַאציע וועגן "דירעקט דעּפָאסיט אינֿפָארמַאציע איבערבליק" איידער 	 
איר פָארלייגט דיין אינֿפָארמַאציע. 

 דָאס וועט זיין דיין בלויז דערווייַז פון די ַאקַאונט אינֿפָארמַאציע ווָאס איר הָאט צוגעשטעלט.	 

 ניט ַאלע ַאּפלַאקיישַאנז קען זיין קפארענדיקט ָאנליין. אויב איר זען ַא בַאשטעטיקונג בלַאט רוף אויב אינסטרוקטירט
ווָאס זאגט ַאז איר מוזט רעדן מיט ַא פָאדערונג מומכע, צו פַארענדיקן דיין ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר 

ארבעטלאזיקייט פַארזיכערונג בענעפיטן, איר מוזט רופט די טעלעפָאן פאדערונג צענטער. די 
אינֿפָארמַאציע ווָאס איר צושטעלט ָאנליין וועט ווערן געהאלטן. דיין פָאדערונג וועט נישט זיין 

ּפרַאסעסט ביז איר מַאכט דעם רוף. 

***קיינמָאל דערצייל עמעצער דיין PIN )פערזענלעכע לעגיטימַאציע נומער(*** הַאלטן דיין PIN זיכער 

ווען איר פָארלייג ַא פָאדערונג, איר וועט זיין ּפרַאמּפטַאד צו שַאֿפן ַא PIN. דיין PIN איז דיין 
עלעקטרָאניש כסימע.

איר וועט נוצן דיין PIN יעדער מָאל ווען איר גייט צו די פאדערונג ּפרַאסעסינג סיסטעם. איר קען 
.PIN פַארלירן ַארויף צו 20 ווָאכן פון בענעפיטן אויב איר לָאזט אן אנדער מענטש צו נוצן דיין

אויב דו ביסט ַא מענטש מיט ַא דיסַאביליטי ווָאס איז ניט ביכולת צו צוטרעטן אונדזער בַאדינונגען, ָאן 
די הילף פון אן אנדער מענטש, איר קען לָאזן אן אנדער מענטש צו העלפן איר.  ָאבער, איר מוזט זיין 

פָארשטעלט יעדער מָאל ווען דיין העלּפער ניצט אונדזער בַאדינונגען, ַארייַנגערעכנט ווען דיין העלפער 
שרייבט אריין דיין PIN. איר זענט פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די האנגלונג פון דיין העלפער.  איר קען זיין 
הינטערטעניק צו שטרעף, ַארייַנגערעכנט פָארלירן פון בענעפיטן, אויב דו ביסט נישט פָארשטעלן ווען 

דיין העלפער צוטיריט אונדזער בַאדינונגען.

סערוויסעסוועלכעסייפארהעלפעראנוצןצופארלאנגטנישטווערןקלעימענטס:אכטאיןנעמט
איבערטייטשן.אינשורענסארבעטסלאזיגקייטאריינגערעכנט,לעיבאראוודעפארטמענטדידורך

סערוויסעסזענעןאוועילעבלפאראומזיסט.
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 9 זאכן ווָאס איר מוז 
טָאן ווען איר פָארלייגט 

ַא ַארבעטלָאזיקיַיט 
בענעפיטן

 מעלד ַאלע שעה איר ַארבעט. איר מוזט בַאריכטן יעדער טָאג איר ַארבעט ווען איר פָאדערט . 1
דיין וואכענדיקע בענעפיטן. דָאס איז כולל טייל-צייט, צייַטווייַליק ָאדער ניט בַאצָאלט דזשָאבס.

 זיין ּפינטלעך. לייענען פארזיכטיק ַאלע בריוו ווָאס די דעּפַארטמענט פון לייבער שיקט צו איר. . 2
נָאכפָאלג די אינסטרוקציעס און צוריקקער ַאלע פארמען ווי בַאלד ווי מעגלעך. דָאס וועט העלֿפן 

צו פַארמיידן פארשפעטערו אין UI באצאלונג.

 זיין בארעכטיקט צו ַארבעטן. איר מוזט קענען נעמען ַא ַארבעט גלייך. יעדער ווָאך איר מוזט . 3
בַאשטעטיקן ַאז איר ביסט געווען גרייט, וועלן און קענען ַארבעטן.

 זוך ארבעט. איר מוזט זוכן ַארבעט יעדער ווָאך און הַאלטן ַא געשריבן רעקָארד . 4
פון יעדער בַאלעבָאס איר קָאנטַאקט. זען "ווָאס איז גערעכנט ווי סיסטעמַאטיש 

און סוסטַאינעד השתדלות צו געֿפינען ַארבעט" אין קאפיטל 7 ָאדער גיין צו 
labor.ny.gov/ui/claimantinfo/work-search.shtm צו זען ַאקטיוויטעטן ֿפַאר ארבעט זוכן 

ווָאס איר וועט הָאבן צו טָאן וואכענדיק.

 מַאך א ַארבעט זוכן ּפלַאן. קָאנטַאקט ַא ניו יארק שטאט קַאריערע צענטער צו בַאקומען הילף . 5
צו ּפלַאנירן דיין ַארבעט זוכן. גיי צו dol.ny.gov/career-centers צו געֿפינען די נאענסטע ָארט. 

איר קען אויך רופן צו 800-447-3992. ארויסקלייַב דיין שּפרַאך און קלייַב ָאּפציע 5.

 הַאלט די פָאדערן בענעפיטן ווי בַאלד ווי איר צוריקקערסט צו ַארבעטן. דו זאלסט נישט . 6
ווַארטן ֿפַאר דיין ערשטער ּפייטשעק. איר זענט ניט מער בארעכטיקט ֿפַאר בענעפיטן ווען איר 
ָאנהייבט צו ַארבעטן ַא פול-צייט ַארבעט. איר קען זיין בארעכטיקט ֿפַאר ּפַארטיייש בענעפיטן 

אויב איר בַאקומט טייל מָאל ַארבעט.

 לייען דיין פאדערונג שטעלר הַאנטבוך. עס דערציילט איר וועגן דיין רעכט און . 7
פאראנווערטליכקייט בשעת זאמלען בענעפיטן ֿפַאר ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג. עס איז אויך 

ליסטעד נָאך בענעפיטן און בַאדינונגען ֿפַאר ווָאס איר קען זיין בארעכטיקט. עלעקטרָאניש און 
ַאודיָא ווערסיעס זענען אויך בנימצא אויף אונדזער וועבזייטל.

 אויסמיידן שווינדל. טָאן די רעכט זַאך און נָאכגיי די ּכללים בשעת איר בַאקומט בענעפיטן. . 8
אויב איר טָאן ניט נָאכפָאלגן די ּכללים, איר קען זיין אין פראנט פון ערנסט לעגַאל פאלגן.

