
COVID-19 कोरोना भाइरसको प्रतिक्रियामा बरेोजगारी लाभहरू 

नोट: यो जानकारी अतप्रल 17, 2020 सम्म ठीक तियो, यद्यति केही जानकारी त्यसिति िररवितन गररएको हुन सक्ि। 

कृिया कुन ैितन हालकैा अद्यावतिकको लातग vtlawhelp.org मा हनेुतहोस।् 

ििाईंल ेCOVID-19 कोरोना भाइरसको कारणल ेगर्ात आफ्नो जातगर गुमाउनुभयो वा ििाईंको समय कारटएको तियो 

भने, ििाईंल ेसम्भवि: केही मद्दि िाउन सकु्नहुन्ि। ििाईंको रोजगारर्ािाल ेलाभहरूको लातग आवेर्न नगनत भनेितन 

ििाईं सो कायत गनत सकु्नहुन्ि। रोजगारर्ािाहरूले बेरोजगारी लाभहरूको बारेमा तनणतयहरू गर्ैनन् — राज्यले गित। 

म COVID-19 सकंटको अवतिमा बरेोजगारी लाभहरूको लातग योग्य िु? 

तनम्न अवस्िा भएमा ििाईंले आवेर्न गनुतिित: 

 ििाईंलाई जातगरबाट तनकातलएको वा मुक्त गररएको

 ििाईंलाई केही क्रर्नको लातग िुरि क्रर्इएको

 ििाईंको समय कारटएको

 ििाईंलाई तनयुक्त गररएको िर COVID-19 को कारणल ेगर्ात सुरु गनत नसकेको

 ििाईंल ेCOVID-19 को कारणल ेगर्ात तवद्यालय वा बाल स्याहार केन्र बन्र् भएको बच्चाको स्याहार

गनुतिरेकोले काम िोड्नुिरेको

 ििाईंल ेCOVID-19 को तनर्ान गररएको घरको सर्स्यको लातग स्याहार गनत काम िोड्निुरेको

 तिक्रकत्सकको आर्ेशमा क्वारेन्टाइन बस्नुिरेको

 ििाईंमा COVID-19 को तनर्ान गररएको वा लक्षणहरू र्ेतिएको र तनर्ानको आवश्यक भएको

 घरमा बस्न ेआर्शेको कारणल ेगर्ात काम गनत नसकेको

 आफ्नो रोजगारर्ािालाई स्वास््य कारणहरूका लातग टाढाबाट काम गनत आग्रह गरेको र ििाईंको

रोजगारर्ािाले "हुुँर्ैन" भन्नुभएको

 ििाईंको रोजगारर्ािाल ेसुरक्षा तनर्ेशनहरूको िालना नगरेको र ििाईंलाई COVID-19 लाग्ने अनुतिि

जोतिममा अनावरण गरेको हुनाल ेकाम िोडेको

ििाईं क्वारेन्टाइन बसेको, तबमारी भएको, िररवारको सस्यत तबमारी भएको ु र्ा स्याहार गरररहकेो वा ब ाको स्याहार 

गरररहकेो कारणले काम गनत सक्न ुहुन्न भने, ििाईंले आफ ूVermont व्ारा आजतति तबमारी समय र संघीय COVID-19 

भुक्तान तबर्ा को लातग योग्य ि ुवा िैन भनी हनेुतिित। बेरोजगारीको लातग आवेनत गनुतअतघ यो गनुतहोस् । नयाु संघीय 

भुक्तान तबर्ा कानून को बारेमा हाम्रो िृ ठ्मा हनेुतहोस्। 

ििाईंको रोजगारर्ािाले "ििाईंलाई जातगरबाट तनकातलएको िैन" वा "ििाईं िोरै िनतको ि ुरि िर्इएको िैन" 

भन्नुहुन्ि भने यसले समस्या तनम्त्याउुँरै्न भन्ने करुालाई य्ानमा रा न्ुहोस्। ििाईंले काम िोडकेो कारणले गर्ात ििाईं 

बेरोजगागीको लातग योग्य हुनुहुन्ि वा हुनुहुन्न भनी राज्यले तनणतय गित, ििाईंको रोजगारर्ािाले होइन। 

