ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰ ਜ
ਚੀਜ਼ਾਂ

1. ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਠ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਯੋ ਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅੰ ਿਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ. ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ (PFL) ਹਰ
12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ
ੱ 8 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ
ੱ ਅਸ਼ਕ
ੰ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਮਹਈਆ
ੁ ੱ
ਕਰਵਾਉਦੀ
ਂ ਹ.ੈ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਪੀਐਫਐਲ ਸਮਾਂ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇ ਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

2. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸਾ ਹੈ
ਪੀਐਫਐਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਫਿਡਗ
ੰ ੰ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ੈ ੋ
ਸਟਟੇ ਅਪਗਤਾ
ੰ ਬੀਮਾ ਤੋ ਂ ਆਉਦੀ
ਂ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ੱ
ਟੈ ਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚੋਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ "CASDI" ਵਜੋ ਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ). ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸਾ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਨਹੀਂ. ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਯੋ ਗਤਾ ਨੂੰ ਪਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ.

3. ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 60 ਤੋ ਂ 70

ਪਤੀਸ਼ਤ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛਲੇ 5 ਤੋ ਂ 18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਸਟੇ ਟ ਅਪੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ ਟੈ ਕਸ ਅਦਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਭ
ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ Disability Insurance and PFL
Calculator (edd.ca.gov/PFL_Calculator).

4. ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਨਵਜੰ ਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ .
ਤੁਸੀਂ PFL ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ (ਭਾਵੇ ਂ ਜਨਮ, ਗੋ ਦ, ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋ ਸ਼ਣ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੁਆਰਾ). ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਦੇ
12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਪਿਰਵਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰ (ਬੱ ਚਾ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਹੁ ਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ,
ਪੋ ਤੀ-ਪੋ ਤੀ, ਭੈ ਣ-ਭਰਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਘਰੇ ਲ ਸਾਥੀ) ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ PFL
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈੰ ਗ ਪਗਰਾਮ ਿਵ ੱ ਸਾ ਲਣ ਲਈ ਪੀਐਫਐਲ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰ (ਪਤੀ / ਪਤਨੀ,
ਰਿਜਸਟਰਡ ਘਰੇ ਲੂ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ , ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ) ਦੀ ਿਵਦੇ ਸ਼ ਿਵਚ ਸੈ ਿਨਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ .

5. ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੈ .

PFL ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ
ੱ ਕਝ
ੁ ਹਫਤੇ ਲਗ
ੱ
ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪਲਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਰਹੋ .

ਜਾਓ CaliforniaPaidFamilyLeave.com
ਹੋ ਰ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ.
EDD ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮਾਲਕ / ਪੋ ਗਰਾਮ ਹੈ . ਅਯੋ ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਏਡਜ਼ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਵਕਲਪੀ ਫਾਰਮੈ ਟਾਂ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀਆਂ 1-866-490-8879 (ਅਵਾਜ਼) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਟੀ ਟੀ ਵਾਈ ਉਪਭੋ ਗਤਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਰੀਲੇ ਅ ਸਰਿਵਸ ਨੂੰ 711 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ .
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