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अपडेट ग�रएको: से�टे�बर 15, 2021

माच� 27, 2020 दे�ख अ��ल 1, 2021 को बीचमा आ�दानी गुमाएका, तर रा�य र संघीय

बेरोजगार राहतबाट ब�ह�कृत ��मकह�लाई एक पटकको भु�ानी �दान गन� ब�ह�कृत

��मक कोष (EWF) �यूयोक�  रा�यको एउटा काय��म हो।

हाल �यूयोक�  रा�यमा ब�ने; 

�यूयोक�  रा�यमा माच� 27, 2020 भ�दा प�हले दे�ख ब�ने; 

फे�ुवरी 23, 2020 र अ��ल 1, 2021 को बीचमा कुनै

बेला �न�न कारणले आ�नो �याला वा आ�दानीको 50% वा

बढ� गुमाएको: 

COVID सँग स�ब��त बेरोजगारी, आं�शक बेरोजगारी,

वा काम गन� अस�मता वा

COVID को कारणले कमाउने वा घरको मु�य कमाई

गन� ���को मृ�यु वा अश�ता; 

आ�नो आ�दानी वा �याला गुमाउनु भ�दा प�हले ��त ह�ता

क�तीमा 15 घ�टा काम गरेको; 

रा�यको बेरोजगारी बीमा वा संघीय महामारी बेरोजगारी

सहयोगको ला�ग अयो�य भएको; र

अ��ल 19, 2020 र अ��ल 19, 2021 को बीचमा

$26,208 (कर अ�घ) कमाएको

य�द �न�न म�ये यी सबै तपा�लाई लागू �ने भएमा, तपा� EWF

को ला�ग यो�य ब�ह�कृत ��मक �नु��छ:

ब�ह�कृत ��मक को हो?

नोट: संघीय �ो�साहन कोष (सरकार�ारा $600, $1,200, वा
$1,400 को अंकमा पठाईएको राहत) �ा�त गरेमा ब�ह�कृत
��मक कोषको यो�यतालाई असर गद�न। तपा�ले �ो�साहन भु�ानी
�ा�त गनु�भए प�न आवेदन गन� स�नु��छ।

�टयर 1: कर भ�दा अ�घ $15,600

�टयर 2: कर भ�दा अ�घ $3,200

��मकह� �टयर 1 वा �टयर 2 को ला�ग यो�य �न स�छन्।

EWF के ��ताव गद�छ?

नोट: �यूयोक�  रा�य रा�य कर मा लाभको 5% रो�कनेछ। कोष
भु�ानी संघीय करह�को अधीनमा �न स�छ। कृपया कर
स�लाहको ला�ग एक लेखाकार वा वक�ल सँग परामश� गनु�होस्

मैले कसरी आवेदन गन� स�छु ?

तपा�ले �यूयोक�  रा�यको �म �वभाग (DOL) मा अनलाइन

आवेदन गनु�पछ�। 

तपा�ले 13 वटा �व�भ� भाषाह�मा उपल� आवेदन गन�को

ला�ग मोबाइल �डभाइस वा क�यूटर �योग गन� स�नु��छ। 

प�ाचार�ारा ग�रएको आवेदन �वीकार ग�रने छैन।

आवेदन गन�को ला�ग तपा�लाई DOL ले शु�क �लने छैन।

dol.ny.gov/EWF मा आवेदनह� खु�ला छन् 

नेपाली  •  NEPALI

https://www.nyic.org/
http://dol.ny.gov/EWF
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बार�बार सो�धने ��ह�

तपा�को कागजातह� यो�यता �नधा�रणको ला�ग मा� �योग

ग�रनेछ र �या�यक वारे�ट वा अदालतको आदेशको पालना गनु�

बाहेक आवेदन ���या बा�हर कसैसँग प�न साझा ग�रने छैन।

गद�न। ICE स�हत, कुनै प�न सरकारी एजे�सीह�लाई तपा�को

रोजगारदाता र कसैले तपा�को आवेदन स�हत कुनै प�न कागजातको

खुलासा गनु� द�डनीय अपराध हो।

के DOL ले मेरो ���गत जानकारी

आ�वासन काया��वयन गन� एजे�सीह�सँग

साझा गछ�?

