BENGALI

আয়া, বাড়ির কাজের ল াক এবং অন্যান্য গার্হস্থ্য শ্রডিকজের েন্য
কিীর অডিকার সম্পডকহত ডবজ্ঞডি

নিউ ইয়র্ক শহরেে উপার্জকত নিোপদ এবং অসুস্থতাে সমরয়ে আইি (Earned Safe and Sick Time Act) (সরবতি নিোপদ ও
অসুস্থতাে ছুটি আইি)-এে অধীরি গাহকস্থয শ্রনমর্রদে নিোপদ এবং অসুস্থতাে ছুটি নিওয়াে অনধর্াে নছ। এই আইি সম্বরে আেও
জািরত nyc.gov/PaidSickLeave নত যাি।
গার্হস্থ্য শ্রডিকরা যারা সরাসডর লকান্ একক পডরবাজরর ডন্জয়াগকতহাজের েন্য কাে কজর তাজেরজক এই ড ডিত
ডবজ্ঞডিটিতিন্ ডেজত যিন্ তারা কাজে লযাজগ লেজব বা 2018 সাজ র 4ঠা েুজন্র িজিয, এর িজিয লযটি পজর লসটিজতই
তাজের ডন্জয়াগকতহার লেজক অবশ্যই ডন্জত র্জব।

আপন্ার ডন্রাপে ছুটি লন্ওয়ার অডিকার আজছ, যডে আপডন্ বা পডরবাজরর লকান্ সেসয লকান্ গার্হযস্থ্
ডর্ংস্রতা বা অপ্রতযাডশ্ক লযৌন্ স্পশ্,হ লগাপজন্ অন্ুসরণ বা লচারাচা াজন্র ডশ্কার র্য় অেবা র্ুিডক
পান্ লসইজেজে এটি আপডন্ সর্ায়তা লন্ওয়ার েন্য অেবা অন্য লকান্ সুরো লন্ওয়ার েন্য বযবর্ার
করজত পাজরন্।
আপন্ার অসুস্থ্তার ছুটি লন্ওয়ার অডিকার আজছ, যা আপডন্ আপন্ার অেবা পডরবাজরর লকান্
সেজসযর পডরচযাহ এবং ডচডকৎসার েন্য বযবর্ার করজত পাজরন্।
গার্হস্থ্য শ্রডিকরা আইজন্র িািযজি উজেিয লেজে আওতাভুক্ত/আওতাভুক্ত ন্য়:
আওতাভুক্ত
আপনি হরেি এর্জি গাহকস্থয শ্রনমর্ নযনি আইরিে
আওতাভুক্ত যনদ আপিারর্ সোসনে নর্াি গৃহস্থােী বা পনেবাে
নিরয়াগ র্রে এবং আপনি:
•
•
•

নশশুরদে পনেচযা ক র্রেি
নর্াি বয়ষ্ক, অসুস্থ, অক্ষম অথবা ক্ররম নসরে ওঠা
বযর্ক্তরর্ পনেচযা ক নদি
গৃহস্থানে সম্পনর্কত পনেরেবা র্রেি নযমি োন্না র্ো
এবং পনেষ্কাে র্ো

আওতাভুক্ত ন্য়
আপনি এই আইরিে অধীরি এর্জি “গাহকস্থয শ্রনমর্” নহসারব
নবরবনচত হরবি িা এবং নসই নহসারব আওতাভুক্ত হরবি িা যনদ
নর্াি এরজর্িে র্মী নহসারব নর্ািও পনেবারেে জিয আপনি
র্োম 1-এ বনণতক দানয়ত্বগুনে পােি র্রেি।
আইরিে অধীরি এর্জি র্মী নহসারব এরজর্িগুনেে দ্বাো
নিযুক্ত র্মীো 40 ঘন্টা পযন্ত
ক সরবতি নিোপদ এবং অসুস্থতাে
ছুটি অনধর্ােী হরত পারে। এই আইরিে অধীরি নর্াি র্মীো
আওতাভুক্ত নসই সম্বরে আেও জািরত
nyc.gov/PaidSickLeave নত যাি। আপনি নিউ ইয়র্ক নেরিে
আইরিে উরেশযগুনেে জিয এবং অনতনেক্ত সুেক্ষায় অনধর্ােী
হওয়ায় এর্জি “গাহকস্থয শ্রনমর্” নহসারব নবরবনচত হরত পারেি।

