Անցում Հաշմանդամության
ապահովագրությունից
դեպի Վճարովի ընտանեկան
արձակուրդ
Կալիֆորնիայի Վճարովի ընտանեկան արձակուրդ (PFL) ծրագիրը նպաստներ է տրամադրում մայրերին, ովքեր արձակուրդ են
վերցնում իրենց նոր երեխայի հետ կապ հաստատելու համար: Վայելեք այս ժամանակը և ներկա եղեք կարևոր պահերին:
Նոր մայրերը, ովքեր ներկայումս ստանում են Հաշմանդամության ապահովագրության (DI) նպաստներ ծննդաբերությունից
հետո, ամենայն հավանականությամբ, կարող են ստանալ PFL նպաստներ, երբ ավարտվի նրանց DI հայցը: Իմացեք, թե ինչպես
հեշտությամբ անցնել DI-ից PFL-ին:

Դուք իրավասու՞ եք:
PFL նպաստներին իրավասու լինելու համար դուք պետք է.
• Անցած 12 ամիսների ընթացքում ընտանիքում նոր
երեխա եք ունեցել:
• Վերջին 5-ից 18 ամիսների ընթացքում վճարել եք
Հաշմանդամության նահանգային ապահովագրություն
(նշվում է որպես «CASDI» վճարման ծանուցումների
վրա):
• Վերջին 12 ամիսների ընթացքում ութ շաբաթ չեք
օգտագործել PFL նպաստներ:

Ինչպե՞ս կարող եմ ներկայացնել
հայտ PFL-ի համար:
Վճարովի ընտանեկան արձակուրդի (PFL) նպաստների հայտ՝
նոր մայր (DE 2501FP) կուղարկվի ձեզ DI վճարումից հետո:
Ներկայացրեք DE 2501FP-ը՝ PFL նպաստների համար
դիմելու համար:
Եթե ձեր DI հայցը ներկայացրել եք փոստով.
• Ձեզ փոստով կուղարկվի DE 2501FP ձևաթուղթ: Լրացրեք
ձևաթուղթը և ուղարկեք Զբաղվածության զարգացման
վարչություն (EDD)՝ մշակման համար:
Եթե դուք ներկայացրել եք ձեր DI հայցն՝ օգտագործելով
SDI Online (edd.ca.gov/SDI_Online).

Ի ՞ նչ կլինի հաջորդիվ:

• Ձեզ կուղարկվի հղում դեպի DE 2501FP՝ ձեր SDI
Online փոստարկղում: Եթե դուք ներկայացնում եք
էլեկտրոնային եղանակով, մի ուղարկեք թղթային ձևը:

Մենք ձեզ կուղարկենք Հաշվարկների մասին ծանուցում (DE 429DF)՝ հաստատելով, որ ստացել ենք ձեր հայցը և տրամադրելով
ձեր գնահատված շաբաթական նպաստի գումարը: Դուք կիմանաք, որ մենք հաստատել ենք ձեր հայցը, երբ ստանաք
Նպաստների վճարման էլեկտրոնային (EBP) ծանուցում (DE 2500E): Մենք անմիջապես կկապվենք ձեզ հետ, եթե որևէ բան
բացակայում է ձեր հայցից:

Ավելին իմանալու համար այցելեք CaliforniaPaidFamilyLeave.com կայքը։
EDD-ն հավասար հնարավորությունների գործատու/ծրագիր է: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդրանքով
տրամադրվում են օժանդակ օգնություն և ծառայություններ: Ծառայությունների, օժանդակ միջոցների և/կամ
այլընտրանքային ձևաչափերի հարցումները պետք է կատարվեն՝ զանգահարելով 1-866-490-8879 (ձայնային): TTY
օգտվողները պետք է զանգահարեն Կալիֆորնիայի կոմուտատորային ծառայություն՝ 711 հեռախոսահամարով:
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