 אויב איר טָאן ניט וויסן, פרעג ֿפַאר הילף. פארשטייערס פון ַארבעטלָאזיקייט פַארזיכערונג . 9
זענען בארעכטיקט צו העלפן איר. רוף 888-209-8124 ָאדער גיי צו אונדזער וועבזייטל 

ֿפַאר ענטֿפערן.

https://dol.ny.gov/work-search-frequently-asked-questions
http://labor.ny.gov
http://dol.ny.gov/career-centers
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 צו פַארענדיקן דיין ָאנליין פָאדערונג, איר מוזט אויך שטימען צו די פאלגענדע:

איך הָאב איבערגעקוקט ַאלע טַאבעד סעקשַאנז און באשטעטיקט ַאז די אינֿפָארמַאציע איז אמת און ּפינטלעך, און איך ֿפַארשטיי 
ַאז די געזעץ גיט שטרעף ֿפַאר פַאלש אויזאגונג. איך הָאב צוגעשטעלט ּפינטלעך און פולשטענדיק קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע, 

ַארייַנגערעכנט מיין פאסט ַאדרעס )פארלאנגט( און אימעייל ַאדרעס )פארלאנגט(. אויב מיין קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע ענדערט, איך 
שטים צו דערהייַנטיקן עס. איך שטים צו טשעקן און ענטֿפערן צו זיכער אנזאגן און ַאנקעטע ווָאס זענען געשיקט צו מיר דורך מיין 
NY.gov חשבון, און ַאלע אנזאגן, פארמען און בריוו ווָאס איך קען בַאקומען דורך ּפָאסט אין די צייט ראמען סּפעציפיצירט אין די 

קָאמוניקַאציע. איך פארשטיי אז אויב איך בין נישט בארעכטיקט פאר בענעפיטן, איך בין בארעכטיקט צו א געהער מיט אן ריכטער 
פון אדמיניסטראטיווע געזעץ אן קיין קאסטן און פליכט. אויב איך קען נישט צוריקצָאלן בענעפיטן ווָאס איך הָאב באקומען ָאדער ניט 

בַאצָאלן קיין פשטרעף ַאססעססעד ווייַל איך פַארהַאלטן אינֿפָארמַאציע, ָאדער געגעבן פַאלש אינֿפָארמַאציע צו די דעּפַארטמענט 
פון לייבער, די דעּפַארטמענט פון לייבער קען נעמען לעגַאל שריט צו פָארלייגן ַא משפט קעגן מיר. ווען דער משפט איז אריין דאס 
איז גוט און קען זיין געוויינט קעגן מיר ֿפַאר צווַאנציק יָאר, און מיין געלט, ַארייַנגערעכנט ַא טייל פון מיין ּפייטשעק און/ָאדער בַאנק 

אקאונט, קען זיין גענומען. ַא משפט קען שַאטן מיין קרעדיט כעזשבן און קען ווירקן מיין פיייקייט צו דינגען ַא הויז, געֿפינען ַא שטעלע 
ָאדער נעמען ַא ַאנטלייַען. איך באשטעטיקט אויך אז איך הָאב נישט ָאנגעגעבן דעם פָאדערן אין קיין צייט ווען איך בין געווען מחוץ די 

פארייניקטע שטאטן, א יו. עס. טעריטָאריע ָאדער קַאנַאדע.

 זיכער אנזאגן און אנדערע ַאנזאגן: איר קען שיקן און בַאקומען זיכער ַאנזאגן, קָארעסּפָאנדענץ און ַאנקעטע דורך דיין לייבער 
ָאנליין אקאונט. פַארענדיקן ַאנקעטע און ענטֿפערן צו קָארעסּפָאנדענץ אין דעם טערמין צוגעשטעלט. דורכפַאל צו טָאן דָאס וועט 

פַארהַאלטן דיין פָאדערונג ָאדער רעזולטירן אין די ָאּפלייקענונג און/ָאדער סַאסּפענשַאן פון בענעפיטן.
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17 פארמען

די פאלגענדע בלעטער ַאנטהַאלטן פארמען אין דעם דָאקומענט:

 א ארבעט זוך רעקָארד איז גענוצט צו רעקָארדירן און דָאקומענטן דיין ַארבעט זוכן השתדלות. זען קאפיטל 7: "ווָאס איז 	 
באטראכט ווי ּפַאסיק דערווייַז פון מיין ַארבעט זוכן ַאקטיוויטעטן?".  די ַארבעט זוכן געצייַג איז געפינען אויף אונדזער וועבזייטל 

 .labor.ny.gov/careerservices/jobzone/index.shtm אויף

 א פארלאנג פאר איבערזיכט פארעם קען ווערן גענוצט צו מעלדן דעם טעלעפאן פאדערונג צענטער * אז איר זענט נישט 	 
איינשטימיג מיט אינפארמאציע אין אייער מעלדונג פון געלטיק בענעפיט באשטימונג.

 א פארלאנג פאר אלטערנאטיווע באזע פעריאד קען ווערן גענוצט צו העכערן אייער בענעפיט ראטע אויב אייער הויכע פערטל 	 
געהאלט איז אין דעם אלטערנאטיוון פערטל.

 א פארלאנג פון באווערטונג באזירט אויף בַאשעפטיקונג פארם און אינסטרוקציעס קען ווערן גענוצט אויב איר טרַאכטן דיין 	 
בענעפיטן באווערטונג קען זיין העכער מיט דיין דורכשניטלעך וואכענדיקע לוין. 

 וויילער פַארשרייבונג פָארעם: טָאן ניט צוריקקערן דעם פָארעם צו די דעּפַארטמענט פון לייבער. א פולשטענדיק 	 
וויילער פַארשרייבונג פָארעם מוז זיין צוריקגעקערט צו דיין היגע בָארד פון עלעקשיָאנס, אויף די ַאדרעס געשריבן אויף די 

אינסטרוקציעס בלַאט.

http://dol.ny.gov/jobzone
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גלייכע געלעגנהייט פראגראם 
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)נאר די לעצטע פ
יר נומ

ערן( 
  

די פארם קען ווערן 
גענוצט צו רעקארדירן אייער ארבעט זוכעריי אקטיוויטעטן.  אנווייזונגען זענען אויף די פארקערטע זייט. איר קענט אויך נוצן די ארבעט ז 

שאבזאון  
וכעריי רעקארד אויף אונזער דז

(
JobZone

שאבזאון 
שוט אויף די דז

שטאט דעם פארם. קליקט פ
( וועבסייט אנ

ארבעט 
זוכעריי לינק ווען איר פא 

שורענס בענעפיטן אנליין. איר דארפט ווייזן  
דערט די וועכנטליכע ארבעטסלאזע אינ

ש דריי בא
שארטס אונטן ווייזן כאט

ש דריי ארבעט זוכן אקטיוויטעטן פאר יעדער וואך וואס איר פאדערט בענעפיטן. ביטע מאכט זיכער די ט
כאט

זונדערע ענטריס אדער אז איר 
רעקארד

ירט דריי  
באזונדערע אקטיו 

שאבזאון. 
ויטעטן פער וואך אויף דז

 
 

ביזנעסער/ארבעטסגעבער וואס מען האט זיך פארבינדן מיט: 
 

רעכנט אויס ארבעט וואס איר האט זיך איינגעגעבן פאר, אינטערוויוס וואס איר זענט געגאנגען צו, און ביזנעסער/ארבעטסגעבער וואס איר הא 
ט 

זיך פארבינדן 
מיט דו

רכאויס די אויבנדערמאנטע וואך
 .

אלע קאלומס זאלן ווערן אויסגעפילט, די בעסטע וואס איר קענט. נוצט נאך בלעטער אויב 
נויטיג. די ערשטע שורה איז א ביישפיל.
  

 

דאטום
 

פון 
פארבינדונג 

 

פאזיציע  
איינגעגעבן   

 
פאר 

 

ביזנעס/ארבעטסגעבער  
 

נאמען 
 

נאמען און טיטל  
 

פון מענטש צו ו
ועם  

פא
רבינדן

)אויב באקאנט(  
 

מעטאד  
פון פארבינדונג 

)פערזענליך, טעלעפאן,  
פעקס, אימעיל, וועבסייט, 

א.ד.ג.(
 

קאנטאקט אינפארמאציע פאר די 
אנגעגעבענע מעטאד פון זיך  

פארבינדן
 

)אדרעס, טעלעפאן נומער, אימעיל,  
וועבסייט/

U
R

L
, פעקס נומער( 

 

רעזולטאט פון  
פארבינדונג 

)אויב באקאנט 
 ) 

)אינ
טערו

ויו, ווארט פאר  
שט אנגענומען( 

ענטפער, ני
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שירן אן אינטערוויו  
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אנדערע
 

ארבע
ט זו

כע
ריי אקטיוו

יטעטן: 
  

שט געווען דורך ביזנעס/ארבעטסגעבער פארבינדונגען. זעט די אנווייזונגען א
רעכנט אויס וואס איר האט געטון צו טרעפן ארבעט וואס איז ני

ויף די  
שפיל. 

