אנעמפלוימענט בענעפיטן און העלט אינשורענס אפט געפרעגטע פראגעס
דער פובליקאציע נעמט אריין אינפארמאציע און אנווייזונגען אנגעהויבן פון מערץ .19, 2020

אנעמפלוימענט אינשורענס
ווער איז בארעכטיגט צו באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס צוליב אן ארבעטסגעבער פארשליסונג?
אן עמפלויאי וואס איז געווארן אפגעזאגט אדער וועמענ’ס ארבעטס שעות זענען געשניטן געווארן איז בארעכטיגט זיך איינצוגעבן
פאר אנעמפלוימענט אינשורענס פונעם סטעיט ,אפגעזען טאמער דער ארבעטסגעבער האט אין פלאן זיך צוריק צו עפענען אינעם
צוקונפט.
איז אן אינדעפענדענט קאנטראקטער בארעכטיגט צו באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס בענעפיטן?
ניין .אן אינדעפענדענט קאנטראקטער איז נישט בארעכטיגט צו באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס .אין אלגעמיין ,איז אן
ארבעטער אן אינדעפענדענט קאנטראקטער אויב זייער צאלער האט דעם רעכט צו קאנטראלירן אדער דירעקטירן בלויז די
ןרעזולטאט פונעם ארבעט (און נישט ווי אזוי די ארבעט ווערט געטון).
אויב אן ארבעטער איז אן “אינדעפענדענט קאנטראקטער” אדער אן "עמפלויאי” איזגעוואנדן אויף די פאקטן פון יעדן קעיס  .אויב
איר האלט אז מען האט אייך אומריכטיג קלאסיפיצירט אלס אן אינדעפענדט קאנטראקטער ווען איר האט געזאלט ווערן
קלאסיפיצירט אלס אן ארבעטער ,זאלט איר זיך באראטן מיט אן אדוואקאט .איר קענט אויך פייל'ן פאר אנעמפלוימענט אינשורענס
בענעפיטן און די סטעיט וועט באשטימען אויב איר זענט בארעכטיגט.
וואספארא שריט דארף א מענטש נעמען כדי צו באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס?
כדי צו באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס ,מוז א מענטש אריינגעבן אן אפליקאציע צו די New York State Department of
 .Laborעס זענען דא צוויי וועגן זיך איינצוגעבן:
געבט זיך איין אנליין אויף ny.gov/services/get-unemployment-assistance
דורכאויס די פאלגנדע שעות:





מאנטאג – דאנערשטאג.7:30 p.m. – 7:30 a.m. :
פרייטאג.5 p.m. – 7:30 a.m. :
שבת :סיי ווען
זונטאג :ביז .7 p.m.

געבט זיך איין דורכן טעלעפאן אויף  1-888-209-8124דורכאויס די פארלענגערטע שעות:




מאנטאג ביז דאנערשטאג.8:00 a.m. – 7:30 p.m. :
פרייטאג.8:00 a.m. – 6:00 p.m. :
שבת.7:30 a.m. – 8:00 p.m. :

ווי שנעל מעג א מענטש אריינגעבן א קלעים פאר אנעמפלוימענט אינשורענס?
מענטשן קענען אריינגעבן א קלעים ווי נאר זיי זענען געווארן אפגעזאגט אדער זייערע שעות זענען געווארן געשניטן .צוליב א הויכע
מאס אפליקאציעס וואס ווערט ערהאלטן ,האט די  Department of Laborאיינגעפירט א נייע אפליקאציע סיסטעם באזירט אויפן
ערשטן בוכשטאב פון אן אפליקאנט'ס לעצטע נאמען:





 :A – Fמאנטאג
 :G – Nדינסטאג
 :O – Zמיטוואך
פארפאסט אייער טאג :דאנערשטאג ,פרייטאג ,און שבת

אלע קלעיםס זענען אין קראפט פונעם מאנטאג פונעם וואך אין וואך וועלכן זיי ווערן אריינגעגעבן .דער טאג פון וואך אין וועלכן דער
קלעים ווערט אריינגעגעבן וועט נישט אפלייגן סיי וועלכע אנעמפלוימענט אינשורענס צאלונגען.
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ווי שנעל וועט א מענטש זיין בארעכטיגט אנצוהויבן באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס?
מענטשן וועלן ווערן באצאלט פאר די ערשטע וואך פון אנעמפלוימענט ,ביז א מאקסימום פון  26וואכן אין פארלויף פון אן איין-יאריגע
צייט אפשניט .אונטער געוויסע אומשטענדן ,קען די סטעיט פארלענגערן די באצאלונג פון אנעמפלוימענט בענעפיטן מער ווי 26
וואכן.
וואס מוז א געוועזער ארבעטער צייגן כדי אויפצואווייזן אז מען איז בארעכטיגט צו אנעמפלוימענט אינשורענס בענעפיטן?
דער געוועזענער ארבעטסגעבער מוז ( )1צושטעלן א לעצטיגע ארבעטס היסטאריע )2( ,זיין ארויס פון ארבעט נישט צוליב זייער
אייגענע שולד )3( ,זיין גרייט ,וויליג און פעאיג צו ארבעטן ,און ( )4אקטיוו זוכן ארבעט.