काड�को ATM मा प�ँच ह�छ र अमे�रकामा �भसा डे�बट काड�

�वीकार �ने जहाँ प�न �योग गन� स�क�छ।

काड� 12 म�हनास�मको ला�ग मा�य ��छ र कोषको �याद समा�त

�ँदैन। 

कोषका �शासकह�ले आवेदन गरेको �म�तबाट, यसको समी�ा र

�शोधन गन�को ला�ग लगभग छ दे�ख आठ ह�ता ला�ने अनुमान

गरेका छन्।

�वीकृत आवेदकह�ले आवेदनमा �दान ग�रएको �भसा ��पेड काड�मा

एक-पटकको भु�ानी �ा�त गन�छन्।

भु�ानी क�हले र कसरी जारी ग�रनेछ?

�व�सनीय सं�ाह�को पूण� सूचीको ला�ग 

 dol.ny.gov/CBOList मा जानुहोस्, वा

एजे�टसँग कुरा गन� र तपा�को न�जकैको �ान खो�नको ला�ग

877-EWF-4NYS (877-393-4697) मा फोन गनु�होस्।

800-662-1220 TTY/TTD - अं�ेजी

877-662-4886 TTY/TTD – �ेनीश

य�द तपा�लाई आवेदन �दनको ला�ग सहयोग चा�हएमा, �यूयोक�

रा�यले तपा�लाई आव�यक सहयोग गन�को ला�ग �व�सनीय समुदाय

आधा�रत सं�ाह�सँग साझेदारी ग�ररहेको छ।

तपा�ले �म �वभागको आ�धका�रक वेबसाइटमा मा� EWF

लाभह�को ला�ग आवेदन �दनुपछ� र �व�सनीय सं�ाह�बाट

मा� सहयोग �लनुपछ�। 

तपा�ले EWF अपडेटको ला�ग साइन अप गनु�भएमा वा EWF

लाभह�को ला�ग आवेदन �दनुभएमा मा� DOL ले तपा�लाई

स�क�  गन�छ। 

य�द तपा�लाई धोखाधडीको बारेमा �च�ता भएमा,

dol.ny.gov/EWF मा उजुरी फारमको �योग ग�र �रपोट�

गनु�होस्।

��यामह�बाट जो�गनुहोस्!

के कसैले मलाई मेरो आवेदन �दन सहयोग

गन� स�छ?

आवेदनह� �ा�त भएको �ममा �सो�धत ग�र�छन्। 

सबै कोषह�को बाँडफाँड ग�रसकेप�छ, कोष ब�द �नेछ र

आवेदन ���या ब�द �नेछ।

काय��मको ला�ग कोषह� सी�मत छन् र प�हले आउनेलाई प�हलो

सेवाको आधारमा �वतरण ग�रनेछ।

काय��म क�हलेस�म च�छ?

तपा�ले आ�नो प�रचय र रे�सडे�सी �मा�णत गन�को ला�ग सोही

कागजातह� पेश गन� स�नु��छ

प�रचय र / वा रे�सडे�सीको ला�ग क�तीमा एउटा कागजातमा

तपा�को फोटो �नुपछ� (तपा�ले केयरटेकरले नाताको �माण

देखाउन स�नेमा बाहेक) 

प�रचय र / वा रे�सडे�सीको ला�ग क�तीमा एउटा कागजातले

तपा�को ज�म�म�त देखाउनुपछ� 

सबै कागजातह� �न�न �नुपन�छ: 

जारी गन� एजे�सी�ारा �मा�णत ग�रएको

अ�यथा बाहेक �याद गु��एको �नु �ँदैन

अं�ेजीमा, वा �मा�णत अं�ेजी भाषामा अनुवादको साथमा

टाँ�सएको वा �ब��एको �नु �ँदैन

आवेदकह�ले आवेदन गदा� कागजातह� पेश ग�र आ�नो प�रचय,

NYS रे�सडे�सी, महामारी भ�दा प�हलेको रोजगार र आ�दानी

�मा�णत गनु�पन�छ।

मैले आवेदन गन�को ला�ग के चा�ह�छ?
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मैले आ�नो प�रचय कसरी �मा�णत गन� स�छु?