שורה איז א ביי
שטע 

שלאגענע אקטיוויטעטן. די ער
פארקערטע זייט פאר פארגע

 
דאטום פון אקטיוויטעט

 
אויסגע

פירטע  
אקטיוויטעט

 

יאנואר 
3 ,

2014
 

  
שאפ ביי די קאריערע צענטער 

אנטיילגענומען אין א רעזומעי צוגרייטונג ווארק
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 ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס 
 פארלאנג פאר איבערקוקן 

 

  

 
 
 
 

     

 
 

       

 888-209-8124אויב די אדרעס אויבן איז נישט ריכטיג, ביטע רופט     
 בויגן

 פאדערונגען
 

 נגען אונטן. צו פאררעכטן וועידזשעס און/אדער צולייגן וועידזשעס וועלכע שטייען נישט אויף אייער געלט בענעפיט באשטימונג, פאלגט אויס די אנווייזו

 

 פולט אויס די ארבעטסגעבער און פערטל יאר וועידזש אינפארמאציע אונטן נוצנדיג שווארצע אדער בלויע טינט.  •
ס,  1099ס, W-2לייגט צו סיי וועלכע דאקומענטן וואס קענען ווערן באטראכט אלס באווייז פון ארבעט און געהאלט אזויווי פעי סטאבס,  •

 וואוטשערס, טשעקס, טיפס, באנוסעס, מאלצייטן, וואוינונג, קאמישענס, וואקאציע באצאלונג און רעקארדס פון ארבעט און/אדער באצאלונג. 
  

 

 זייטיגע פאפיר. -איין x 11 8.5ט אריגינעלע דאקומענטן; מאכט קאפיעס פון אלע שטיצנדע דאקומענטן אויף שיקט ניש •
 שרייבט אייער נאמען, די לעצטע פיר ציפערן פון אייער סאושעל סעקיוריטי נומער און אייער טעלעפאן נומער אויף יעדע ביילאגע.  •
 ייגט צו א קאפיע פון אייער עלעקטראנישע קעיס פייל. אויב איר האט באקומען ארבעטער'ס פארגוטיגונג, ל  •
 די אויסגעפולטע בויגנס און אלע ביילאגעס מוזן ערהאלטן ווערן ביזן "רעספאנס דיו דאטום" געצייכנט אויבן.  •
 אויב נישט, קענען מיר נישט פראצעסירן דעם בויגן.  ביטע דרוקט קלאר.   •

 ארבעטסגעבער אינפארמאציע
)  3ביטע דרוקט קלאר. לייגט צו נאך א בלאט אויב איר האט אינפארמאציע פאר מער ווי (

 דריי ארבעטסגעבערס.

 איינפאכע אדער צווייטער באזע צייט אפשניט סך הכל פערטל יאר גראס וועידזשעס
 שרייבט אריין די סך הכל פערטל יאר וועידזשעס פאר יעדע ארבעטסגעבער/פערטל אנגעוויזן. 

 קוקט אויף אייער לעצטע געלט בענעפיט באשטימונג פאר הילף. 
 

  _______________________________________________ ארבעטסגעבער: 

  ______________________________________________________ אדרעס: 

  __________ זיפ:  ______ סטעיט:  _____________________________ סיטי: 

  __ אויב ארבעט איז פארגעקומען אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט, צייכנט וועלכע סטעיט:  

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

  

  _______________________________________________ ארבעטסגעבער: 

  ______________________________________________________ אדרעס: 

  __________ זיפ:  ______ סטעיט:  _____________________________ סיטי: 

  __ אויב ארבעט איז פארגעקומען אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט, צייכנט וועלכע סטעיט:  

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
   

, 
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 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

  

  _______________________________________________ ארבעטסגעבער: 

  ______________________________________________________ אדרעס: 

  __________ זיפ:  ______ סטעיט:  _____________________________ סיטי: 

  __ אויב ארבעט איז פארגעקומען אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט, צייכנט וועלכע סטעיט:  

 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
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 $ פערטל 
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 $ פערטל 
   

, 
     

. 
     

 

 

                   

 $ פערטל 
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ן מאכן  איך באשטעטיג אז די אויבנדערמאנטע אינפארמאציע איז ריכטיג לויט מיין בעסטע וויסנשאפט, און איך ווייס אז עס זענען פאראן שטראפן פאר באשטעטיגונג
 פאלשע דערקלערונגען. איך פארשטיי אז איך וועל געמאלדן ווערן וועגן די רעזולטאטן פון מיין פארלאנג.  

 
_______________________________________________ 

 אונטערשריפט (געפאדערט)
_________________ 

 דאטום
______________ 

 עריע קאוד
_________________ 

 טעלעפאן נומער
צוריקשיקן 
 אנווייזונגען

 דער מעלדונג און אלע ביילאגעס מוזן ערהאלטן ווערן ביזן "רעספאנס דיו דאטום" געצייכנט אויבן. 

 

 9378-457-518 פאקס:
 דער מעלדונג איז אייער דעקל בלאט. 

  צייכנט סך הכל צאל בלעטער

 אדער 
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 ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס 
 פארלאנג פאר איבערקוקן 

   

     

   888-209-8124אויב די אדרעס אויבן איז נישט ריכטיג, ביטע רופט      

    
 

בויגן 
 פאדערונגען

 אויב איר ווילט נוצן דער צווייטער באזע צייט אפשניט צו העכערן אייער וועכנטליכע בענעפיט ראטע: 

 

 פולט אויס די שריט אונטן נוצנדיג שווארצע אדער בלויע טינט.  •
ס,  1099ס, W-2לייגט צו סיי וועלכע דאקומענטן וואס קענען ווערן באטראכט אלס באווייז פון ארבעט און געהאלט אזויווי פעי סטאבס,  •

וואוטשערס, טשעקס, טיפס, באנוסעס, מאלצייטן, וואוינונג, קאמישענס, וואקאציע באצאלונג און ראקארדס פון ארבעט און/אדער  
 באצאלונג. 

 זייטיגע פאפיר. שיקט נישט קיין אריגינעלע דאקומענטן. -איין  x 11  8.5מאכט קאפיעס פון אלע שטיצנדע דאקומענטן אויף  •
 שרייבט אייער נאמען, די לעצטע פיר ציפערן פון אייער סאושעל סעקיוריטי נומער און אייער טעלעפאן נומער אויף יעדע ביילאגע.  •
 ילאגעס מוזן ערהאלטן ווערן ביזן רעספאנס דיו דאטום געצייכנט אויבן. די אויסגעפולטע בויגנס און אלע בי •

 ביטע דרוקט קלאר.  אויב נישט, קענען מיר נישט פראצעסירן דעם בויגן. 
 

 

אויב די וועידזשעס אין אייער לעצטע פארענדיגטע קאלענדער פערטל שטייגט איבער די "הויכע פערטל וועידזשעס" אויף אייער געלט  
טער  בענעפיט באשטימונג, דאן קען נוצן די צווייטער באזע צייט אפשניט העכערן אייער בענעפיט ראטע. אויב איר וועלט אויס צו נוצן דער צוויי

 פשניט צו העכערן אייער בענעפיט ראטע, וועט איר נישט קענען נוצן די וועידזשעס פאר א שפעטערדיגע קלעים. באזע צייט א
  1שריט 

לעצטע 
קאלענדער 

פערטל 
 אינפארמאציע

 די לעצטע פארענדיגטע קאלענדער פערטל פאר אייער קלעים גילטיג/אנהויב דאטום איז: 
יער  זעט אייער געלט בענעפיט באשטימונג פאר קאלענדער פערטל דאטומס און פארגלייכט דער צווייטער באזע צייט אפשניט פערטל וועידזשעס מיט אי

 די פאסיגע קעסטל אונטן און גייט צו די אנגעוויזענע "שריט".  רעקארד, דאן צייכנט 
 ) 2דער צווייטער באזע צייט אפשניט פערטל וועידזשעס זענען נישט ריכטיג אדער פעלן. (גיי צו שריט  ☐
 ) 3דער צווייטער באזע צייט אפשניט פערטל וועידזשעס זענען ריכטיג. (גיי צו שריט  ☐

  2שריט 
וועידזש 

 אינפארמאציע

) דריי  3ן וועידזשעס און לייגט צו נאך א בלאט אויב איר האט אינפארמאציע פאר מער ווי (פולט אויס די אינפארמאציע אונטן, אריינגערעכנט באווייז פו
 ארבעטסגעבער. 

