
 

COVID-19 !"ય અને ઉપલ+ધ લાભો 

 માદંગી માટ) ફાળવેલ સમય   

કમ#ચારીન ેઅ,યની 
સંભાળ રાખવા માટે 

સમયની જ6ર હોય છે 

ફેડરલ 
આપાતકાલીન 

કાયદો: બાળ 
સંર1ણ FMLA* 

dol.gov 

ફેડરલ 
આપાતકાલીન 

કાયદો: માદંગી 

માટ. ફાળવલે 

ર4 * 

dol.gov 
 

NJ કાયદો: 
બીમાર6 માટ. 

કમાયેલી ર4 

mysickdays
.nj.gov 

બેરોજગારી વીમો 
myunemploy
ment.nj.gov 

 

પછી અથવા બદલે NJ કાયદો: 
કૌટુંિબક ર@ વીમો 
myleavebene

fits.nj.gov 
 

1. કોરોના વાયરસ બધંના કારણે 

કમ<ચાર6ન ેઘર. બાળક(ઓ)ની સાર 

સભંાળ લેવી પડ. છે અને એટલે 

કામ કર6 શકતા નથી  
✓ ✓ ✓ ✓ à ✗ 

2. કમAચારી કુટુંબના એવા સEયની સંભાળ રાખે છે કે જેની 
સારવાર ચાલી રહી છે, અથવા Hમન ેઅલગ રાખવામા ં

આJયા છે  અથવા Hમન ેચેપની શકંાના કારણે અલગ 

રાખવામા ંઆJયા છે 

✓ ✓ ✓ à ✓ 

કમ#ચારી બીમાર છે અથવા કામ 
!મુાવે છે  

 

ફેડરલ 
આપાતકાલીન 

કાયદો: માદંગી 

માટ. ફાળવલે 

ર4 * 

dol.gov 
 

NJ કાયદો: 
બીમાર6 માટ. 

કમાયેલી ર4 

mysickdays
.nj.gov 

બેરોજગારી વીમો 
myunemploy
ment.nj.gov 

 

પછી અથવા બદલે NJ કાયદો: 
કામચલાઉ 

િવકલાંગતા વીમો 
myleavebene

fits.nj.gov 

કમ<ચાર6 ક. Hમન ેCOVID-19 છે, અથવા COVID-19 

ના લLણો છે ✓ ✓ ✓ à ✓ 

4. JયિKત જે કામથી બહાર છે કારણ ક ેિનયો%તાએ  LવેMછાએ 

છૂટા કયાA છે ✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

5. JયMક Hન ેકામ નથી સNપાOુ ં કારણ કે િનયોRતાને બંધ 
કરવાનો આદેશ અપાયો હતો ✗ ✓ ✓ 

 

✗ 

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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6. Jયવસાયમા ંમંદી અથવા માંગ ઓછી હોવાન ેકારણે 
કમAચારીઓની પાસ ેઓછા કલાકો ઉપલTધ છે ✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

7. એUVલોયર રાWયન ેખુXલું રાખે છે અથવા @હેર આરોYય 
િસLટમની અવગણના કરે છે, અન ેકમAચારીઓ કામ કરવાનો 
ઇનકાર કરે છે ✗ ✓ ? 

 

✗ 

8. િનયોRતાન ેકામ કરવાની મSૂંર6 છે, પરંU ુ

કમ<ચાર6ઓ ભેગા થવામા ંડરતા હોય છે અને કામ 

કરવાનો ઇનકાર કર. છે (Xવ-Yતર) 
✗ ✓ ✗ 

 

? 

9. હેXથકેર [દાતા અથવા @હેર આરોYય અિધકારી Zારા  
કમAચારીને અલગ રાખવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે ✓ ✓ ✓ à ✓ 

10. આરો[ય સભંાળ \દાતાન ેકામ પર ચેપ લાગે છે 

અને તબીબી Jયાવસાિયકો Zારા Xવ-સસંગ<િનષેધ માટ. 

ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. 
? ✓ ✓ à ✓ 

11. હરકોઈ Lે_મા ં`ટક કામ કર6ન ેકમાણી કરનાર 

JયaRત, Xવત_ં કોbc.Rટર અથવા "dગગ" પાસ ેકામ 

નથી અથવા 4હ.ર જનતા આપાતકાલીન 

પMરaXથિતના કારણે સમય fમુાJયો હોય. 

✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

12. કમAચારીને 26 અઠવા_ડયાની બેકારી મળી છે; કમAચારી 
બેરોજગાર છે ✗ ✗ ✓ 

 

✗ 

 
✓  હા   •    ✗ ના   •  ? કદાચ (કૃપા કરીને અર2 કરો; કેસના આધારે કેસના આધારે મૂ9યાંકન કરવામાં આવશે) 

એUVલોયર બીમાર ર@ અને બાળ સુર1ા FMLA ચૂકવે છે; અ`યને રાWયમા ંએિVલકેશનની જaર પડે છે. તમ ેએક જ સમય ેએક કરતા વધુ [ોcામ / કાયદાથી પગાર અથવા લાભ 
મેળવી શકતા નથી. 

* 1 એિ[લ, 2020 થી અસરકારક: નવા સંઘીય કાયદામાં કમ+ચાર.ઓ એ કોરોનાવાયરસ રોગ, લ1ણો, સંસગAિનષેધ અથવા કટોકટી ઉપશામક રોગન ેશાળા / બાળ સંભાળ બંધ 

રાખવાના કારણે પોતાની  અથવા કુટુંબના સEયની સંભાળ લેવી જaરી છે  તોર@ આપવી જોઈએ. ફેડરલ ફેિમલી એ`ડ મે_ડકલ લીવ એKટ (FMLA) મા ંપણ સુધારણા કરવામાં 

આવી છે, જે કમAચારીઓ નોકરીમા ંઅસમથA છે તેમન ેનોકરીથી સુરિ1ત આપાતકાલીન ર@ પૂરી પાડવામા ંઆવે  , કારણ કે કોરોનોવાયરસને કારણે તેમના બાળકની શાળા બધં 

છે  અથવા બાળકની સંભાળ નથી લઇ શકાતી. િવગતો માટે nj.gov/labor જુઓ. ય.ુએસ. લેબર _ડપાટAમે`ટ વધુ માગAદશAન @રી કરશ ેઅને વધુ માિહતી ઉપલTધ થતાં આ 

દLતાવજે મા ં>ધુારો  થઈ શકે. 

JયaRત, ક. Hન ેનોકર6ના કારણે કામ કરતા COVID-19 થયો છે એ કામદારના વળતર માટ. લાયક છે અને તેમના એghલોયર મારફતે ફાઇલન ેકરઈ 

શકશ.ે 

આ iલાયર પરની માMહતીમા ંઅjકુ COVID-19 કામ-સબંિંધત પMરaXથિતઓમા ંઉપલkધ ફાયદા અને અિધકારોની સામાbય તસવીર આપવામા ંઆવી 

છે.દXતાવlેકરણ જmર6 હોઈ શક. છે. 

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

