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बेरोजगारी लाभहरू र स्वास््य बीमाबारे धेरै सोधधने प्रश्नहरू 

यो प्रकाशनिा िार्च 19, 2020सम्िको जानकारी र िार्चछनर्दशेन सिावेश र्ररएको ि। 

 

 

बेरोजगारी बीमा 

 

रोजगारदाता बन्द भएको कारणले बेरोजगारी बीमा प्राप्त गनन को योग्य रहेका छन्? 
 

रोजगारदाताले भविष्यमा फेरर खोल्न ेप्रयोजन राखेको िा नराखेको कुरामा आधाररत नभइकन, रोजगारीबाट वनकावलएका िा समय घटाइएका एक कममचारी 

राज्यबाट बेरोजगारी बीमाकोलावग आिेदन वदन योग्य छन।् 
 

के एक स्वतन्र कन्राक्टर बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त गनन योग्य छन्? 
 

छैनन।् एक स्ितन्त्र कन्त्राक्टर बरेोजगारी बीमा प्राप्त गनम योग्य छैनन।् यवद कामदारको भुक्तानकतामसँग कामको पररणामलाई मार वनयन्त्रण िा वनदशेन गन े

अवधकार रहकेो छ (र काम कसरी गररन्त्छ भने्नमा छैन) भन ेसामान्त्यतया: त्यस्ता कामदार एक स्ितन्त्र कन्त्राक्टर हुन्त्छन।्  

 

कामदार एक "स्ितन्त्र कन्त्राक्टर" भएको िा एक "कममचारी" भएको कुरा प्रत्येक मामलाको तथ्यमा आधाररत रहन्त्छ। तपाईलंाई आफ्नो िगीकरण एक 

कममचारीको रूपमा गररन ुपनमेा त्यस्तो नगरेर एक स्ितन्त्र कन्त्राक्टरको रूपमा गलत ढंगले िगीकरण गररएको छ भने्न तपाई ंविश्वास राख्नहुुन्त्छ भन,े 

तपाईलंे आफ्ना िकीलसँग परामशम वलन ुपदमछ। तपाईलंे बरेोजगारी बीमा लाभहरूकालावग पवन वनिेदन वदन सक्नहुुन्त्छ र तपाई ंयोग्य हुनहुुन्त्छ वक हुनहुुन्न 

भने्न कुरा त्यसपवछ राज्यले वनधामरण गनछे। 
 

बेरोजगारी बीमा प्राप्त गनन व्यधिले के-कस्ता कदम चाल्नुपछन? 
 

बेरोजगारी बीमा प्राप्त गनमकोलावग, एक व्यवक्तले New York State Department of Laborमा आिेदन पेश गनुमपछम। आिेदन 

वदन ेदईुिटा तररका रहकेा छन:् 
 

वनम्न समयहरूमा ny.gov/services/get-unemployment-assistance मा अनलाइनबाट आिेदन वदनहुोस्: 
 

 सोमबार – वबहीबार: 7:30 a.m. – 7:30 p.m. 

 शकु्रबार: 7:30 a.m. – 5 p.m. 

 शवनबार: कुन ैपवन समय 

 आइतबार: 7 p.m. सम्म 
 

यी विस्ताररत समयहरूमा 1-888-209-8124 मा टेवलफोनद्वारा आिेदन वदनहुोस्: 
 

 सोमबारदवेख वबहीबारसम्म: 8:00 a.m. – 7:30 p.m. 

 शकु्रबार: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

 शवनबार: 7:30 a.m. – 8:00 p.m. 
 

एक व्यधिले कधत शीघ्र बेरोजगारी बीमाकोलाधग दाबी फाइल गनन सक्छन्? 
 

व्यवक्तहरूले आफू वनकावलएको िा आफ्ना समय घटाइएको लगत्तै एउटा दाबी फाइल गनम सक्छन।् धेरै मारामा आिेदनहरू प्राप्त भएकाले, 

Department of Laborले आिेदकको थरको पवहलो अक्षरको आधारमा नयाँ आिेदन प्रणाली कायामन्त्ियन गरेको छ: 

 

 A – F : सोमबार 
 G – N : मंगलबार 
 O – Z : बधुबार 
 तपाईलं ेआफ्नो वदन छुटाउन ुभएमा: वबहीबार, शकु्रबार र शवनबार 

 

सब ैदाबीहरू आिेदन फाइल भएको हप्ताको सोमबारबाट प्रभािी हुन्त्छन।् दाबी फाइल भएको हप्ताको कुन ैवदनमा आधाररत रहरे कुन ैपवन बेरोजगारी 

बीमा भुक्तानीमा वढलाई हुदँनै। 
 

 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance
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योग्य व्यधिले कधत शीघ्र बेरोजगारी बीमा प्राप्त गनन सुरु गन ेछन्? 
 

व्यवक्तहरूलाई एक-िर्मको अिवधमा, बेरोजगारीको पवहलो हप्ताबाट बढीमा 26 हप्तासम्म भुक्तानी गररनेछ। केही विशेर् पररवस्थवतहरूमा, राज्यले 26 

हप्ता भन्त्दा पवछसम्म पवन बेरोजगारी लाभहरूको भुक्तानीलाई लम्बाउन सक्छ। 
 

एक पूवन कमनचारीले बेरोजगारी बीमा लाभहरू प्राप्त गननको लाधग योग्यता साधबत गनन के दखेाउनुपछन? 
 