  _____________________ פערטלדיגע גראס וועידזשעס: $  _________________________________________________ ארבעטסגעבער נאמען:

 _____________________________________________________________________________________________ ארבעטסגעבער אדרעס:  

  ________________ זיפ:  סטעיט: סיטי 
 אויב ארבעט איז אויסגעפירט געווארן אינדרויסן פון  

  ניו יארק סטעיט צייכנט וועלכע סטעיט:  

  _____________________ פערטלדיגע גראס וועידזשעס: $  _________________________________________________ ארבעטסגעבער נאמען:

 _____________________________________________________________________________________________ ארבעטסגעבער אדרעס:  

  ________________ זיפ:  סטעיט: סיטי 
 אויב ארבעט איז אויסגעפירט געווארן אינדרויסן פון  

  ניו יארק סטעיט צייכנט וועלכע סטעיט:  

  _____________________ פערטלדיגע גראס וועידזשעס: $  _________________________________________________ ארבעטסגעבער נאמען:

 _____________________________________________________________________________________________ ארבעטסגעבער אדרעס:  

  ________________ זיפ:  סטעיט: סיטי 
 אויב ארבעט איז אויסגעפירט געווארן אינדרויסן פון  

  ניו יארק סטעיט צייכנט וועלכע סטעיט:  

  3שריט 
 באשטעטיגונג

מאכן   איך באשטעטיג אז די אויבנדערמאנטע אינפארמאציע איז ריכטיג לויט מיין בעסטע וויסנשאפט, און איך ווייס אז עס זענען פאראן שטראפן פאר
טערדיגע  פאלשע דערקלערונגען. איך פארשטיי אז אויב איך נוץ דער צווייטער באזע צייט אפשניט, קענען די וועידזשעס נישט גענוצט ווערן פאר א שפע 

 קלעים. 
___________________________________________ 

 אונטערשריפט (געפאדערט)
_________________ 

 דאטום
______________ 

 עריע קאוד
_________________ 

 טעלעפאן נומער
 4שריט 

 צוריקשיקן אנווייזונגען
  דער מעלדונג און אלע ביילאגעס מוזן ערהאלטן ווערן ביזן רעספאנס דיו דאטום געצייכנט אויבן

 

 9378-457-518 פאקס:
 דער מעלדונג איז אייער דעקל בלאט. 

צייכנט סך הכל צאל בלעטער  
__________ 

 אדער 
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 Submitסיסטעם. וועלט אויס "
Documents  (געבט אריין דאקומענטן) און "

" (געבט  Submit Wage Documentsדאן "
אריין וועידזש דאקומענטן). נוצט סאביעקט  

" (וועידזש  Wage Documentationליניע "
 דאקומענטאציע). 
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אנווייזונגען פאר פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון עמפלוימענט
ע  אייער בארעכטיגטקייט פאר בענעפיטס און וועכנטליכע בענעפיט ראטע זענען געמאכט געווארן באזירט אויף א פארמולע וואס נוצט אייערע הויכ

דן אויף אייער ארבעטס פארגאנגענהייט, קענט איר זיין בארעכטיגט פאר א  קאלענדער פערטל)עך( פארדינסטן אין אייער באזע טערמין.  געוואנ
האלב פון אייער דורכשניטליכע וועכנטליכע געהאלט. צו פארלאנגען אן איבערזוכט פון אייער  -רע וועכנטליכע בענעפיט באזירט אויף אייןהעכע

וועכנטליכע בענעפיט ראטע, מוזן אלע פון די פאלגנדע זיין גילטיג: 

יער פארלאנג מוז ערהאלטן ווערן אינערהאלב צען קאלענדער טעג פון די דאטום ג אויף אייער לעצטע געלט בענעפיט באשטימונג  יא•
(Monetary Benefit Determination  .)

די פעסטשטעלן פון אייער באזע צייט אפשניט איז ענדגילטיג באשטימט געווארן.  •

                                                                                          עט אין אייער בא זע טערמין.   א וואך פון ארבעט מיינט א צייט פון מאנטאג ביז זונטאג אין וואס בר              ווא כן פון א    20                    איר מוז הא בן כאטש  •
איר זענט באצאלט געווארן פאר ארבעט דורך אן ארבעטסגעבער געדעקט אונטער ניו יארק סטעיט ארבעטסלאזע אינשורענס געזעץ  

(Unemployment Insurance Law .)

פון אלע פון אייער באזע טערמין וואכן פון ארבעט און געהאלט.  אנגענומענע באווייז רעכנט אריין פעיטשעק   איר מוזט צושטעלן באווייז•
סטאבס, פעיראל קאנווערטן, אדער קענסעלד טשעקס.  אייער באווייז מוז ווייזן די נאמען פון אייער ארבעטסגעבער, באצאל  

און/אדער סאשעל סעקיוריטי נומער.  אין קיין פאל קען די בענעפיט ראטע   ןטערמין/דאטום פון באצאלונג, געהאלט און אייער נאמע 
גערעכנט באזירט אויף אנגענומענע באווייז זיין מער ווי די מאקסימום בענעפיט ראטע דעמאלס אין קראפט.  

די וועכנטליכע בענעפיט סומע   י ומער ו   $5.00האלב פון אייער דורכשניט וועכנטליכע געהאלט מוז זיין כאטש  -די בענעפיט ראטע פון איין•
באזירט אויף די פערטל פארדינסט פארמולע ווי באריכטעט אויף אייער לעצטע געלט בענעפיט באשטימונג פארם.  

-באטראכטן.  די פארלאנג פאר ווידער-די פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט איז אפגעזינדערט פון א פארלאנג פאר ווידער
                                                                                              פונעם קלעימענט וועגווייזער:  "וויפיל וועל איך בא קומען אין בענעפיטן יעדער ווא ך?”  א פארלאנג    4ווערט אויסגעשמועסט אין טייל   ןט באטראכ

פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט קען נישט געמאכט ווערן ביז איר פארענדיגט אייער באזע טערמין צו נוצן און א באשלוס איז 
באטראכטן.  -געווארן אויף סיי וועלכע פארלאנג פאר ווידער ןארויסגעגעב 

ר  אויף די אנדערע זייט איז א ביישפיל פון אן אויסגעפולטע פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט פארם.  דער ביישפיל שטעלט פא
סגעבער האבן באריכטעט צו די ניו יארק סטעיט געהאלט  טעאון געהאלט וואס ארב 2017טע פערטל פון 4א בענעפיט קלעים אריינגעגעבן אין די  

.  2017, 30ביז יוני  2016,  1באריכטן סיסטעם אינערהאלס די עיקר באזע טערמין פון יולי 

באזע טערמין וועידזשעס/געהאלט ארבעטסגעבער 
2/20171/20174/20163/2016

Good Construction, Inc.$5,000$6,594$7,812$1,375$20,781

Better Construction, Inc.$640$640

Best Construction, Inc.$6,440$6,440

$5,640$6,594$7,812$7,815$27,861סך הכל 

אדער ווייניגער   $3,575.  פאר די מיט $300( פון די הויכע פערטל געהאלט איז 1/26צוואנגסיסטל )-און-די ראטע באזירט אויף איין זעקס 
(. 1/25צוואנציגסטל )-און-געהאלט אין די הויכע פערטל, וועט די וועכנטליכע בענעפיט ראטע זיין באזירט אויף איין פינעף