म "तगग कमतिारी" वा स्विन्र ठकेेर्ार भएिाितन क ेम योग्य ि?ु 

हो! ििाईं स्वयं-रोजगार, स्विन्र ठकेे र्ार वा ििल्यान्सर हो भने, ििाईंले माति सूिीब  गररएका अन्य मािण्डत िूरा 

गनुतभएमा ििाईं योग्य हुन सक्नहुुन्ि। 

Vermont ले यस लाभको लातग अझैितन तनयमहरू र आवनेत प्रििया सेट गर्ैि। तिनीहरूलाई यो आवनेत ियार 

भएिति ििाईंकहाुँ कसरी िु ि गने भनी िाहा िनतका लातग श्रम तवभागको वेबसाइटमा जानुहोस्। 
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नोट: ििाईंको सानो व्यवसायलाई "िेिेक संरक्षण" SBA ऋण वा आर्ितक िोटिटक प्रकोि ऋणको लातग लागू गररएको 

ि? यो तवत्त व्यवस्िाले ििाईंलाई तनयतमि समय कायम राख्न अनुमति क्रर्न्ि? क्रर्न्ि भन,े ििाईं कु नै ितन नयाुँ 

कायतिमहरूमा कु नै ितन हालिमा बेरोजगार हुन सकु्न हुन्न। 

मैले यो वर्त न्यूनिम कायत इतिहासका आवश्यकिाहरू िूरा नगरेमा के हुन्ि? 

हो! ििाईंसुँग महत्त्विणूत कायत इतिहास नभएिाितन यस समय अवतिमा ििाईंले बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गनत सकु्न हुन्ि। 

म संयुक्त राज्य अमेररकाको नागररक नभएमा म योग्य हुन्ि? 

सामान्यिया, ििाईं संयुक्त राज्य अमेररकाको नागररक नभएमा, ििाईंसुँग अतहले संयुक्त राज्य अमेररकामा काम गनत 

मान्य अतिकार ि र ििाईंले काम गर्ात अतिकार तियो भने ििाईं बेरोजगारी लाभहरूको लातग योग्य हुनुहुन्ि। रातिय 

रोजगारी कानूनको िररयोजनामा यस समय बेरोजगारी लाभहरूको लातग ििाईंको योग्यिा बारे हामीलाई िाहा भएको 

र िाहा नभएको कु राको संतक्षप्त तववरण ि। 

कागजातिकरण नभएका अप्रवासीहरूले बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गनत सक्र्ैनन्। 

ििाईं भमतन्टमा बसु्नहुन्ि? ििाईंसुँग संयुक्त राज्य अमेररकामा काम गनतको लातग ििाईंको आप्रवासी तस्िति वा अतिकार 

बारे प्रश्नहरू िन्? AALV वा र्तक्षण रोयल्टन कानूनी तक्लतनक सम्िकत गनुतहोस्। 

मैले हरेक हप्ता कति िैसा प्राप्त गनत अिेक्षा गनत सक्िु? 

तवशेर्गरी, राज्यले यो सूर प्रयोग गरेर आफ्नो साप्तातहक लाभको रकम ित्ता लगाउन सक्ि। अतिकिम लाभ प्रति हप्ता 

$513 ि।  

ििाईं COVID-19 को कारणले बेरोजगारीको लातग अतहले योग्य हुनुहुन्ि भने (उर्ाहरणको लातग, ििाईंसुँग िेरै कायत 

इतिहास नभएकोले वा ििाईं स्विन्र ठेके र्ार भएकोले), ििाईंको लाभ कसरी गणना गररन्ि भन्ने कु राको लातग भमतन्टले 

अझै तनयमहरू लेतिरहकेो ि। रकम प्रति हप्ता $191 (अतन्िम रैमातसकमा राज्य औसिको बेरोजगारी लाभहरूको आिा) 

र $191 बीिमा र्ायर गररनिे। 

ििाईंले साप्तातहक र्ावी र्ायर गरेमा ििाईंले हरेक हप्ता "महामारी बेरोजगारी क्षतििूर्ित" को अतिररक्त $600 प्राप्त 

गनुतहुनिे। यो िैसा जुलाई 31, 2020 सम्म उिलब्ि ि। ििाईंले आंतशक बेरोजगारीको लाभ मार प्राप्त गनुतभएिाितन यो 

प्राप्त गनत सकु्न हुन्ि।  

मैले संकटको अवतिमा कतहलेसम्म बेरोजगार बीमा लाभहरू प्राप्त गनत सक्िु? 