IDNYC प�रचय काड� (�याद समा�त नभएको वा

2020 वा 2021 मा समा�त भएको) 

�याद समा�त नभएको �यूयोक�  रा�यको चालक

अनुम�तप� वा गैर-चालक प�रचय काड�

�याद समा�त नभएको संयु� रा�यको पासपोट�

□

□

□

4 अंक

संयु� रा�य बाहेक अ�य देशले जारी गरेको �याद

समा�त नभएको पासपोट�

�यूयोक�  रा�यको �श�ाथ�को अनुम�तप�

अमे�रक� सै�य ID

कुनै अ�य संघीय, NYS वा �ानीय सरकारले जारी

गरेको “प�रचय उ�े�यको ला�ग होइन” उ�लेख

नग�रएको फोटो ID।

कलेज / �व��व�ालयको फोटो ID स�हत शै��क

सं�ाले जारी गरेको फोटो ID

□

□

□

□

□

3 अंक

NYS मान�सक �वा�य काया�लयको फोटो ID काड� 

�याद स�कएको अमे�रका वा �वदेशी पासपोट� (2 वष�

प�हले वा कममा �याद समा�त भएको) 

फोटो स�हतको �वदेशी चालक लाइसे�स (2 वष� प�हले

वा कममा �याद स�कएको)

फारम I-94, I-797, I-797A, वा I-797D स�हत

USCIS (आ�वासन) कागजात

ITIN �वीकृ�त प� (अथा�त् तपा�ले ITIN �ा�त

गनु�भएप�छ IRS बाट पाउने प�)

□

□

□

□

□

2 अंक

वैवा�हक �माणप� वा स�ब�-�ब�ेदको कानूनी

कागजात 

�यूयोक�  रा�यको �बरामीको फोटो प�रचय काड� 

�याद समा�त नभएको पाक�  र रेक सद�यता काड� 

�वदेशी ज�मदता� �माणप�

क�सुलर ID काड� (वा कुनै अ�य देशले जारी गरेको

अ�य कुनै फोटो ID) 

अमे�रकाको हाई �कूल, कलेज वा �व��व�ालयबाट

गरेको �ड�लोमा वा �ा�स���ट

“प�रचय उ�े�यको ला�ग होइन” भनेर प�ह�यै सूचीब�

नग�रएको बाहेक संघीय, NYS, वा �ानीय सरकारले

जारी गरेको फोटो नभएको ID।

रोजगारदाताले जारी फोटो ID काड� 

तपा�ले अ��ल 19, 2021 भ�दा प�हले सेवाह� �ा�त

गनु�भएको वा सं�ागत काय��मह�मा भाग �लनुभएको

NYS को गैर-नाफामुलक सं�ाले जारी फोटो ID

एक �ल�खत रोजगारदाताले �दान गरेको �ल�खत

��ताव, पे �ट�स, वा भु�ानी ग�रएको कागजातको

सूचना

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

1 अंक

तपा�को प�रचय �मा�णत गन�को ला�ग, तपा�लाई �न�न कागजातह� म�ये एउटा वा बढ�

�दान गरेर ज�मा 4 अंक वा बढ� आव�यक ��छ:

3/10

�यूयोक�  रा�यका ब�ह�कृत ��मक कोष (EWF) अपडेट ग�रएको: से�टे�बर 15, 2021

https://www.nyic.org/


एक घरबार�वहीन आ�य संकेत गद� तपा� हाल आ�यमा ब�नु��छ

घरबार�वहीन सेवा �दायक / घरबार�वहीन ���ह�लाई आवास �दान गन� गैर-नाफामुलक वा धा�म�क सं�ा

घरेलु �ह�सा सेवा �दायक वा NYS मा घरेलु �ह�सा पी�डतह�लाई सेवाह� �दान गन� काय��म

आवेदकलाई अ��ल 19, 2021 भ�दा प�हले सेवाह� �दान गरेको र र आवेदकको रे�सडे�सी �मा�णत गन� स�ने NYS

परोपकारी सं�ा

DMV ले जारी गरेको �याद समा�त नभएको NYS चालक अनुम�तप� वा NYS गैर-चालक ID वा NYS �सका�को अनुम�तप�

2020, 2021 मा �याद समा�त भएको वा हाल मा�य भएको IDNYC;

रा�य वा संघीय कर दा�खला वा �फता�; वा

�न�न म�ये �ईवटा, एउटा माच� 27, 2020 भ�दा प�हले र एजी माच� 19, 2021 मा वा प�छको �म�तमा:

उपयो�गता बीलको ��त�ल�प

हालको लीज, �धतोको भु�ानी, वा स��� करको �टेटमे�ट 

पे �टब

तपा�को रोजगारदाताले NYS मा ��त आवास �दान ग�ररहेको देखाउँदै गरेको रोजगारको ��ताव वा तलबको सूचना