. )זעהט רעכענונגען  $309עכנטליכע עמפלוימנעט און געהאלט אינפארמאציע ווי אויפגעוויזן דורך אנגענומען באווייז איז די ראטע באזירט אויף וו
פון די אנווייזונגען.(  2אויף בלאט  
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אנווייזונגען פאר פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון עמפלוימענט
ע  אייער בארעכטיגטקייט פאר בענעפיטס און וועכנטליכע בענעפיט ראטע זענען געמאכט געווארן באזירט אויף א פארמולע וואס נוצט אייערע הויכ

דן אויף אייער ארבעטס פארגאנגענהייט, קענט איר זיין בארעכטיגט פאר א  קאלענדער פערטל)עך( פארדינסטן אין אייער באזע טערמין.  געוואנ
האלב פון אייער דורכשניטליכע וועכנטליכע געהאלט. צו פארלאנגען אן איבערזוכט פון אייער  -רע וועכנטליכע בענעפיט באזירט אויף אייןהעכע

וועכנטליכע בענעפיט ראטע, מוזן אלע פון די פאלגנדע זיין גילטיג: 

יער פארלאנג מוז ערהאלטן ווערן אינערהאלב צען קאלענדער טעג פון די דאטום ג אויף אייער לעצטע געלט בענעפיט באשטימונג  יא•
(Monetary Benefit Determination  .)

די פעסטשטעלן פון אייער באזע צייט אפשניט איז ענדגילטיג באשטימט געווארן.  •

                                                                                          עט אין אייער בא זע טערמין.   א וואך פון ארבעט מיינט א צייט פון מאנטאג ביז זונטאג אין וואס בר              ווא כן פון א    20                    איר מוז הא בן כאטש  •
איר זענט באצאלט געווארן פאר ארבעט דורך אן ארבעטסגעבער געדעקט אונטער ניו יארק סטעיט ארבעטסלאזע אינשורענס געזעץ  

(Unemployment Insurance Law .)

פון אלע פון אייער באזע טערמין וואכן פון ארבעט און געהאלט.  אנגענומענע באווייז רעכנט אריין פעיטשעק   איר מוזט צושטעלן באווייז•
סטאבס, פעיראל קאנווערטן, אדער קענסעלד טשעקס.  אייער באווייז מוז ווייזן די נאמען פון אייער ארבעטסגעבער, באצאל  

און/אדער סאשעל סעקיוריטי נומער.  אין קיין פאל קען די בענעפיט ראטע   ןטערמין/דאטום פון באצאלונג, געהאלט און אייער נאמע 
גערעכנט באזירט אויף אנגענומענע באווייז זיין מער ווי די מאקסימום בענעפיט ראטע דעמאלס אין קראפט.  

די וועכנטליכע בענעפיט סומע   י ומער ו   $5.00האלב פון אייער דורכשניט וועכנטליכע געהאלט מוז זיין כאטש  -די בענעפיט ראטע פון איין•
באזירט אויף די פערטל פארדינסט פארמולע ווי באריכטעט אויף אייער לעצטע געלט בענעפיט באשטימונג פארם.  

-באטראכטן.  די פארלאנג פאר ווידער-די פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט איז אפגעזינדערט פון א פארלאנג פאר ווידער
                                                                                              פונעם קלעימענט וועגווייזער:  "וויפיל וועל איך בא קומען אין בענעפיטן יעדער ווא ך?”  א פארלאנג    4ווערט אויסגעשמועסט אין טייל   ןט באטראכ

פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט קען נישט געמאכט ווערן ביז איר פארענדיגט אייער באזע טערמין צו נוצן און א באשלוס איז 
באטראכטן.  -געווארן אויף סיי וועלכע פארלאנג פאר ווידער ןארויסגעגעב 

ר  אויף די אנדערע זייט איז א ביישפיל פון אן אויסגעפולטע פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט פארם.  דער ביישפיל שטעלט פא
סגעבער האבן באריכטעט צו די ניו יארק סטעיט געהאלט  טעאון געהאלט וואס ארב 2017טע פערטל פון 4א בענעפיט קלעים אריינגעגעבן אין די  

.  2017, 30ביז יוני  2016,  1באריכטן סיסטעם אינערהאלס די עיקר באזע טערמין פון יולי 

באזע טערמין וועידזשעס/געהאלט ארבעטסגעבער 
2/20171/20174/20163/2016

Good Construction, Inc.$5,000$6,594$7,812$1,375$20,781

Better Construction, Inc.$640$640

Best Construction, Inc.$6,440$6,440

$5,640$6,594$7,812$7,815$27,861סך הכל 

אדער ווייניגער   $3,575.  פאר די מיט $300( פון די הויכע פערטל געהאלט איז 1/26צוואנגסיסטל )-און-די ראטע באזירט אויף איין זעקס 
(. 1/25צוואנציגסטל )-און-געהאלט אין די הויכע פערטל, וועט די וועכנטליכע בענעפיט ראטע זיין באזירט אויף איין פינעף

. )זעהט רעכענונגען  $309עכנטליכע עמפלוימנעט און געהאלט אינפארמאציע ווי אויפגעוויזן דורך אנגענומען באווייז איז די ראטע באזירט אויף וו
פון די אנווייזונגען.(  2אויף בלאט  
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ער וואכן, מוזט איר ערשט אויספולן  ע וואך פאר איין אדער מאויב איר האט געארבעט פאר מער ווי איין ארבעטסגעבער אין די זעלב באמערקונג:
אויף די אנדערע זייט פונעם פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט פארם. אין די ביישפיל אונטן, איז די סך הכל וואכן אויף   2טייל 

ע טערמין.  לביגע ארבעט אין די באזשורה ו ווייניגער ווי די סומע פון וואכן ווי געוויזן אין שורה ה צוליב זע

פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון עמפלוימענט  -ביישפיל 

A.ארבעטסגעבער נאמען און אדרעסB.  ;לענג פון באצאלונג טערמין
ד.מ. וועכנטליך, יעדער  

 צווייטער וואך, אדג.  

C.  סך הכל וואכן
באצאלט דורכאויס  

באזע טערמין

D.  סך הכל געהאלט
באצאלט דורכאויס  

באזע טערמין  
1.Good Construction, Inc.

Anytown, NY 10101
43$20,781יעדע צווייטע וואך 

2.Better Construction, Inc.
Anytown, NY 10101

2$640יעדע צווייטע וואך 

3.Best Construction, Inc.
Anytown, NY 10101

 86,440$װעכנטליך 

4 .
5 .
6 .
7 .
E.53$27,861אכן און געהאלט געארבעט דורכאויס דער באזע טערמין  סך הכל וו
F. 245סך הכל וואכן געארבעט פון טייל
G.איבעררעכענונג פארמולא ביישפיל

צוטיילט די סך הכל געהאלט לויט די סך הכל וואכן )די קלענער פון שורה ה אדער ו( צו רעכענען .1
$619.13………………………………… דורכשניט וועכנטליכע געהאלט ……………………………… 

צו צוקומען צו אייער פארגעשטעלטע ראטע באזירט אויף   2צוטיילט דער מעסיגע וועכנטליכע וועידזש אין  .2
$309.57..............................................    $504וואכן און געהאלטן. דער ראטע קען נישט איבערשטייגן

געלט בענעפיט   T402ע ט ראטע פון אייער לעצט ילייגט אריין אייער יעצטיגע בענעפ.3
$300.00……...……באשלוס פארם……………………………………………………………………

