
Կալիֆորնիայի 
Վճարովի ընտանեկան 
արձակուրդ 
Զինվորական 
ընտանիքների 
անդամների համար
Կալիֆորնիայի վճարովի ընտանեկան արձակուրդը (PFL) 
զինվորական ընտանիքներին տրամադրում է մինչև 
ութ շաբաթ մասնակի աշխատավարձի փոխարինման 
նպաստներ՝ մասնակցելու որակավորվող միջոցառմանը, 
քանի որ ընտանիքի անդամը տեղակայվել է օտար երկրում:

EDD-ն հավասար հնարավորություններ տրամադրող գործատու/
ծրագիր է։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդրանքով 
տրամադրվում են օժանդակ օգնություն և ծառայություններ: 
Ծառայությունների, օժանդակ միջոցների և/կամ այլընտրանքային 
ձևաչափերի խնդրանքները պետք է կատարվեն՝ զանգահարելով 
1-866-490-8879 (ձայնային): TTY օգտվողներ, խնդրում ենք 
զանգահարել Կալիֆորնիայի կոմուտատորային ծառայություն՝ 711 
հեռախոսահամարով:
DE 2550/A (06-22) (Internet) Էջ 1-ը՝ 2-ից

Ի՞նչ է Որակավորվող 
իրադարձությունը: 
Որակավորվող իրադարձությունը ցանկացած 
ռազմական իրադարձություն է կամ ընտանիքի անդամի 
տեղակայումից բխող էական կարիք: PFL-ի համար 
պարտադիր չէ, որ ռազմական իրադարձությունը 
տեղի ունենա Կալիֆորնիայում:

Որակավորվող իրադարձությունների օրինակներ.

• Երեխայի խնամքի կամ ծնողական խնամքի 
կազմակերպում տեղակայման ընթացքում:

• Տեղակայման ընթացքում իրավական կամ 
ֆինանսական պայմանավորվածություններին 
աջակցում:

• Մասնակցություն խորհրդատվության։

• Զինծառայողին հանգստի և ապաքինման 
արձակուրդի ժամանակ օգնություն ցուցաբերում։

• Զինվորական հովանավորությամբ 
միջոցառումներին կամ արարողություններին 
մասնակցություն:

• Զինվորական անդամի ներկայացում դաշնային, 
նահանգային կամ տեղական միջոցառումներում:

• Զինվորականի մահվան հետ կապված խնդիրների 
լուծում։

• Այլ գործողություններ, որոնք գործատուն և 
աշխատողը համաձայնում են որպես որակավորվող 
իրադարձություն, ինչպես նաև արձակուրդի 
ժամանակը և տևողությունը:

Ի՞նչ է համարվում 
տեղակայումը:
Տեղակայումը սահմանվում է որպես ներառված ակտիվ 
հերթապահություն, զանգ կամ ծանուցում մոտալուտ 
ներառված ակտիվ ծառայության մասին կամ հանգստի 
և վերականգնման արձակուրդ ներառված ակտիվ 
ծառայությունից:

Հանգստի և վերականգնման արձակուրդը կարելի է 
անել ցանկացած վայրում: Պարզապես տրամադրեք 
ձեր զինվորական ընտանիքի անդամի հրամանները, 
որոնք ցույց են տալիս հանգստի և ապաքինման 
արձակուրդը՝ նպաստ ստանալու համար:

Անգլերեն  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ........................................ 1-877-238-4373 

Իսպաներեն  .................................... 1-877-379-3819 

Կանտոներեն  .................................. 1-866-692-5595 

Վիետնամերեն  ................................ 1-866-692-5596 

Հայերեն  ........................................... 1-866-627-1567 

Փունջաբի  ........................................ 1-866-627-1568 

Տագալոգ  .......................................... 1-866-627-1569 

TTY  .................................................... 1-800-445-1312

Դուք կարող եք նաև այցելել PFL կամ 
Հաշմանդամության ապահովագրության գրասենյակ՝ 
հայցի ձևաթղթեր և տեղեկատվություն ստանալու, 
կամ ներկայացուցչի հետ խոսելու համար: Գտեք ձեր 
մոտական State Disability Insurance Office
(edd.ca.gov/Disability/Contact_SDI.htm)։

http://edd.ca.gov/Disability/Contact_SDI.htm


Ինչպե՞ս կարող եմ 
դիմել:
Կարող եք դիմել նպաստների համար՝ 
ներկայացնելով Վճարովի ընտանեկան արձակուրդի 
(PFL) նպաստների հայտի (DE 2501F) ձև՝ առցանց 
կամ փոստով․
Առցանց դիմելու համար այցելեք SDI Online
(edd.ca.gov/SDI_Online)։
Փոստով դիմելու համար.