मे�डकल �टेटमे�ट, बील वा रेकड� 

बीमाको �टेटमे�ट, बील, वा रेकड� (भाडावालको, घरधनीको मा�लक, जीवन बीमा र सवारीसाधन बीमा स�हत) 

ब�क वा �े�डट �टेटमे�ट

�या�यक आदेश, अदालतको आदेश, वा NYS अदालत वा �शास�नक कानून फोरमको अ�य कागजातह�

�न�न सं�ाह� म�ये कुनैबाट तपा�को �वगत र / वा हालको रे�सडे�सी �मा�णत गन� प� :

NYCHA �ारा तपा�लाई स�बोधन ग�रएको प�

तपा�को EWF आवेदनसँग स�ब��त NYS �म �वभागको कागजात बाहेक संघीय, NYS, वा �ानीय �नकाय (उदाहरणको

ला�ग, �कूल �ज�ला) बाट कागजात

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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मैले आ�नो रे�सडे�सी कसरी �मा�णत गन� स�छु?

तपा�को रे�सडे�सी �मा�णत गन�को ला�ग, तपा�ले �यूयोक�  रा�य �भ� तपा�को नाम र ठेगाना

उ�लेख गरेका �न�न कागजातह� म�ये एक वा धेरै �दान गनु�पछ�। कागजात(ह�)ले माच�

27, 2020 भ�दा प�हलेको साथै हालको रे�सडे�सीको �माण पेश गनु�पछ�।
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म कसरी मेरो काय� यो�यता �मा�णत गन� स�छु?

रोजगारदाताको प�ाचार ठेगाना र तपा�को काय��लको ठेगाना (NYS �भ�) र

प�को साम�ी �मा�णत गन� स�ने कसैको फोन न�बर स�हत स�क�  जानकारी; वा

रोजगारदाताको बेरोजगारी बीमा खाता न�बर वा संघीय रोजगार प�रचय न�बर (FEIN)

वैध ITIN न�बर �योग ग�र कर 2018, 2019, वा 2020 को ला�ग रा�यको कर �फता�

रोजगारदाताबाट तपा�को कामको �म�त देखाउने र अब �कन तपा� रोजगारमा �नु�� भ�े प�, र क��तमा �न�न म�ये एक 

तपा� लाभ वा गुमाएको आ�दानीको ला�ग यो�य ब�ुभ�दा क��तमा 6 म�हना प�हले दे�ख क��तमा 6 ह�ताको पे �ट�स /

�यालाको �टेटमे�ट 

वष� 2019 वा 2020 को ला�ग �याला वा आ�दानी देखाउने W2 वा 1099 कर फारम

�यालाको चोरी रोकथाम अ�ध�नयम (WTPA) तपा� लाभ वा आ�दानीको नो�सानीको ला�ग यो�य �नु भ�दा 6 म�हना

प�हले रोजगारमा रहेको देखाउंदै तपा�को रोजगारदाताले तपा�लाई भना�को बेलामा �दइएको �याला सूचना।

□

□

□

□

□

5 अंक

अ��ल 19, 2021 भ�दा अ�घ NYS मा काम गरेको 

तपा�को रोजगार / आ�दानी गुमाउनु भ�दा प�हले 6 म�हनाको अव�धमा 6 ह�ता भ�दा बढ�को ला�ग �याला �ा�त

गरेको वा �ा�त गनु�पन� ��छ

�व�ीय सं�ा (ज�तै ब�क, �े�डट यु�नयन, सहकारी) को �टेटमे�ट 

चेकलाई नगद गरेको र�सद (ज�तै वे�टन� यु�नयन, वालमाट�)

भु�ानीको लेनदेन लग (ज�तै �जली, भे�मो, नगद एप, पेपाल)

भु�ानी नग�रएको �याला वा अ�य दावी, उजुरी, वा �न�न देखाउने सरकारी एजे�सीकोमा दता� ग�रएको बराबरको

कागजात :

इकाई वा तपा�सँग अस�ब��त ���बाट �नय�मत ��य� �न�ेप, �न�ेप वा एक �ाना�तरणको �माण, ज�तै:

□

□

3 अंक

आवेदकह� ब�ह�कृत ��मक कोषको �टयर 1 (कर भ�दा अ�घ $15,600 कर) वा �टयर 2

(कर भ�दा अ�घ $3,200) को ला�ग यो�य �न स�छन्।

तपा� 5 अंकको एउटा आइटम, 3 अंकको �ईवटा

आइटमह�, वा एउटा 3 अंकको आइटम र 1

अंकको �ईवटा आइटमह� �योग गन� स�नु��छ

�टयर 1 → तपा�लाई 5 अंक चा�ह�छ
तपा� 3 अंकको एउटा आइटम वा 1 अंकको

�ईवटा आइटमह� �योग गन� स�नु��छ।

�टयर 2 → तपा�लाई 3 अंक चा�ह�छ
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ब�क �टेटमे�टह�

चेकलाई नगद बनाएको र�सदह� 

भु�ानी एपबाट ग�रएको लेनदेनको लग

रोजगारदाताको प�ाचार ठेगाना वा

रोजगारदाताको NYS बेरोजगारी बीमा खाता न�बर वा संघीय रोजगार प�रचय न�बर (FEIN) वा 

रोजगारदाताको ��त�न�धको फोन न�बर स�हतको स�क�  जानकारी

टोल रेकड�ह�

पा�क�ग र�सदह� 

साव�ज�नक यातायात रेकड�ह�

रोजगारदाताले जारी गरेको ID �याज

रोजगारदाताबाट इमेल, पाठ स�देशह�, सामा�जक स�ालका पो�टह� वा डे�लभरी आदेश पृ�ह�सँग स�ब��त �ल�खत

स�चारह�, कामको इन�वाइस, �ब�� रसीदह�को के��, वा �नद�शनह�

आवेदक र रोजगारदाता वा कामको स�ब�को अ��त�व देखाउने �नयु�� प� बीच इमेल, पाठ स�देश, सामा�जक स�चारका पो�टह�,

वा एक अ�य �ल�खत स�चार

कमाईसँग स�ब��त दोह�रने पेचेक र / वा रे�म�ा�सको नगद गरेको �माण ज�तै :

रोजगारदाताले कम�चारीलाई �न�न कुरा समावेश भएको कागजातह� स�हत जारी गरेको कागजात वा साम�ी :

कामको �ानमा आउने जाने ढाँचा देखाउने र�सद वा रेकड�, ज�तै :

तपा�ले अ��ल 19, 2021 भ�दा प�हले क��तमा 6 म�हनामा क��तमा 6 ह�ताको ला�ग काम गरेको ��य� �पमा �वीकार गन� ग�र

परोपकारी सं�ाले जारी गरेको तपा�को रोजगारको इ�तहासको �माण �दने प�

□

□

□

□

□

□

□

1 अंक

नोट : तपा�को कामको यो�यता �मा�णत गन�को ला�ग, तपा�ले एकल कागजात वा ��येक
आइटम �ेणीको ला�ग कागजातह�को सेट �दान गन� स�नु��छ। कुनै प�न कागजात वा
कागजातह�को सेटलाई एक पटक भ�दा बढ� गणना गन� स�क�दैन। कागजातको सेटको एउटा
उदाहरण �न�नानुसार छ: य�द तपा�ले तपा�को रोजगारदातासँग कामको स�ब� �दश�न गन�को
ला�ग 7 वटा पाठ स�देशह� र एउटा इमेल �दान गनु�भएमा, तपा�ले सबै 8 वटा कागजातह�को
ला�ग 1 अंक मा� �ा�त गनु��नेछ �कनभने ती सबै एउटै �ेणीको �कारमा छन्।
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�यूयोक�  रा�यका ब�ह�कृत ��मक कोष (EWF) अपडेट ग�रएको: से�टे�बर 15, 2021

आवेदकह� ब�ह�कृत ��मक कोषको �टयर 1 (कर भ�दा अ�घ $15,600 कर) वा �टयर 2

(कर भ�दा अ�घ $3,200) को ला�ग यो�य �न स�छन्।

तपा� 5 अंकको एउटा आइटम, 3 अंकको �ईवटा

आइटमह�, वा एउटा 3 अंकको आइटम र 1

अंकको �ईवटा आइटमह� �योग गन� स�नु��छ

�टयर 1 → तपा�लाई 5 अंक चा�ह�छ
तपा� 3 अंकको एउटा आइटम वा 1 अंकको

�ईवटा आइटमह� �योग गन� स�नु��छ।

�टयर 2 → तपा�लाई 3 अंक चा�ह�छ
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मैले आवेदन �दए प�छ के ��छ ?