אדער מער כדי צו באקומען   $5.  די סומע מוז זיין  2פון ליניע   3נעמט אראפ )מינוס( ליניע  .4
$9.57.….…………………………גערעכנטע ראטע באזירט אויף וואכן און געהאלט………-די ווידער

40414243444546474849505152* 123456789שפיליבי
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 ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס אפטיילונג
PO Box 15131 

 Albany, NY 12212-5131 
 

 קלעימענט פארלאנג פאר הירינג
 

 ): _____ _____ _____ _____SSNשרייבט די לעצטע פיר ציפערן פון אייער סאושעל סעקיוריטי נומער (
 

  אייער נאמען (דרוקט):  
 

 ) הירינג צוויי וועגן, אנליין אדער דורכ'ן פאסט.  UIייט אינשורענס (איר קענט פארלאנגען אן ארבעטסלאזיגק
קליקט אויפ'ן קאנווערט אייקאן אין די אויבערשטע רעכטע זייט  אקאונט.     NY.Govצו פארלאנגען א הירינג אנליין, סיינ'ט אריין אין אייער   •

 Hearings andאויס "ן מאכט א נייע אימעיל מעסעדזש.  וועלט  (מיין אנליין סערוויסעס) בלאט.     דא  My Online Servicesפון אייער  
Appealsיע און "דאון מעניו אלס דער ערשטע סאביעקט לינ-" (הירינגס און אפיעלס) פון די דראפI want to request a hearing  איך) "

 וויל פארלאנגען א הירינג) אלס דער צווייטע סאביעקט ליניע.  
ון שרייבט אונטער דעם בויגן.  שיקט עס צום אדרעס וואס שטייט אויבן דער בויגן.   ורכ'ן פאסט, פולט אויס אצו פארלאנגען א הירינג ד •

אינדרויסן פון די מארדזשינס אדער אויפן אונטערשטע זייט.  אויב  נישט  ן דער בויגן.  שרייבט  אין די פלאץ צוגעשטעלט אינאר  שרייבט  
אינטש בלאט פון ווייסע פאפיר.  מאכט זיכער צו שרייבן אייער נאמען און די  -x  11½    8איר דארפט מער פלאץ, קענט איר נוצן א  

 אלע פאפירן וואס איר שיקט.  סטעיפל'ט נישט.   לעצטע פיר ציפערן פון אייער סאושעל סעקיוריטי נומער אויף

  UIבאקומען, ביטע זעצט פאר צו סערטיפיי'ען פאר  בענעפיטן וואס איר קענט זיין בארעכטיגט צו    UIצו באשיצן אייערע רעכטן צו    וויכטיג:
 בענעפיטן יעדע וואך, אזוי לאנג ווי איר זענט ארבעטסלאז.

 
הירינג.  סיבה    מיט'ן דאטום ___/ ___/ ___ (יאר, טאג, מאנאט), און איך פארלאנג א  מעלדונג פון באשטימונג  איך בין נישט איינשטימיג מיטן  

 (פרייוויליג):  
  
  

  

  
 

טעג צוריק, ביטע שרייבט דער סיבה פון דער    30יר פארלאנגט א הירינג אויף א באשטימונג וואס איז געמאכט געווארן מער ווי  אויב א
 פארשפעטיגונג מיט'ן אונז מעלדן:  

  

  
 

  לעצטע ארבעטסגעבער'ס נאמען :  
 

 האט געארבעט רעגלמעסיג):    פיזישע ארבעט ארט (ארט וואו איר

  
 זיפ קאוד  עיט סט  סיטי גאס

 
  ) ארבעט טעלעפאן נומער: (

 
 נייןיא  ווילט איר אז אייער הירינג זאל ווערן דורכגעפירט אין א שפראך אויסער ענגליש?   

 
  אויב יא, וועלכע שפראך און דיאלעקט?  

 
  יר זענט נישט אוועילעבל פאר א הירינג:  דאטומס וועלכע א

 
  ) טעלעפאן: (  אימעיל:

 
  דירה/שטאק:    פאסט אדרעס:  

 
  זיפ:    סטעיט:    סיטי:  

 
  דאטום    אונטערשריפט  

 
 זוכט אונזער וועבסייט  קלעימענט אדוואקעיט אפיס און צו זען א ווידיא אויף וויאזוי זיך צוצוגרייטן פאר א הירינג, בא  UIפאר אינפארמאציע וועגן די  

 office-advocate-claimant-insurance-dol.ny.gov/unemployment אויף
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Instructions for Voter Registration Form
1. Fill out the Voter Registration form that immediately follows this instruction sheet.

2. Carefully tear it out of this booklet and put it in an envelope. Be sure to 
include your return address and correct postage.

3. Mail to the County Board of Elections in the county in which you live (see list at 
bottom of this page). Do not mail this form to the Department of Labor! We cannot 
process it and will have to return it to you. This will delay your registration.

Address and stamp this section 

Place 
First-Class 

Stamp 
Here 

Your address 

Your County Board of Elections address (select from below) 

Before mailing, 
remove tape, 
fold and seal 

If you would like to be an organ and tissue donor upon your death, 
you may enroll in the NYS Donate Life™ Registry online at 
www.donatelife.ny.gov or complete the form below. 

You will receive a confirmation email or letter, which will also provide 
you an opportunity to limit your donation. 

(Optional) Register to donate your organs and tissues 

New York City 
32 Broadway, 7th Fl. 
New York, NY 10004 
(212) 487-5300 

Albany 
260 S. Pearl St. 
Albany, NY 12202 
(518) 487-5060 

Allegany 
8 Willets Ave. 
Belmont, NY 14813 
(585) 268-9294 

Broome 
Government Plaza 
60 Hawley St. 
PO Box 1766 
Binghamton, NY 
13902 
(607) 778-2172 

Cattaraugus 
207 Rock City St. 
Suite 100 
Little Valley, NY 14755 
(716) 938-2400 

Cayuga 
157 Genesee St. 
(Basement) 
Auburn, NY 13021 
(315) 253-1285 

Chautauqua 
7 North Erie St. 
Mayville, NY 14757 
(716) 753-4580 

Chemung 
378 South Main St. 
PO Box 588 
Elmira, NY 14902 
(607) 737-5475 

Chenango 
5 Court St. 
Norwich, NY 13815 
(607) 337-1760 

Clinton 
Cnty Government Ctr. 
Ste. 104 
137 Margaret St. 
Plattsburgh, NY 12901 
(518) 565-4740 

Columbia 
401 State St. 
Hudson, NY 12534 
(518) 828-3115 

Cortland 
112 River St. 
Suite 1 
Cortland, NY 13045 
(607) 753-5032 

Delaware 
3 Gallant Ave. 
Delhi, NY 13753 
(607) 832-5321 

Dutchess 
47 Cannon St. 
Poughkeepsie, NY 
12601 
(845) 486-2473 

Erie 
134 W. Eagle St. 
Buffalo, NY 14202 
(716) 858-8891 

Essex 
7551 Court St. 
PO Box 217 
Elizabethtown, NY 
12932 
(518) 873-3474 

Franklin 
355 West Main St. 
Ste. 161 
Malone, NY 12953 
(518) 481-1663 

Fulton 
2714 St. Hwy 29 
Ste. 1 
Johnstown, NY 12095 
(518) 736-5526 

Genesee 
County Building #1 
15 Main St. 
Batavia, NY 14020 
(585) 815-7804 

Greene 
411 Main St. 
Ste. 437 
Catskill, NY 12414 
(518) 719-3550 

Hamilton 
Rte. 8 
PO Box 175 
Lake Pleasant, NY 
12108 
(518) 548-4684 

Herkimer 
109 Mary St. 
Ste. 1306 
Herkimer, NY 13350 
(315) 867-1102 

Jefferson 
175 Arsenal St. 
Watertown, NY 13601 
(315) 785-3027 

Lewis 
7660 N. State St. 
Lowville, NY 13367 
(315) 376-5329 

Livingston 
County Govt. Ctr. 
6 Court St. 
Room 104 
Geneseo, NY 14454 
(585) 243-7090 