पिूम कममचारीले (1) हालकैो कामको इवतहास प्रमावणत गनुम पदमछ, (2) वबना आफ्नो गल्ती कामबाट वनकावलएको हुन ुपदमछ, (3) काम गनम 

तयार, इच्छुक र सक्षम हुन ुपदमछ, र (4) सवक्रय रूपमा रोजगारी खोवजरहकेो हुन ुपदमछ।  
 

 नोट: COVID-19 संकटले गदाम 3/13/2020बाट प्रभािकारी हुने गरी एक पिूम कममचारीको "सवक्रय रूपमा रोजगारी खोज्न"े 

कायममा बाधा ल्याए पवन, राज्यले यो आिश्यकतालाई स्थवगत गरेको छैन। 
 

यधद एक पूवन कमनचारीलाई आफ्नो गल्ती धबना नै कामबाट धनकाधलएको धियो भने के उनले प्रयोग नभएर जम्मा भएका धबरामी धबदा वा 

धवश्राम धदनहरूको भुिानी प्राप्त गनन सक्छन् ? 
 

कममचारीहरूले आफ्नो विश्राम वदनको भुक्तानी बाँकी छ िा छैन भने्न कुरा वनधामरण गनम आफ्ना पिूम रोजगारदाताको नीवत जाँच गनुमपछम। यवद एक 

कममचारीले आफ्ना पवहलेका रोजगारदाताबाट विश्रामका वदनहरू आजमन गनुम भएको वथयो र कामबाट वनकावलँदा भुक्तानी प्राप्त गनुम भएको वथएन भन े

उनले NYS Department of Laborमा उजरुी दायर गनम सक्छन।् New York Cityमा, रोजगारदाताहरू प्रयोग नगररएका वबरामी 

वबदाहरूकोलावग एक पिूम कममचारीलाई काननूी रूपमा भुक्तान गनम वजम्मिेार हुदँनैन ्तर केही रोजगारदाताहरूसँग त्यस्तो गन ेनीवतहरू हुन सक्छन ्। 
 

के एक आप्रवासी कामदार बेरोजगारी बीमाको लाधग हकदार रहेका छन्? 
 

छन,् तर ती कामदारले सामान्त्यतया: आफ्ना पिूम आम्दानीहरू प्राप्त गरेको र लाभहरूकालावग आिेदन वदएको समयमा काम गन ेस्िीकृवत पाएको हुन ु

पदमछ। 
 

व्यधिले कधतसम्म बेरोजगारी बीमा प्राप्त गनुनहुनेछ?  
 

एक व्यवक्तले आफ्ना आम्दानीहरूको आधारमा हप्तामा $104 देवख $504 सम्म प्राप्त गनछेन।् 
 

के एक पूवन कमनचारी बेरोजगारी बीमा प्राप्त गननका लाधग हकदार छन् वा छैनन् भने्न कुराको Cityले वनधामरण गछम? 
 

गदनै। यो वनधामरण City िा रोजगारदाताले नभई NYS Department of Laborले गदमछ। 
 

बेरोजगारका लाधग स्वास््य बीमा 
 

स्वास््य बीमा प्राप्त गन ेकायन जारी राख्न एक पूवनकमनचारीले के गनुन पदनछ?  
 

पिूम कममचारीले वनम्न गनम सक्नहुुन्त्छ: 
 

1. State marketplaceमा स्िास्थ्य स्याहार कभरेज खररद गनमकोलावग NY State of Health को िेबसाइट 
(https://nystateofhealth.ny.gov/) मा जानहुोस्; िा 

 

2. यवद राज्यले कममचारी योग्य भएको ठम्याउँछ र रोजगारदाताको स्िास्थ्य योजना योग्य ठहररन्त्छ भन ेआफ्ना रोजगारी-आधाररत स्िास्थ्य बीमालाई 
जारी राख्न COBRA अन्त्तगमतको स्िास्थ्य बीमाको वनरन्त्तरता खररद गनमकालावग आफ्ना पिूम रोजगारदातासँग सम्पकम गनुमहोस्। 

 

एक पूवन कमनचारी यसकालाधग योग्य ठहररिँदैनन् वा उनमा माधिका स्वास््य बीमा धवकल्पहरूकालाधग भुिानी गने क्षमता छैन भने के हुन्छ? 
 

ती पिूम कममचारीले NYC Health + Hospitalsद्वारा प्रदान गररन ेसेिाहरू प्राप्त गनम NYC Careमा भनामकोलावग आिेदन वदन 

सक्नहुुन्त्छ। 
 

 नोट: NYC Care स्याहार एक बीमा योजना होइन तर यसले NYC Health + Hospitalsद्वारा प्रस्ताि गररएका सेिाहरूमा 

आय र पररिारको आकारमा आधाररत रहकेो छुट दरलाई सुवनवित गदमछ। 
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अधतररि सहायता 
 

कामदारहरूले अवतररक्त सहायताको लावग कुन खचम-रवहत काननूी सेिाहरूसँग सम्पकम गनम सक्नहुुन्त्छ? 
 

 Legal Aid Society: (888) 663-6880 

 Legal Services NYC: (917) 661-4500 

 New York Legal Assistance Group: (212) 613-5000 

 Unemployment Action Center: (212) 998-6568 


