Paglipat Mula Sa Disability
Insurance patungo sa Paid
Family Leave
Ang programa ng Bayad na Bakasyong Pampamilya (PFL) ng California ay nagbibigay ng mga benepisyo sa mga nanay na magpahinga sa
trabaho para mapalapit sa kanilang bagong anak. I-enjoy ang oras na ito at maging naroon sa mga sandaling mahalaga.
Ang mga bagong ina na kasalukuyang tumatanggap ng mga benepisyo ng Seguro sa Kapansanan (DI) pagkatapos manganak ay
malamang na kwalipikadong makatanggap ng mga benepisyo ng PFL kapag natapos na ang kanilang DI claim. Alamin kung paano
madaling makakalipat mula DI patungo sa PFL

Kwalipikado Ka ba?
Para maging kwalipikado sa mga benepisyo ng PFL, dapat
kang:
• Nagkaroon ng bagong anak sa pamilya sa nakalipas na
12 buwan.
• Nagbayad sa State Disability Insurance (nakatala bilang
"CASDI" sa mga paystub) sa nakalipas na 5 hanggang 18
buwan.
• Hindi nakagamit ng walong linggo ng mga benepisyo ng
PFL sa nakalipas na 12 buwan.

Paano Ako Magsusumite ng
isang Claim para sa PFL?
Ipapadala sa iyo ang Claim para sa Mga Benepisyo ng Bayad
na Bakasyong Pampamilya (PFL) - Bagong Ina (DE 2501FP)
pagkatapos ng iyong huling pagbabayad sa DI. Isumite ang
DE 2501FP para mag-file ng mga benepisyo ng PFL.
Kung nag-file ka ng iyong DI claim sa pamamagitan ng koreo:
• Padadalhan ka ng DE 2501FP form. Kumpletuhin ang form
at ipadala sa Employment Development Department (EDD)
para sa pagproseso.
Kung nag-file ka ng iyong DI claim gamit ang SDI Online (edd.
ca.gov/SDI_Online):

Ano ang Susunod?

• Padadalhan ka ng link sa DE 2501FP sa iyong SDI Online
inbox. Kung nag-file ka sa elektronikong paraan, huwag
magpadala sa papel na form.

Padadalhan ka namin ng Abiso ng Pagkukuwenta (DE 429DF) na nagkukumpirmang natanggap namin ang iyong claim at ibibigay ang
iyong tinantyang lingguhang halaga ng benepisyo. Malalaman mong inaprubahan namin ang iyong claim kapag nakatanggap ka ng Abiso
sa Elektronikong Pagbabayad ng Benepisyo (EBP) (DE 2500E). Direkta kaming makikipag-ugnayan sa iyo kung may kulang sa iyong claim.

Bisitahin ang CaliforniaPaidFamilyLeave.com para malaman pa.
Ang EDD ay isang tagapag-empleyo/programang nagbibigay ng patas na oportunidad. Ang mga karagdagang
tulong at serbisyo ay magagamit kapag hiniling ng mga indibidwal na may mga kapansanan. Ang mga kahilingan
para sa mga serbisyo, tulong at/o mga alternatibong format ay kailangang gawin sa pamamagitan ng pagtawag sa
1-866-490-8879 (boses). Para sa mga gumagamit ng TTY, mangyaring tumawag sa California Relay Service sa 711.

DE 8521/T Rev. 2 (02-22) (Internet)

Pahina 1 ng 1