Madison 
County Office Bldg. 
N. Court St. 
PO Box 666 
Wampsville, NY 
13163 
(315) 366-2231 

Monroe 
39 Main St. W. 
Rochester, NY 14614 
(585) 753-1550 

Montgomery 
Old Courthouse 
9 Park St. 
PO Box 1500 
Fonda, NY 12068 
(518) 853-8180 

Nassau 
240 Old Country Rd. 
5th Fl.
 PO Box 9002 
Mineola, NY 11501 
(516) 571-8683 

Niagara 
111 Main St. 
Ste. 100 
Lockport, NY 14094 
(716) 438-4040 

Oneida 
Union Station 
321 Main St. 
3rd Fl. 
Utica, NY 13501 
(315) 798-5765 

Onondaga 
1000 Erie Blvd West 
Syracuse, NY 13204 
(315) 435-3312 

Ontario 
74 Ontario St. 
Canandaigua, NY 
14424 
(585) 396-4005 

Orange 
75 Webster Ave 
PO Box 30 
Goshen, NY 10924 
(845) 360-6500 

Orleans 
14016 Route 31 West, 
Ste. 140 
Albion, NY 14411 
(585) 589-3274 

Oswego 
185 E. Seneca St. 
Box 9 
Oswego, NY 13126 
(315) 349-8350 

Otsego 
Ste. 2 
140 County Hwy. 33W 
Cooperstown, NY 
13326 
(607) 547-4247 

Putnam 
25 Old Route 6 
Carmel, NY 10512 
(845) 808-1300 

Rensselaer 
Ned Pattison 
Government Ctr. 
1600 Seventh Ave. 
Troy, NY 12180 
(518) 270-2990 

Rockland 
11 New Hempstead Rd. 
New City, NY 10956 
(845) 638-5172 

St. Lawrence 
80 State Hwy 310 
Canton, NY 13617 
(315) 379-2202 

Saratoga 
50 W. High St. 
Ballston Spa, NY 
12020 
(518) 885-2249 

Schenectady 
2696 Hamburg St. 
Schenectady, NY 
12303 
(518) 377-2469 

Schoharie 
County Office Bldg. 
284 Main St. 
PO Box 99 
Schoharie, NY 12157 
(518) 295-8388 

Schuyler 
County Office Bldg. 
105 9th St., Unit 13 
Watkins Glen, NY 
14891 
(607) 535-8195 

Seneca 
One DiPronio Dr. 
Waterloo, NY 13165 
(315) 539-1760 

Steuben 
3 E. Pulteney Sq. 
Bath, NY 14810 
(607) 664-2260 

Suffolk 
Yaphank Ave. 
PO Box 700 
Yaphank, NY 11980 
(631) 852-4500 

Sullivan 
Gov’t. Ctr. 
100 North St. 
PO Box 5012 
Monticello, NY 12701 
(845) 807-0400 

Tioga 
1062 State Rte. 38 
PO Box 306 
Owego, NY 13827 
(607) 687-8261 

Tompkins 
Court House Annex 
128 E. Buffalo St. 
Ithaca, NY 14850 
(607) 274-5522 

Ulster 
284 Wall St. 
Kingston, NY 12401 
(845) 334-5470 

Warren 
Cnty. Municipal Ctr. 
3rd Floor 
Human Serv. Bldg 
1340 St. Rte. 9 
Lake George, NY 
12845 
(518) 761-6456 

Washington 
383 Broadway 
Fort Edward, NY 
12828 
(518) 746-2180 

Wayne 
7376  State  Rte.  31 
PO Box 636 
Lyons, NY 14489 
(315) 946-7400 

Westchester 
25 Quarropas St. 
White Plains, NY 
10601 
(914) 995-5700 

Wyoming 
4 Perry Ave. 
Warsaw, NY 14569 
(585) 786-8931 

Yates 
Ste. 1124 
417 Liberty St. 
Penn Yan, NY 14527 
(315) 536-5135 

Last name 

First name 

Suffix Middle Initial 

Address 

Zip code Apt.  Number  

City 
M M D D Y Y Y Y 

Gender  M  FBirth date / / 

Eye color Height Ft. In. 

DMV or ID NYC # Email 

By signing below, 
you certify that you are: 

• 16 years of age or older; 
• consenting to donate all of your organs and 

tissues for transplantation, research, or both; 
• authorizing the Board of Elections to provide 

your name and identifying information to  NYS 
Donate Life™ Registry  for enrollment; 

• and authorizing the Registry to give access to 
this information to federally regulated organ 
procurement organizations and NYS-licensed 
tissue and eye banks and others approved by the 
NYS Commissioner of Health upon your death. 

Sign Date 





“If you are not registered to vote where you live now, would you  
like to apply to register here today?”

Important!
Applying to register or declining to register to vote will not affect the 
amount of assistance that you will be provided by this agency.

If you would like help filling out the voter registration application form, 
we will help you.  The decision whether to seek or accept help is yours.  
You may fill out the application form in private.

YES
NO because I choose not to register OR

I am already registered at my current address OR

I asked for and received a mail registration form

If you checked YES, please complete the  
VOTER REGISTRATION APPLICATION below

If you do not check 
any box, you will 
be considered to 
have decided not 
to register to vote 

at this time.
Información en español: si le interesa obtener este formulario en español, 
llame al 1-800-367-8683 

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,請電: 1-800-367-8683

한국어: 한국어 한국어 양식을 원하시면 1-800-367-8683  

으로 전화 하십시오.

যদি আপদি এই ফর ্মটি ইংরেজীরে পপরে চাি োহরে 1-800-367-8683  
িম্বরে পফাি করুি

Signature Date

Please Print Name

/          /

Are you a U.S. citizen?

If you answered NO, do not complete this form

A) Will you be 18 years old on or before election day?

B) Are you at least 16 years of age and understand that you must be 18  
 years of age on or before election day to vote, and that until you will 
be eighteen years of age at the time of such election your registration 
will be marked “pending” and you will be unable to cast a ballot in any 
election?

If you answered NO to both of the prior questions, you cannot register to vote. 

 YES          NO

For Board Use Only

Last Name                                                                                      First Name                                                                     Middle Initial                           Suffix

Address where you live (do not give P.O. box)                                                     Apt. No.                                     City/Town/Village                                  Zip Code                                 County

Address where you get your mail (if different than above)                                  P.O. Box, Star Route, etc.                                             Post Office                                                  Zip Code 

Date of Birth                                             Gender (optional)                      Telephone (optional)                                                                          Email (optional)

The last year you voted           Your address was (give house number, street and city)

In county/state                             Under the name (if different from your name now)

ID Number (Check the applicable box and provide your number)

         New York State DMV number  

         Last four digits of your Social Security number  

         I do not have a New York State DMV or Social Security number

Affidavit: I swear or affirm that

• I am a citizen of the United States.

• I will have lived in the county, city or village for at least 30 days before 
the election.

• I will meet all requirements to register to vote in New York State. 

• This is my signature or mark on the line below.

• The above information is true, I understand that if it is not true, I can be 
convicted and fined up to $5,000 and/or jailed for up to four years.

Signature or Mark in ink Date

/          /

NYS Agency-Based Voter Registration Form

VOTER REGISTRATION APPLICATION (instructions on back)
        Yes, I need an application for an Absentee Ballot                     Please print or type in blue or black ink                     Yes, I would like to be an Election Day worker

 Last Name

(Optional) Register to donate your organs and tissues

 First Name

 Address

 Birth Date

Middle Initial Suffix

   City/Town/Village Apt Number Zip Code

By signing below, you certify that you are:

• 16 years of age or older

• Consent to donate all of your organs and tissues for  
transplantation, research, or both;

• Authorizing the Board of Elections to provide your name and  
identifying information to NYS Donate Life Registry for enrollment;

• And authorizing the Registry to allow access to this information to federally regulated 
organ procurement  organizations and NYS-licensed tissue and eye banks and others 
approved by the NYS Commissioner of Health hospitals upon your death.