य�द DOL ले तपा�को आवेदनमा कुनै सम�या देखेमा, तपा�

DOL बाट पाठ स�देश वा इमेल �ा�त �नेछ र तपा�सँग

�यसको समाधान गन�को ला�ग 7 �याले�र �दन �नेछ।

DOL ले �नण�य �लएप�छ (तपा�को आवेदन �वीकार वा

अ�वीकार) प�छ तपा�ले पाठ स�देश वा इमेल �ा�त गनु��नेछ।

य�द DOL ले मेरो कुनै कागजातह�

अ�वीकार गरेमा के ��छ?

DOL ले �नण�य गरेमा वा तपा�को आवेदनमा सम�या देखेमा

तपा�ले DOL बाट पाठ स�देश वा इमेल �ा�त गनु��नेछ।

�नण�यलाई अ��तम बनाउनुभ�दा अ�घ आवेदकह�सँग अपील

शु� गन�को ला�ग 7 �याले�र �दन �नेछ। 

तपा�ले अपील गनु� भएप�छ, DOL ले तपा�को आवेदनलाई

उ� �पमा समी�ा गन�छ। 

तपा�ले सूचना ग�रएको �म�तले 7 �याले�र �दन �भ� थप

जानकारी वा कागजातह� �दान गनु�होस् भनेर सूचना �ा�त

गनु��नेछ। 

य�द �दान ग�रएको समयसीमा �भ� DOL ले तपा�बाट कुनै

��त��या �ा�त नगरेमा, यसले भएको जानकारीको आधारमा

यो अपीलमा �नण�य गन�छ। 

DOL ले समी�ा ���या पूरा गरेप�छ, तपा�को अपीललाई

�वीकार वा अ�वीकार ग�रयो भनेर जानकारी गराउनको ला�ग

तपा�लाई पाठ स�देश वा इमेल पठाउनेछ। अपीललाई ���या

गन�को ला�ग तीन ह�तास�म ला�न स�नेछ। य�द थप जानकारी

चा�हएमा यसलाई बढ� समय ला�न स�छ।

लाभ अ�वीकृत ग�रएका वा अ�यथा DOL को �नण�यसँग असहमत

�ने आवेदकह�सँग उनीह�को केसमा अपील गन� अ�धकार ��छ। 

य�द DOL के मेरो आवेदन अ�वीकार गरेमा

वा मलाई �टयर 2 को स�ा 1 �टयर �दएमा

के ��छ?

य�द थप जानकारी वा सुधार आव�यक भएमा, DOL ले

तपा�लाई �ववरणह�को ला�ग एउटा �ल�क स�हत तपा�लाई

आ�नो खातामा साइन इन गन� सुझाव स�हत पाठ स�देश वा

इमेल पठाउनेछ। 

तपा�ले साइन इन गनु� भएप�छ, कुन कागजातह�लाई

स�याउनुपन�छ र फे�र पेश गनु�पन�छ भनेर हेन�को ला�ग

�नद�शनह�को पालना गनु�होस्। 

तपा�सँग इमेल वा पाठ सूचना पाएको �म�त र समयले

��त��या �दनको ला�ग 7 �याले�र �दन �नेछ। 

य�द �दान ग�रएको समय सीमा �भ� ��त��या �ा�त नभएमा,

उपल� जानकारीको आधारमा एउटा �नण�य �लइनेछ।

तपा�को आवेदनमा �नण�य �लएप�छ, DOL ले तपा�को

आवेदन �वीकृत ग�रयो वा अ�वीकार ग�रयो भनेर थाहा

�दनको ला�ग तपा�लाई पाठ स�देश वा इमेल पठाउनेछ।

कोषका �शासकह�ले आवेदन गरेको �म�तबाट, यसको

समी�ा र �शोधन गन�को ला�ग लगभग छ दे�ख आठ ह�ता

ला�ने अनुमान गरेका छन्।

तपा�ले आ�नो आवेदन पेस गरे प�छ एउटा दावी ID �ा�त

गनु�पन�छ। भ�व�यमा स�दभ� गन�को ला�ग यो कोड जोगाएर

रा�नुहोस्। DOL ले तपा�को आवेदन �शोधन गन� शु� गन�छ

मैले मेरो आवेदन पेस गरे प�छ के अपे�ा

गन� स�छु ?