ডন্রাপত্তা ও অসুস্থ্তােডন্ত ছুটি পডরিাণ:
• চার্নেে এর্ বছে পরে, আপিাে নিরয়াগর্তকারর্ অবশযই প্রনতবছে সরবতি নিোপদ ও অসুস্থতাে ছুটি নদরত হরব। নিউ
ইয়র্ক নেি আইরিে অধীরি নতিনদি সরবতি নবশ্রারমে সারথ উপেন্তু নসটিে ছুটিে অনধর্ােীও হরত পারেি। নেি আইরিে
অধীরি আপিাে অনধর্াে সম্বরে আেও তরথযে জিয, labor.ny.gov-নত যাি এবং “গাহকস্থয শ্রনমরর্ে অনধর্ােসমূরহে
নবজ্ঞাপি” অিুসোি র্রুি।
ডন্রাপত্তা ও অসুস্থ্তােডন্ত ছুটি তাডরি উজেিয ডবষয়গুড র বযবর্াজরর েন্য উপ ভয:
•
•

আপনি অসুস্থতাে ছুটি বযবহাে র্রে 1ো এনপ্রে, 2015 নত বা আপিাে চার্নে শুরু হওয়াে এর্ বছে পরে শুরু র্েরত
পারেি, এরক্ষরে নযটি পরে হরব।
আপনি নিোপদ ছুটি বযবহাে র্রে 5ই নম, 2018 নত বা আপিাে চার্নে শুরু হওয়াে এর্ বছে পরে শুরু র্েরত পারেি,
এরক্ষরে নযটি পরে হরব।

ডন্রাপত্তা ও অসুস্থ্তােডন্ত ছুটি বযবর্াজরর গ্রর্ণজযাগয কারণসিূর্:
আপনি র্াজ নথরর্ নবেনত নিওয়াে জিয নিোপদ এবং অসুস্থতাে ছুটি বযবহাে র্েরত পারেি যখি:
•

•

•
•

আপিাে নর্াি মািনসর্ বা শােীনের্ অসুখ, আঘাত, বা স্বাস্থ্য পরিরস্থ্রত থাকে; আপনাি রিরেৎসাি রিাগলক্ষণ শনাক্তেিণ,
পরিির্া য অথবা আপনাি মানরসে বা শািীরিে অসুস্থ্তা, আঘাত বা স্বাস্থয সমসযাে নচনর্ৎসাে প্ররয়াজি হয়; আপনাি
রনবািণমূলে রিরেৎসাগত পরিির্াি
য প্রক াজন হ |
আপিারর্ অবশযই পনেবারেে নর্ািও সদরসযে নবেরয় যত্নশীে হরত হরব যাে নর্াি নচনর্ৎসাে নোগেক্ষণ শিাক্তর্েণ,
পরিির্া য অথবা মানরসে বা শািীরিে অসুস্থ্তা, আঘাত বা স্বাস্থ্য অবস্থ্াি রিরেৎসাি প্রক াজি আরছ অথবা যাে নিবােণমূের্
নচনর্ৎসাগত পনেচযাে
ক প্ররয়াজি আরছ|
আপিাে নিরয়াগর্ােীে বযবসা বে আরছ নর্াি সবজিীি
ক
স্বাস্থয নবেয়র্ জরুেী পনেনস্থনতে র্ােরণ বা নর্াি নশশুে পনেচযাে
ক
প্ররয়াজি যাে স্কুে বা নশশু পনেচযা ক প্রদাির্ােীে বযবস্থা বে আরছ নর্াি সবজিীি
ক
স্বাস্থয নবেয়র্ জরুেী পনেনস্থতে র্ােরণ|
আপনি বা পনেবারেে নর্াি সদসয হয়রতা নর্াি গাহকযস্থ নহংস্রতা বা অপ্রতযানশর্ নযৌি স্পশ,ক নগাপরি অিুসেণ বা
নচাোচাোরিে নশর্াে হরয়রছি অথবা হুমনর্ নপরয়রছি এবং আপিাে শােীনের্, মািনসর্ বা অথনিনতর্
ক
স্বাস্থয বা আপিাে
অথবা আপিাে পনেবারেে সদরসযে সুেক্ষা সম্বরে অনবেরম্ব বযবস্থা নিওয়া প্ররয়াজি অথবা নসই সঙ্গী বা নসই বযর্ক্ত যাো
আপিাে সরঙ্গ র্াজ র্রে তারদে সুেনক্ষত র্োে জিয, যারদে মরধয পরে:
o