באמערקונג :כאטש וואס די  COVID-19קריזיס קען פארמיידן א געוועזענער ארבעטער פון "אקטיוו זוכן ארבעט" ,זייט
 ,3/13/2020האט די סטעיט נישט נאכגעלאזט פון דעם פאדערונג.

מעג א געוועזענער ארבעטער באקומען באצאלונג פאר סיי וועלכע אומגענוצטע קראנקהייט אדער וואקאציע טעג וואס מען האט
אנגעזאמלט אויב מען איז געווארן אפגעזאגט נישט צוליב דעם אייגענעם שולד?
ארבעטערס זאלן קוקן אויף זייער געוועזענער ארבעטסגעבער'ס פאליסי כדי צ באשטימען אויב עס קומט זיך זיי וואקאציע באצאלונג.
אויב אן ארבעטער האט פארדינט וואקאציע טעג פון זייער געוועזענער ארבעטסגעבער און האט נישט באקומען קיין באצאלונג
דערפאר נאכן ווערן אפגעזאגט .מעגן זיי אריינגעבן א קלאגע מיטן  .NYS Department of Laborאין ניו יארק סיטי ,איז אן
ארבעטסגעבער נישט לעגאל באפוילן צו באצאלן פאר א געוועזענער ארבעטער פאר אומגענוצטע קראנקהייט טעג אבער טייל
ארבעטסגעבער קענען האבן פאליסיס דאס צו טון.
איז אן אימיגראנט ארבעטער בארעכטיגט צו באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס?
יא ,אבער דער ארבעטער מוז אין אלגעמיין האבן געווען אויטאריזירט צו ארבעטן סיי אין די צייט פון זייער פריערדיגע פארדינסטן און
ביים זיך איינגעבן פאר בענעפיטן.
וויפיל אנעמפלוימענט אינשורענס וועט א מענטש באקומען?
א מענטש וועט באקומען צווישן  104$און  504$פער וואך געוואנדן אויף זייערע פריערדיגע פארדינסטן.
טוט די סיטי באשטימען אויב א געוועזענער ארבעטער איז בארעכטיגט צו באקומען אנעמפלוימענט אינשורענס?
ניין .די באשטימונג ווערט געמאכט דורך די  ,NYS Department of Laborנישט די סיטי אדער דער ארבעטסגעבער.

העלט אינשורענס פאר די וואס זענען אנעמפלויד
וואס דארף א געוועזענער ארבעטער טון כדי צו באקומען העלט אינשורענס ?
דער געוועזענער ארבעטער קען:
 .1באזוכן די  NY State of Healthוועבזייטל ( )https://nystateofhealth.ny.gov/צו קויפן העלט קעיר דעקונג אויפן סטעיט
מארקפלאץ; אדער
 .2זיך פארבינדן מיט זייער געוועזענער ארבעטסגעבער צו קויפן פארזעצונג פון העלט אינשורענס אונטער  COBRAכדי פארצוזעצן
זייער ארבעט-באזירטע אינשורענס אויב די סטעיט געפינט דעם ארבעטער בארעכטיגט און דער ארבעטסגעבער'ס העלט פלאן
קוואליפיצירט.
וואס איז אויב דער געוועזענער ארבעטסגעבער קוואליפיצירט נישט אדער קען זיך נישט ערלויבן די אויבנדערמאנטע העלט
אינשורענס אפציעס?
דער געוועזענער ארבעטערסגעבער קען זיך איינגעבן פאר איינשרייבונג אין  NYC Careצו באקומען סערוויסעס וואס NYC Health
 + Hospitalsשטעלט צו.
 באמערקונג  : NYC Careאיז נישט קיין אינשורענס פלאן ,אבער גאראנטירט סערוויסעס צוגעשטעלט דורך  NYCפאר א
ביליגערע פרייז געוואנדן אויף אינקאם און פאמיליע מאס.
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ווייטערדיגע הילף
מיט וואספארא אומזיסטע לעגאלע סערויסעס קענען ארבעטער זיך פארבינדן פאר ווייטערדיגע הילף?





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
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