• Պատվիրեք DE 2501F ձևի թղթային տարբերակը 
Online Forms and Publications 

 
 

(edd.ca.gov/forms)։

• Պահանջեք հայցի թղթային տարբերակը՝
զանգահարելով 1-877-238-4373
հեռախոսահամարով:

• Վերցրեք հայցի թղթային տարբերակը՝ այցելելով 
Contact State Disability Insurance (edd.ca.gov/
Disability/Contact_SDI.htm)՝ ձեր մոտակայքում 
գտնվող գրասենյակների ցանկի համար։

Որպես ձեր դիմումի մաս, դուք պետք է տրամադրեք.

• Մաս A - Հայցվորի հայտարարություն PFL հայցի 
թղթային տարբերակի վերաբերյալ:

• Գործատուի անունը։

• Ամսաթիվ, երբ ցանկանում եք սկսել ձեր հայցը: 
Սա ընտանեկան արձակուրդի առաջին օրն է։

• Վճարված աշխատավարձ (առկայության դեպքում) 
և աշխատանքի վերջին օրը:

• Մաս E - Զինվորական օգնության վկայական 
(PFL-ի թղթային հայցի ձևի):

• Աջակցող զինվորական փաստաթղթեր, 
ինչպիսիք են ներառված ակտիվ ծառայության 
ապացույցը կամ ներառված ծառայության 
կանչը և փաստաթղթերը, որոնք աջակցում են 
որակավորվող իրադարձությանը:

Որո՞նք են իմ PFL-ի 
նպաստները:
Դուք կարող եք PFL-ից ստանալ ձեր շաբաթական 
աշխատավարձի 60-ից 70 տոկոսը: Ձեր 
գործատուն կարող է թույլ տալ ձեզ օգտվել 
արձակուրդից, հիվանդության պատճառով 
արձակուրդից, վճարովի արձակուրդից կամ այլ 
արձակուրդից՝ ի լրումն PFL-ի նպաստների՝ մինչև 
100 տոկոս վարձատրություն ստանալու համար: 
Հաշվարկեք ձեր շաբաթական նպաստի գումարն՝ 
օգտագործելով Disability Insurance and Paid Family 
Leave Calculator (edd.ca.gov/PFL_Calculator)։
PFL-ը կարող է ընդունվել միանգամից կամ 
բաժանվել 12 ամսվա ընթացքում:
Իմացեք ավելին՝ այցելելով Paid Family Leave for
Military Family Members (edd.ca.gov/disability/paid-
family-leave/Military-Family-Members.htm)։

Ո՞վ է իրավասու։
PFL նպաստների վճարումների համար իրավասու 
լինելու համար դուք պետք է.

• Աշխատանքից ազատ ժամանակ ունենաք՝ 
մասնակցելու որակավորվող միջոցառմանն 
ընտանիքի անդամի՝ օտար երկիր զինվորական 
տեղակայման պատճառով: Ընտանիքի 
անդամն ամուսինն/կինն է, գրանցված տնային 
զուգընկերը, ծնողը կամ երեխան:

• Աշխատած լինի Կալիֆորնիայում և վճարած 
լինի Նահանգային Հաշմանդամության 
ապահովագրություն (SDI) (նշվում է որպես 
«CASDI» վճարման ծանուցումների մեծ մասում) 
վերջին 5-ից 18 ամիսների ընթացքում:

• Վերջին 12 ամիսների ընթացքում վերցրած չլինի 
առավելագույն 8 շաբաթ PFL:

Քաղաքացիությունը և ներգաղթի կարգավիճակը 
չեն ազդում իրավասության վրա:

DE 2550/A (06-22) (Internet) Էջ 2-ը՝ 2-ից։

http://edd.ca.gov/SDI_Online
http://edd.ca.gov/forms
http://edd.ca.gov/Disability/Contact_SDI.htm
http://edd.ca.gov/PFL_Calculator
http://edd.ca.gov/PFL_Calculator
http://edd.ca.gov/disability/paid-family-leave/Military-Family-Members.htm
http://edd.ca.gov/disability/paid-family-leave/Military-Family-Members.htm