নর্াি গাহকস্থয নহংস্রতাে আশ্রয়, ধেণক সংর্ি নর্ন্দ্র অথবা অিয পনেরেবাে প্রর্ল্প নথরর্ নিওয়া পনেরেবা।
আরও >

07/2019

o
o
o

নিোপত্তাে পনের্ল্পিা, স্থািান্তরে অংশগ্রহণ র্রেরছ অথবা আপিাে অথবা নর্াি িতু ি স্কুরে নশশুরদে িাম িনথভুক্ত
র্ো সরমত আপিাে পনেবারেে সদরসযে নিোপত্তারর্ সুেনক্ষত োখরত অিয বযবস্থা নিরয়রছ।
নহফাজত; পনেদশি;
ক বববানহর্ সমসযা; নিোপত্তাে আরদশ; অনভবাসি; বসবাস; চার্নে, বাসস্থাি বা গ্রাহরর্ে নক্রনিরি
ববেময নিরয় তথয নপরত এবং পোমশ নিরত
ক
নর্াি আইিজীবী বা সমাজরসবা প্রদাির্ােীে সরঙ্গ নদখা র্রুি।
আইি প্ররয়ারগে সরঙ্গ নর্াি গাহকস্থয ঘিিাে নেরপািক দানখে র্রুি অথবা নিসটিক্ট অযারিানিেক র্াযােরয়
ক
নদখা র্রুি।

পডরবাজরর সেসয:
আইিটি নিম্ননেনখত বযর্ক্তরদে “পনেবারেে সদসয” নহসারব নচনিত র্রে:
•
•

•
•
•

•

এমি নর্াি বযর্ক্ত যাে সরঙ্গ র্মীে নির্িবতীতা পনেবারেে
সমতু েয
নশশু (জন্মদাতা, দত্তে রনও া অথবা পানেত রশশু; আইনত
পারলত সন্তান; নোরর্া নপরেনন্টরস দাাঁডারিা নর্াি র্মীে
নশশু)
িানত বা িাতিী
স্বামী বা স্ত্রী
গাহকস্থয সঙ্গী বা সনঙ্গিী

•
•
•
•

দাদু বা নদনদমা
নর্াি র্মীে স্বামী বা স্ত্রী বা গাহকস্থয সঙ্গী বা সনঙ্গিীে
সন্তাি বা নপতা-মাতা
ভাইরবাি (অর্দ্য, দত্তে বা রবমাতা-রবপাতা সম্পেী
ভাইকবান)
র্মীে সরঙ্গ েক্ত সম্বেীয় অিয নযরর্াি বযর্ক্ত

নপতা-মাত

আগাি ডবজ্ঞডি:
যনদ প্ররয়াজরিে আগাম আাঁচ র্ো যায়, আপনি সাত নদি আরগ পযন্ত
ক আপিাে নিরয়াগর্ােীরর্ নিোপদ বা অসুস্থতাে ছুটি নিবাে
মরিাভারবে জানিরয় আগাম নবজ্ঞনি নদরত পারেি| যনদ প্ররয়াজরিে আগাম আাঁচ িা র্ো যায়, আপিারর্ আপিাে নিরয়াগর্ােীরর্
যত তাডাতানড সম্ভব নবজ্ঞনি নদওয়াে প্ররয়াজি হরব|
ন্ডেকরণ:
আপিাে নিরয়াগর্তকাে িনথপরেে প্ররয়াজি হরত পারে যনদ আপনি পে পে নতিটি র্মেত
ক নদি নিোপদ বা অসুস্থতাে ছুটি নহসারব
নিি। সরবতি নিোপদ ও অসুস্থতাে ছুটি আইি অসুস্থতাে ছুটি জিয নচনর্ৎসা নবেয়র্ র্ােণ নিনদকষ্ট র্েরত স্বাস্থয পনেচযা ক
প্রদাির্ােীে প্ররয়াজি নথরর্ বা নর্াি র্াজ বা গাহকস্থয নহংস্রতাে হুমনর্ বা অপ্রতযানশত নযৌি স্পশ,ক নগাপরি অিুসেণ বা নচাোচাোি
নিনদকষ্ট নবশদ তথয নদওয়াে জিয নিোপদ ছুটিে িনথর্েরণে নথরর্ নিরয়াগর্তকারদে প্রনতহত র্রে। প্রর্াশ অিয আইিগুনেে জিয
োগরত পারে|