ििाईं योग्य हुनुहुन्ि भन,े ििाईंले 39 हप्तासम्म वा तडसेम्बर 31, 2020 सम्म बेरोजगारी लाभगरू प्राप्त गनत सकु्न हुन्ि -- 

ितहले नै आएको भएिाितन।  

मैले यो वर्तको 26 हप्तासम्मको बेरोजगारी लाभ ितहले नै प्राप्त गरेको िु भने के हुन्ि? 

ििाईंले अको र्ाबी र्ायर गनुतभएको ि वा ििाईं योग्य हुनुहुन्ि भन,े ििाईंले अको 13 हप्ताको तवस्िाररि बेरोजगारी 

लाभहरू प्राप्त गनत सकु्न हुन्ि। यसका लातग आवेर्न क्रर्न िुन: र्ायर गनत तनतिि गनुतहोस्।  

मैले कस्िो जानकारी लागू गनुतिित? 

भमतन्ट श्रम तवभागको वेबसाइटमा यस िृष्ठको िल्लो भागमा भएको सूिी हनेुतहोस्। सक्र्ो जानकारीको सािमा ियार 

हुनुहोस्। 
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श्रम तवभागको तनणातयकल ेतनम्न भएमा ििाईं रववा ििाईंको रोजगारर्ािालाई सम्िकत  गनत सकु्नहुन्ि: 

 जानकारी िुटेमा, वा

 ििाईं र ििाईंको रोजगारर्ािा यी कुनै ितन मदु्दाहरूको बारेमा असहमि भएमा।

तनणातयकलाई आवश्यक भएका जानकारी फे ला िानत उहाुँलाई मद्दि गनतको लातग सक्र्ो प्रयास गनुतहोस्। ििाईंसुँग यी कु नै 

ितन जानकारीको िहुुँि िैन भने उनीहरूलाई भन्नुहोस्। 

मैले कसरी आवेर्न क्रर्ने? 

भमतन्टमा, बेरोजगारी क्षतििूर्ितका लातग प्रारतम्भक र्ाबीहरू फोन वा अनलाइनद्वारा गनुतिित। 1-877-214-3330 वा 1-

888-807-7072 मा फोन गनुतहोस्। भमतन्ट श्रम तवभागमा अनलाइन फाराम ि। यहाुँ फाराम िूरा गनुतहोस्।

ििाईं स्विन्र ठेके र्ार, स्वयं-रोजगार वा "तगग" कमतिारी भएमा, ििाईंले आफ्नो र्ावी तनमातण गनुतअतघ के ही हप्ता लाग्न 

सक्ि। Vermont ले यस लाभको लातग अझैितन तनयमहरू र आवेर्न प्रक्रिया सेट गर्िै। तिनीहरूलाई यो आवेर्न ियार 

भएिति ििाईंकहाुँ कसरी िहुुँि गने भनी िाहा क्रर्नका लातग श्रम तवभागको वेबसाइटमा जानुहोस्। 

र्ाबी गनतका लातग ििाईंले श्रम तवभागलाई सम्िकत गनुतअतघ, तिनीहरूको आवश्यक जानकारीको सूिी बाट जानकारी 

सङ्कलन गनुतहोस्। श्रम तवभागले िेरै फोन कलहरूलाई ह्याण्डल गरररहेको ि जसकारण यसलाई फोनद्वारा प्राप्त गर्।न 

के ही समय लाग्न सक्ि। 

मैल; कति समयसम्म प्रिीक्षा गनुतिित? 

यस समयमा, श्रम तवभागलाई बेरोजगारी लाभहरूका लातग प्रिीक्षा गने समय हुुँर्नै। 

सामान्य समयमा, यसलाई सामान्यिया ििाईंको ितहलो भुक्तानी प्राप्त गनत लगभग र्ईु हप्ता लाग्ि। महामारीका 

कारणल,े ििाईंलाई लामो समयसम्म प्रिीक्षा गनुतिने हुन सक्ि। ििाईंले ितहलो भुक्तानी प्राप्त गर्ात यो वास्ितवक रूिमा 

जान्न सम्भव िैन। 

के म योग्य भएिति मैले केही गनुतिित? 

