
 

COVID-19 ਿਦ#ਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਲਾਭ 

 ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰਦੂਿਜਆ ਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਸੰਘੀ ਐਮਰਜ*ਸੀ 
ਕਾਨੂੰਨ: ਬਾਲ 

ਦੇਖਭਾਲ 
FMLA* 
dol.gov 

ਸੰਘੀ ਐਮਰਜ*ਸੀ 
ਕਾਨੂੰਨ: ਭੁਗਤਾਨ 
ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 

ਛੁੱਟੀ* 
dol.gov 

 

NJ ਕਾਨੂੰਨ: 
ਕਮਾਈ ਹੋਈ 

ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 
mysickdays.

nj.gov 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ 
myunemploy
ment.nj.gov 

 

ਦ ੇਬਾਅਦ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਦ ੇਬਜਾਏ 

NJ ਕਾਨੂੰਨ: 
ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਛੁੱਟੀ  

ਦਾ ਬੀਮਾ 
myleavebene

fits.nj.gov 
 

1. ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਿਕIਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਬੱਚ(ੇਿਚਆ)ਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹ ੈ

✓ ✓ ✓ ✓ à ✗ 

2. ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ*ਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਜਸਦਾ 
ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਅਲੱਗ ਹ ੈਜਾ ਂਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 
ਿਵੱਚ ਹ ੈ ✓ ✓ ✓ à ✓ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰ ਹ ੈਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹ9 ਹ ੈ
 

ਸੰਘੀ ਐਮਰਜ*ਸੀ 
ਕਾਨੂੰਨ: ਭੁਗਤਾਨ 
ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 

ਛੁੱਟੀ* 
dol.gov 

 

NJ ਕਾਨੂੰਨ: 
ਕਮਾਈ ਹੋਈ 

ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 
mysickdays.

nj.gov 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ 
myunemploy
ment.nj.gov 

 

ਦ ੇਬਾਅਦ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਦ ੇਬਜਾਏ 

NJ ਕਾਨੂੰਨ: 
ਅਸਥਾਈ 

ਅਪਾਿਹਜਤਾ ਬੀਮਾ 
myleavebene

fits.nj.gov 

3. ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹ,ੈ ਜਾ ਂCOVID-19 ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਹਨ ✓ ✓ ✓ à ✓ 

4. ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹ0 ਹੈ ਿਕIਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ ✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

5. ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹ0 ਹੈ ਿਕIਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 

ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ✗ ✓ ✓ 
 

✗ 

6. ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਂਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ 
ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

7. ਰਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱਚ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲQ ਾ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤR 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ✗ ✓ ? 

 

✗ 

https://www.dol.gov
https://www.dol.gov
https://www.dol.gov
https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/
https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/
https://myunemployment.nj.gov
https://myunemployment.nj.gov
https://www.myleavebenefits.nj.gov
https://www.myleavebenefits.nj.gov
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8. ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲQਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕਸ ੇ
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤR ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤR ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈ(ਸਵੈ-ਦੂਰੀ) ✗ ✓ ✗ 

 
? 

9. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪUਦਾਤਾ ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 
ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ ✓ ✓ ✓ à ✓ 

10. ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪUਦਾਤਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ ੋਿਗਆ ਅਤੇ 
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ ੈ ? ✓ ✓ à ✓ 

11. ਫUੀਲਾਂਸ, ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾ ਂ“ਿਗੱਗ” ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ 
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਐਮਰਜ*ਸੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾ ਂਘੰਟੇ ਨਹY ਹਨ ✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

12. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿਮਲੀ; 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹ ੈ ✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

 
✓  ਹਾਂ   •    ✗ ਨਹ)   •  ? ਸ਼ਾਇਦ (ਿ/ਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ; ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ FMLA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ*ਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸY ਇੱਕੋ ਸਮ] ਇੱਕ ਤR ਵੱਧ 
ਪUੋਗਰਾਮਾ/ਂਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਲਾਭ ਪUਾਪਤ ਨਹY ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 

* 1 ਅਪUੈਲ, 2020 ਤR ਪUਭਾਵਸ਼ਾਲੀ: ਨਵ] ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ, ਲੱਛਣਾ,ਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾ ਂਸਕੂਲ/ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੰਦ ਹ ੋਜਾਣ ਕਾਰਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ*ਬਰਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜ*ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 
ਛੁੱਟੀ ਐਕਟ (FMLA) ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਨQਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨੌਕਰੀ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਐਮਰਜ*ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਪUਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਿਕIਿਕ 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਉਨQਾਂ ਦੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਬੱਚ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ6ਦਰ ਖੁੱਲQੇ  ਨਹY ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nj.gov/labor ਦੇਖੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲੇਬਰ ਿਵਭਾਗ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਨੂ ੰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ 'ਤੇ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ COVID-19 ਕੰਮ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਲਾਭਾ ਂਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜYਦ ੇਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
 
 
 
 

https://www.nj.gov/labor/
https://www.nj.gov/labor/