ডন্রাপত্তা ও অসুস্থ্তােডন্ত ছুটি বযবর্ার কজর আপন্ার ডন্জয়াগকতহার প্রডতজশ্াি লেজক িুক্তক্ত পাওয়ার
অডিকার আপন্ার আজছ।
আপিাে নিরয়াগর্তকা নিম্ননেনখত র্ােরণে জিয আপিাে নবরুরে প্রনতরশাধ নিরত পারেি িা:
•
•
•
•
•

নিোপদ এবং অসুস্থতাে ছুটি অিুরোধ র্োে এবং বযবহারেে র্ােরণ।
DCA-এে র্ারছ আইি েঙ্ঘরিে দানব র্রে অনভরযাগ দানখে র্োে র্ােরণ।
আইি েঙ্ঘি সম্বরে সহর্মী সহ নর্াি বযর্ক্তে সরঙ্গ র্থা বোে র্ােরণ।
অনভরযাগ র্ো আইরিে েঙ্ঘি সম্বরে আদােরতে র্ারজ অংশগ্রহরণে র্ােরণ।
অিয নর্াি বযর্ক্তরর্ নসই বযর্ক্তে সম্ভাবয অনধর্াে সম্বরে বোে র্ােরণ।

আইি দ্বাো স্বীর্ৃত আপিাে নর্াি অনধর্াে প্ররয়াগ র্ো বা প্ররয়াগ র্োে নচষ্টাে ফেস্বরূপ দুবযবহারেে
ক
অন্তকগত হে ভীনত প্রদশি,
ক
অিুশাসি, বেখাস্ত র্ো, পরদে অবিনত, সামনয়র্ বেখাস্ত, অথবা র্ারজে ঘন্টাে হ্রাস, অথবা আপিাে নবরুরে অিয নযরর্াি নবরূপ
র্ক্রয়া গ্রহণ র্ো।

আপন্ার অডভজযাগ োডি

করার অডিকার আজছ।

আপিাে DCA-এে র্ারছ অনভরযাগ দানখে র্েরত পারেি। অনভরযারগে ফম নপরত
ক
নগরে, nyc.gov/PaidSickLeave নদখুি অথবা
311 িম্বরে (212-NEW-YORK NYC-বাইরে) নযাগারযাগ র্রুি।
DCA এর্টি তদরন্তে বযবস্থা র্েরব এবং আপিাে অনভরযাগ সমাধাি র্োে নচষ্টা র্েরব। DCA আপিাে পনেচয় নগাপি োখরব
যতক্ষণ িা পযন্ত
ক তা প্রর্াশ র্ো তদরন্তে জিয, অনভরযারগে সমাধাি র্েরত বা আইরিে জিয প্ররয়াজিীয় হরে।
এই ডবজ্ঞডির একটি কডপ এবং সিস্ত ন্ডে লযিাজন্ আপন্ার ডন্রাপে এবং অসুস্থ্তার ছুটি পডরিাজণর বৃক্তি এবং বযবর্ার
সম্পজকহ তেয আজছ তা সজে রািুন্ ।
দ্রষ্টবয: উপাক্তেহত ডন্রাপে এবং অসুস্থ্তার সিজয়র আইন্ ডন্রাপে ও অসুস্থ্তার ছুটি েন্য ন্ূযন্তি শ্তহাব ী ডস্থ্র কজরজছ।
আপন্ার ডন্জয়াগকতহার ছুটির ন্ীডতগুড র্য়জতা ইডতিজিযই আইজন্র এই শ্তহাব ী পূরণ কজরজছ বা অডতক্রি কজরজছ।

আপিাে এই নবজ্ঞনিটি ইংরের্জরত পাওয়াে অনধর্াে আরছ এবং যনদ DCA ওরয়বসাইরি উপেব্ধ থারর্, আপিাে
প্রাথনমর্ ভাোরত।
প্রায়শই র্জজ্ঞানসত প্রশ্নাবেী সহ আেও তরথযে জিয, nyc.gov/PaidSickLeave নত যাি অথবা সরবতি নিোপদ ও
অসুস্থতাে ছুটি সম্বরে তথয জািরত 311 িম্বরে নফাি র্রুি।
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