ििाईं काम गनत सक्षम हुनुहुन्न वा ििाईंको समय कारटएको ि भनी प्रत्येक हप्ता आफ्नो र्ाबी र्ायर गररराख्नुहोस्। 

ििाईंको अतन्िम नाम A-E बाट सुरु हुन्ि भने, सोमबार, F-L बाट सुरु हुन्ि भने मगंलबार, M-R बाट सरुु हुन्ि भने 

बुिबार र S-Z बाट सुरु हुन्ि भने शुिबार आफ्नो साप्तातहक र्ाबी भनुतहोस्। 

 श्रम तवभागले नभन्र्ासम्म अन्यिा, ििाईंलाई कामका लातग िोतजर्ै ुँ ि भनी प्रमातणि गनत आवश्यक िर्ै ुँन। श्रम 

तवभागले कोरोना भाइरस महामारीको अवतिमा तिनीहरू वा अन्य व्यतक्तहरूको स्वास््यमा ििरा होस् भन्ने िाहन्न। 

ििाईंले रोजगार अन्िवातिातहरू तलनुभयो, रोजगार मलेाहरूमा भाग तलनुभयो र यस्िै िरैे कायतहरू गरररहकेा िन् भनी 

र्ेिाउन आवश्यक िर्ै ुँन। 

यसले कसरी मेरा लाभहरू, हाउतजङ र स्वास््य स्याहारलाई प्रभाव िानेि? 

ििाईंले 3SquaresVT, (िाद्य स्याम्िहरू), इन्िन सहायिा, सामान्य सहायिा, िहुुँि वा SSI जस्िा सावतजतनक 

सहायिा प्राप्त गनुतहुन्ि भन,े ििाईंले िी प्रत्येक कायतिमहरूमा बेरोजगारीबाट आफू ले प्राप्त गरेको िैसा ररिोटत गनुतिित। 

सामान्यिया ििाईंले बेरोजगारी हुन सुरु भएको 10 क्रर्नतभरमा िैसाको ररिोटत गनुतिित। ििाईंले कति बेरोजगारी 

लाभहरू प्राप्त गनुतभएको ि भन्ने कु रामा आिाररि भई, ििाईं बेरोजगारी हुुँर्ा ििाईंका अन्य लाभहरू घटाइएको वा 

रोिकएको हुन सक्ि। 
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ििाईं अब उिरान्ि बेरोजगारी लाभहरूका लातग योग्य नहुुँर्ा ििाईंले यी प्रत्येक कायतिमहरूमा ितन ररिोटत गनुतिित, 

जसकारण ििाईंले आफ्नो 3SquaresVT, इन्िन सहायिा, सामान्य सहायिा, िहुुँि र SSI क्रफिात प्राप्त गनत सकु्न हुन्ि। 

ििाईंसुँग अनुर्ानप्राप्त हाउतजङ ि भने, ििाईंले आफ्नो घरिनी (ििाईं अनरु्ान प्राप्त घरमा बस्नुहुन्ि भने) वा आफ्नो 

हाउतजङ अतिकार (ििाईंले िण्ड 8 भौिर जस्िो भाडा सहायिा प्राप्त गनुतभएको ि भन)े मा ििाईंका बेरोजगारी 

लाभहरू ररिोटत गनुतिित। ििाईंले बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गरेिति ििाईंको भाडाको शेयर बढ्न सक्ि। ििाईंले आफ्ना 

बेरोजगारी लाभहरू रोक्रकर्ा ितन ररिोटत गनुतिित, जसकारण ििाईंको भाडाको शेयर फे रर कम हुन्ि। 

यो बेरोजगारी िैसामा ''महामारी बेरोजगारी क्षतििूर्ित'' मा $600वहप्ता बाहके मेतडके डलाई ितन गणना गररन्ि। ििाईंले 

भमतन्ट मेतडके डमा आफ्नो बरेोजगारी िैसाको ररिोटत गनुतिित। हामीलाई लाग्ि की अतिकांश मातनसहरू अतिररक्त 

बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गनत र उनीहरूका मेतडकेड राख्न सक्षम हुनुिित। ििाईंले ििाईंको मेतडके ड िररवितन भइरहकेो 

वा समाप्त भइरहकेो ि भने्न िर प्राप्त गनुतहुन्ि भने, कृ िया हामीलाई स्वास््य सेवा अतिवक्ताको कायातलय (HCA) मा 

सम्िकत गनुतहोस्। स्वास््य स्याहार अतिवक्तासुँग कुरा गनत वा हाम्रो मद्दि अनरुोि फाराम भनत 1-800-917-7787 मा 

फोन गनुतहोस्। HCA भरमन्ट वासीहरूका लातग तन शलु्क सेवा हो। 

मेले अस्वीकार गरे भने के हुन्ि? 