Signature Date

/        /

1

3

4

5

6

10

11

2

7 8

9

12

Gender

 Eye Color Height

 M      F

Ft.               In.

Democratic party
Republican party
Conservative party
Working Families party
Green party

Libertarian party
Independence party
SAM party
Other

Political Party

I wish to enroll in a political party

I do not wish to enroll in any political party and wish to be an independent voter

No party

Email DMV or ID NYC Number 

      YES    NO

      YES    NO



Qualifications for Registration

You Can Use This Form To:
• register to vote in New York State;
• change your name and/or address, if there is a change since you 
   last voted;
• enroll in a political party or change your enrollment;
• pre-register to vote if you are 16 or 17 years of age.

To Register You Must:
• be a U.S. citizen;
• be 18 years old (you may pre-register at 16 or 17 but cannot vote until you    
   are 18);
• be a resident of the County, or of the City of New York at least 30 days  
   before an election;
• not be in prison or on parole for a felony conviction (unless parole pardoned                                         
   or restored rights of citizenship); 
• not claim the right to vote elsewhere; and
• not found to be incompetent by a court.

Important!

If you believe that someone has interfered with your right to register or
to decline to register to vote, your right to privacy in deciding whether to
register or in applying to register to vote, or your right to choose your own
political party or other political preference, you may file a complaint with:

NYS Board of Elections
40 North Pearl St, Suite 5
Albany, NY 12207-2729

Telephone: 1-800-469-6872;
TDD/TTY users contact the New York State Relay at 711;

or visit our web site - www.elections.ny.gov

Your decision to register will remain confidential and will be used only for
voter registration purposes. Anyone not choosing to register to vote and/
or information regarding the office to which the application was submitted
will remain confidential, to be used only for voter registration purposes.

Verifying your identity

We will try to check your identity before Election Day, through the DMV number (driver’s license number or non-driver ID
number), or the last four digits of your social security number, which you will fill in Box 9.

If you do not have a DMV or Social Security number, you may use a valid photo ID, a current utility bill, bank statement,
paycheck, government check or some other government document that shows your name and address. You may include  
a copy of one of those types of ID with this form.

If we are unable to verify your identity before Election Day, you will be asked for ID when you vote for the first time.

To complete this form:

It is a crime to procure a false registration or to furnish false information to the Board of Elections.

Box 9: You must make one selection. For questions refer to Verifying your identity above.

Box 10: If you have never voted before, write “None”. If you can’t remember when you last voted, put a question mark (?).  
If you voted before under a different name, put down that name. If not, write “Same”.

Box 11: Check one box only. Political party enrollment is optional but that, in order to vote in a primary election of a political
party, a voter must enroll in that political party, unless state party rules allow otherwise.
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אויב איר געבט אריין אייער קלאגע מיט די באקומער, מוזט איר ווארטן אדער ביז די באקומער געבט ארויס א געשריבענע מעלדונג פון 
די ענדגילטיגע שריט, אדער ביז 90 טעג זענען אריבער )וועלכע עס איז שנעלער(, בעפארן אריינגעבן פאר די ציווילע רעכטן צענטער 
)זעט אדרעס אויבן(. אויב די באקומער טוט אייך נישט געבן א געשריבענע מעלדונג פון די ענדגילטיגע שריט ביז 90 טעג פון די טאג וואס 
איר האט אריינגעגעבן אייער קאמפלעינט, דארפט איר נישט ווארטן פאר די באקומער צו ארויסגעבן דעם מעלדונג פארן אריינגעבן 
א קאמפלעינט צו די CRC. אבער, איר מוזט אריינגעבן אייער CRC קאמפלעינט ביז 30 טעג פון די 90 טאגיגע דעדליין )אין אנדערע 
ווערטער, ביז 120 טעג נאך די טאג וואס איר האט אריינגעגעבן אייער קאמפלעינט מיט די באקומער(. אויב די באקומער געבט אייך יא 
א געשריבענע מעלדונג פון די ענדגילטיגע שריט וועגן אייער קאמפלעינט, אבער איר זענט נישט צופרידן מיט די באשלוס אדער אפמאך, 
קענט איר אריינגעבן א קאמפלעינט צו די CRC. איר מוזט אריינגעבן אייער CRC קאמפלעינט ביז 30 טעג פון די טאג וואס איר האט 

באקומען די מעלדונג פון ענדגילטיגע שריט.

עס איז קעגן די געזעץ פאר אלע וואס האבן באקומען פעדעראלע פינאנציעלע הילף צו דיסקרימינירן אויף די פאלגנדע באזיס:

קעגן סיי וועלכע אינדיווידועל אין די פאראייניגטע שטאטן, אויף די באזיס פון ראסע, קאליר, רעליגיע, מין, נאציאנאלע אפשטאם, עלטער, 
באגרעניצונג, פאליטישע פארטיי אדער גלויבונג; און קעגן סיי ווער עס געניסט פון פראגראמען וואס ווערט פינאנציעל געשטיצט אונטער 
אויף   ,)Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA( אקט געלעגנהייט  און  געדאנקען  נייע  ארבעטספלאץ  די  פון   I טייטל  די 
די באזיס פון דעם געניסער'ס בירגערשאפט/סטאטוס אלץ א לעגאל אנגענומענע אימיגראנט וואס איז אויטאריזירט צו ארבעטן אין די 
פאראייניגטע שטאטן, אדער זיין איינטיילנעמען אין סיי וועלכע WIOA טייטל I-פינאנציעל געשטיצטע פראגראם אדער אקטיוויטעט. דער 
וואס באקומט טאר נישט דיסקרימינירן לגבי סיי וואס פון די פאלגנדע: באשליסן ווער עס ווערט אנגענומען, אדער האט צוטריט, צו סיי 
וועלכע WIOA טייטל I-פינאנציעלע געשטיצטע פראגראם אדער אקטיוויטעט; צושטעלן געלעגנהייטן אין, אדער באהאנדלען סיי וועלכע 
מענטש לויט אזא פראגראם אדער אקטיוויטעט; אדער מאכן ארבעט באשלוסן אין די אדמיניסטראציע פון, אדער אין פארבינדונג מיט 

אזא פראגראם אדער אקטיוויטעט.

אויב איר טראכט אז איר זענט געווארן אויסגעשטעלט צו דיסקרימינאציע אונטער א WIOA טייטל I-פינאנציעלע געשטיצטע פראגראם 
אדער אקטיוויטעט, קענט איר אריינגעבן א קאמפלעינט ביז 180 טעג פון די דאטום פון די באשולדיגטע פארברעכן מיט אדער:

וואס צו טון אויב איר גלייבט אז איר האט געליטן פון דיסקרימינאציע

   גלייכע
 געלעגנהייט איז

 די געזעץ

Director
Division of Equal Opportunity Development

New York State Department of Labor
State Office Campus, Building 12, Room 540

Albany, New York 12240

@nyslabor | www.labor.ny.gov

טעלעפאן:1984‑518-457
(TDD) 1‑800‑662‑1220

(שטימע) 1220‑421‑800‑1

אדער קענט איר אריינגעבן א קאמפלעינט דירעקט מיטן:

Director
Civil Rights Center )CRC(

U.S. Department of Labor
200 Constitution Avenue, NW

Room N-4123
Washington, D.C. 20210

 די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז אן אייניגע געלעגנהייט ארבעטסגעבער\פראגראם. בייהילפיגע הילפסמיטלען 
און סערוויסעס זענען אוועילעבל לויטן פארלאנג פאר מענטשן מיט באגרעניצונגען.
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