पाठ स�देशह� 833-586-1144 (टोल ��) बाट

पठाइनेछ । तपा�को फोनमा यो न�बर वा इमेल सेभ गनु�होस् ।

इमेल सूचनाह� EWF@labor.ny.gov बाट पठाइनेछ । 

य�द थप जानकारी चा�हएमा, आवेदकह�ले EWF

��त�न�धबाट फोन कल �ा�त गन� स�नेछन् । य�तो

अव�ाह�मा, �तनीह�ले 877-393-4697 बाट मा�

तपा�लाई फोन गन�छन् ।

DOL बाट नआउने स�चारह�बाट सावधान रहनुहोस् ।

DOL ले मलाई कसरी स�क�  गन�छ?
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तपा�को रोजगारदातासँग कसरी कुरा गन�

उ. : ब�ह�कृत ��मक कोषले महामारीको समयमा काम स�ब�ी

वा घरेलु आ�दानी गुमाएका तर �नय�मत वा महामारी बेरोजगारी

लाभका ला�ग यो�य न�ने ��मकह�लाई एक पटकको भु�ानी

�दान गद�छ।

मलाई �व�ास छ �क म यो�य छु र मैले महामारी भ�दा प�हले मेरो

कामको �मा�णत गरेर र महामारीको बेलामा मेरो कामको ��त वा

घटेको घ�टालाई �मा�णत गरेर एउटा प� �ा�त गरेर मेरो यो�यता

�ा�पत गन� स�छु। के तपा� कृपया मलाई यो प� �दान गनु���छ?

�. : मैले मेरो रोजगारदातालाई के भनेर सो�नुपछ�?

उ. : मेरो पूव� रोजगारदाताको �पमा तपा�ले प� �दान गनु� भनेको

लाभको अ�धकतम रकम �ा�त गन� सबैभ�दा प�का त�रकाह�

म�ये एक हो। आवेदन गन�को ला�ग �यहाँ अ�य त�रकाह� छन्, तर

�यसको ला�ग पे �टबह� का, W2 �टेटमे�टह� ज�ता थप

कागजातह� चा�ह�छ।

�भा��यले, मसँग यी कागजातह� छैनन्। महामारीको बेलामा मेरो

प�रवारका सद�यह�ले वा�तवमै संघष� ग�ररहेका छन्, र यो

कोषमा प�ँच गरेमा यसले हामीलाई यो गा�ो बेलामा हा�ो टेबलमा

खाना रा�न र हा�ो आ�नो खु�ामा उ�भनको ला�ग �नकै म�त

गछ�।

�. : मलाई यो प� ले�न स�जलो ला�दैन। के तपा�ले

आवेदन गन� ज�री छ?

उ. : �मको �यूयोक�  रा�य �वभाग आ�नो वेबसाइटमा �� पारेको

छ: 

“DOL मा पेश ग�रएको ��मक कोष (EWF) आवेदनको

�ह�साको �पमा रोजगारदाताह��ारा पठाइएको कागजातह�

साव�ज�नक अ�भलेख होइनन् र EWF लाभ �शासनको ला�ग मा�

�योग ग�रनेछ। कानूनी अदालतको आदेश वा �या�यक वारे�ट

अनुसार कानूनी �पमा आव�यक नभएस�म, आवेदनको ���याको

ला�ग बाहेक अ� कुनै प�न उ�े�यको ला�ग, अमे�रकाको आ�वासन

भ�सार काया��वयन (ICE) स�हत, अ�य कुनै प�न सरकारी

एजे�सीह�लाई य�तो खुलासा गनु� कानूनी �पमा कडाइका साथ

�नषेध ग�रएको छ।

�. : मैले यो प� �दान गदा� न�तजाह�को सामना ग�द�न

भनेर म कसरी �व��त �न स�छु?

मेरो �वसायको नाम र �ान, तपा� काय�रत भएको

काय��लको ठेगाना, र / वा मेरो फोन न�बर स�हत, स�क�

जानकारी 

मैले तपा�को ला�ग काम गरेको �माणीकरण

मेरो रोजगारको शु� र अ��य �म�तह� 

COVID-19 महामारीको फल�व�प मैले तपा�को जा�गर

गुमाएको वा तपा�को ला�ग कम समय काम गरेको उ�लेख

गद� एक-�ई वा�य

उ : प� छोटो �न स�छ। यसमा �न�न कुरा समावेश �नुपछ�:

�� : प�ले के उ�लेख गनु�पछ� ?

