महामारी बेरोजगारी सम्बन्धी सहायता (PUA)
कामदारहरूलाई बेरोजगारी क्षतिपूतिि लाभहरूका लागग विस्िाररि योग्यिा छ जन
ु परम्परागि बेरोजगारी
क्षतिपूतििका लागग योग्य हुनेछैन।
प्रश्न: PUA अन्तगगत कसलाई समेटिएको छ?
•

जल
ु ाई 19, 2019 पतछ परम्परागि क्षतिपूतिि (UC) लाभहरूमा आफ्ना अगिकारहरू समाप्ि भएका
कामदारहरू

•

स्ियं-रोजगार, फ्रिल्यान्सर, स्ििन्र ठे केदार, गगग कमिचारी र/िा 1099 कर फाइलरहरू भएका कामदारहरू

•

नोक्सानमा परे का िा आंशिक-समयको रोजगारीमा समय घटाएर काम गने कामदारहरू

•

परम्परागि UC लाभहरूका लागग योग्य हुन पयािप्ि कायि इतिहास िा अम्दानीको कमी भएका कामदारहरू

प्रश्न. PUA अन्तगगत कसलाई समेटिएको छै न?
•

भक्
ु िानीले टे शल-कायि गनि सक्ने कामदारहरू
(उनीहरूले COVID-19 पि
ू ि गनेभन्दा कम समयसम्म काम नगदािसम्म, उनीहरू प्रकोप बेरोजगारी
सम्बन्िी सहायिाका लागग योग्य हुन सक्छन ्)

•

उनीहरूले आफ्नो सामान्य कायि गने हप्िाभन्दा कम लाभहरू प्राप्ि नगदािसम्म भक्
ु िान गररने बबदा प्राप्ि
गरररहे का कामदारहरू

प्रश्न: व्यक्ततले कतत हप्तासम्म PUA लाभहरू प्राप्त गनग सतछ?
उत्िर: लाभहरू 39 हप्िामा क्याप गररन्छ।
प्रश्न: PUA स्वीकार गररएको छ भने, मैले PUA लाभहरूमा कतत प्राप्त गनेछु?
उत्िर: लाभ रकम परम्परागि बेरोजगारी लाभहरूसँग समान हुन्छ र न्यूनिम PUA रकम $189.00 हो।
अन्यथा, यो िपाईंको औसि साप्िाहहक ज्यालाको 50% हुन्छ।
प्रश्न: मैले $600 भत
ु तानीबारे सन
ु ेको छु। के मैले त्यो पतन प्राप्त गनेछु?
उत्िर: अवप्रल 4, 2020 अन्त्य हुने हप्िाको सरु
ु िािदे खि, जल
ु ाई 25, 2020 सम्म, यहद िपाईं PUA
लाभहरूको लागग योग्य हुनह
ु ु न्छ भने, िपाईंले संघीय महामारी बेरोजगारी क्षतिपतू िि (FPUC) कायिक्रम माफिि
प्रति हप्िा थप $600.00 पतन प्राप्ि गनह
ुि ु नेछ।

प्रश्न: ओहायोमा PUA लाभहरूको लागग मैले कसरी आवेदन टदने?
उत्िर: https://pua.unemployment.ohio.gov मा अनलाइन आिेदन हदनह
ु ोस ्। िपाईंसँग प्रश्नहरू छन ् भने,
1-833-604-0774 मा फोन गनह
ुि ोस ्।
प्रश्न: PUA को लागग आवेदन टदन मलाई के-के जानकारी आवश्यक पनेछ?
उत्िर: नाम, ठे गाना, टे शलफोन नम्बर, मान्य इमेल ठे गाना, सामाजजक सरु क्षा नम्बर, जन्म शमति, चालक
इजाजिपर िा राज्य आइडी नम्बर र 2019 र 2020 को रोजगार शमति; बेरोजगार हुनक
ु ो कारण; आगिि
जानकारी (दम्पति िा बालबाशलका) र उनीहरूको सामाजजक सरु क्षा नम्बर र जन्म शमति; प्रत्यक्ष डडपोजजटको
लागग बैंफ्रकङ जानकारी (िा िपाईंले डेबबट काडिमा लाभहरू प्राप्ि गनि छनोट गनि सक्नह
ु ु न्छ) र उपलब्ि भएमा
2019 को कर फ्रफिाि
िपाईं स्ियं-रोजगार हुनुहुन्छ भने, िपाईंले W-2 फारामहरू, हालैको भक्
ु िान स्टब िा भौचर, आम्दानी
वििरणहरू (नाफा र नोक्सान प्रतिबबजम्बि गने) िा पेरोल प्रत्यक्ष डडपोजजट दे िाउने हालैको बैङ्क रे कडिहरू
सहहि स्िीकायि रोजगारीको प्रमाण पेि गनप
ुि छि ।
प्रश्न: के मैले PUA लाभहरू प्राप्त गनग साप्ताटहक दाबीहरू पेश गनप
ुग छग ?
उत्िर: गनप
ुि छि , िपाईं COVID-19 को कारण बेरोजगार हुनह
ु ु न्छ भनी प्रत्येक हप्िा दाबी पेि गनप
ुि छि ।
प्रश्न: हालको PUA कायगक्रमको ममतत कुन हो?
उत्िर: जनिरी 27, 2020-डडसेम्बर 31, 2020
PUA का लागग तनम्न मलङ्कमा चरणबद्ध रूपमा आवेदनका तनदे शनहरू हे नह
ुग ोस ्:
https://jfs.ohio.gov/ouio/pdf/PUA-StepByStepApplicationInstructions.pdf
06/19/2020 अनस
ु ार यो जानकारी िििमान छ।
प्रश्नहरू छन ्?
दक्षक्षणपि
ू ी ओहायो कानन
ू ी सेिा 833.288.2936 (दक्षक्षणपि
ू ी ओहायो)
कोलम्बस कानन
ू ी सहायिा समाज 614.241.2001 (केजन्िय ओहायो)
Marion Office 740.383.2161 िा 888.301.2411 (डेलािेयर, मेररअन, मोरो र यतू नयन काउण्टीहरू)
हाम्रा प्रत्येक कायिक्रमहरूले न्यून-आम्दानी भएका ओहायोका बाशसन्दा र शसतनयरहरूको लागग तनिःिुल्क
कानूनी सेिाहरू उपलब्ि गराउँ छ।
LASC/SEOLS ले हाम्रो कायिक्रम, सेिा र फ्रक्रयाकलापहरूमा िा हाम्रो तनयुक्ि गने र रोजगारी अभ्यासहरूमा

भनाि हुन, उपचार गनि िा सहभागी हुन िास्िविक िा कगथि जाति, रङ, िमि, शलङ्ग, लैङ्गगक झुकाि, लैङ्गगक
पहहचान िा अशभव्यजक्ि, िैिाहहक जस्थति, राजरिय मूल, असक्षमिा, उमेर, िंिािली िा सैन्य जस्थतिको
आिारमा कुनै पतन व्यजक्िलाई भेदभाि गदै न।
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