अिीलको लातग तलतिि सूिनाको तमतिर्ेति ििाईंसुँग 30 क्रर्नको समय ि। िर के ही अस्वीकारहरू अिील तबना 

समािान गनत सक्रकन्ि। प्रणालीमा ियातप्त जानकारी नभएकाल ेश्रम तवभागले अतहले िरैे एतललके सनहरूसुँग सम्िकतमा ि र 

उनीहरूमध्ये आिाले प्रारतम्भक अस्वीकारहरू प्राप्त गरररहकेा िन्। अिील गनुतअतघ, ििाईंले उनीहरूको र्ाबी समािान 

गने एक व्यतक्त हुनुहुन्ि भनी हनेत ििाईंलाई तनयकु्त गररएको क्रर्नमा ििाईंले श्रम तवभागलाई सम्िकत गने प्रयास गनत 

सकु्न हुन्ि। ििाईंको अतन्िम नाम A-E बाट सुरु हुन्ि भने, सोमबार, F-L बाट सुरु हुन्ि भने मगंलबार, M-R बाट सुरु 

हुन्ि भने बुिबार र S-Z बाट सुरु हुन्ि भने शुिबार फोन गनुतहोस्।  

हामी ििाईंलाई आफ्नो बेरोजगारी अस्वीकार अिील गनत आवश्यक िित वा िरै् ुँन भनी तनणतय गनतका लातग मद्दि गनत 

सक्िौं। हाम्रो फाराम भनुतहोस् र हामी ििाईंलाई फे रर फोन गनेिौं। ििाईंको जानकारी काननूी सेवा भमतन्टमा जानेि, 

जुन तस्िनहरूमा र्बैु भमतन्ट कानूनी सहायिा र कानूनी सहायिा भमतन्टका लातग मद्दि अनरुोि गररन्ि। ििाईंले 

हामीलाई 1-800-889-2047 मा ितन फोन गनत सकु्न हुन्ि। 

यक्रर् ििाईंले अिील गनुतिर्ेन भने, ििाईंले अस्वीकार गरेको वा ''तनिातरण िर'' िठाएको तमतिबाट 30 क्रर्नतभरमा श्रम 

तवभागलाई िर मले गनत तनतिि हुनुहोस्। ििाईं अिील गनत िाहनुहुन्ि भनी उनीहरूलाई भन्नहुोस्। ििाईंले आफ्नो 

अिील इमेल, फ्याक्सद्वारा िठाउन वा यसलाई िोड्न सकु्न हुन्ि िर यद्यति यो िठाउनुभयो भन,े अस्वीकार िर प्राप्त 

गरेको तमतमर्ेति 30 क्रर्नतभरमा िठाउनुिित।  ििाईंको अिील िरमा के-के समावेश गने भन्ने तववरणहरू का लातग श्रम 

तवभागको वेबसाइट हनेुतहोस्। आफ्नो िरको प्रतितलति राख्नुहोस्। 

ििाईंले अिील फाराम प्रयोग गनुतहुन्ि भने, ििाईंल ेUI वार्ी अिील फाराम प्रयोग गनत सकु्न हुन्ि। यसलाई भनुतहोस् र 

आफैुँ प्रतितलति बिि गनुतहोस्। 

प्रशासतनक कानून न्यायािीश (ALJ) ले ििाईंको र्ाबी र अस्वीकारलाई समीक्षा गनेि र ििाईंको फोन सुनुवाई हुनिे। 

अिील प्रिियाका तववरणहरू को लातग ििाईंको सुनुवाई सूिनाको ििातड वा श्रम तवभाग वेबसाइटमा हनेुतहोस्। 
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