उ. : �म �वभागले कोषको ला�ग मेरो यो�यता पु�� गन�को ला�ग

प� �योग गन�छ तर कुनै प�न शहर, रा�य वा संघीय

एजे�सीह�सँग कुनै प�न जानकारी साझा गन� छैन।

�. : यो प� कसले हेन�छ?

उ. : ज�तस�दो �छटो। DOL ले प�हले नै सव�साधारणको ला�ग

आवेदन खो�लसकेको छ र कोष स�कने �ब��कै आवेदन ब�द

�नेछ।

�. : तपा�लाई यो प� क�हलेस�म चा�ह�छ ?

उ. : गद�न। यो काय��म रा�यको बेरोजगारी बीमा लाभ काय��म

भ�दा पूण� �पमा अलग छ र कुनै प�न त�रकाले तपा�ले

बेरोजगारीको बेलामा �तनु�पन� करलाई असर गद�न।

�. : के यसले मेरो बेरोजगारी अनुभवको रे�ट�ग वा पेरोल

अ�डटमा कुनै असर गन�छ?
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संसाधनह� (NYC)

���सवक� स

भाषाह� : अरबी, बंगाली, अं�ेजी, �े�च, �े�नश,

उ�� 

646-393-4000

इमारा� आइल आ�वासन के��

भाषाह� : अं�ेजी, �े�नश, �त�बती 

718-478-5502

पाट� अफ ड सोलुसन

भाषाह� : अं�ेजी, �े�नश 

718-220-4892 x 141

���स

अ��क� सेवा स�म�त 

भाषाह�: 35 मूल �नवासी अ��क� भाषाह�,

अरबी, अं�ेजी, �े�च, हैतीयन ��योल, �े�नश

212-222-3882

�यानहटन

NYC को �या��नी आ�वासी सेवाह�

भाषाह�: �च�नयाँ, अं�ेजी, �े�नश 

212-791-4590

�याथो�लक �या�रट�स ्

भाषाह�: बां�ला, अं�ेजी, �ह�द�, �े�नश, अनुवाद

सेवाह� 

347-391-5785

�च�नया-ँअमे�रक� योजना प�रषद 

भाषाह�: �च�नयाँ �या�टोनीज, �च�नयाँ फु�जयानी,

�च�नयाँ म�ा�रन, अं�ेजी, �े�नश

718-358-8899

�या�टनो ज��टस PRLDEF (�यूयोक�  शहर)

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश

212-219-3360

उ�री �यानहेटन सुधार गठब�न 

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश

212-822-8300

सडक �व�ेता प�रयोजना, शहरी �याय के��

भाषाह�: अरबी, बंगाली, चीनी, अं�ेजी, �े�नश,

वोलोफ

646-602-5600

द डोर – �वक�पकह�को ला�ग A के��

भाषाह�: अं�ेजी, �े�च, �े�च ��योल, �े�नश,

अनुवाद सेवाह�

212-941-9090

�यानहटन

�च�क�सा र साव�ज�नक �वा�य सेवा एकेडेमी

(AMPHS) 

भाषाह�: अरबी, �च�नया, अं�ेजी, �े�च, हैतीयन

�ेयोल, �े�नश

212-256-9036

�यारोल गाड��स एसो�सयशन

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश, तागालोग 

718-243-9301

�म�सटेका

भाषाह�: �े�नश 

718-965-4795

�ुक�लन

इमारा� आइल आ�वासन के��

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश, �त�बती

718-478-5502

को�रयाली-अमे�रक� प�रवार सेवा के��

भाषाह�: अं�ेजी, को�रयाली

718-460-3800

महानगरीय NY को को�रयाली सामुदा�यक सेवाह�

भाषाह�: �च�नयाँ, अं�ेजी, को�रयाली, �े�नश

646-389-6392

नयाँ आ�वासी समुदाय सश��करण

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश 

718-205-1687

स�ीसाइड सामुदा�यक सेवाह�

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश 

718-784-6173

�ग�तको ला�ग हाई�टयन अमे�रक�स युनाइटेड

(HAUP) 

भाषाह�: अं�ेजी, �े�च, हैतीयन ��योल 

718-527-3776

�वी�स

प�रयोजना आ�त�य

भाषाह�: अरबी, अं�ेजी, �े�च, �सी, �े�नश 

718-448-1544

��ाटेन आइ�या�ड

10/10
This resource guide

is supported by:

सहयोगको ला�ग तपा� �न�न सं�ाह�लाई प�न स�क�  गन� स�नु��छ:

थप जानकारी र EWF काया��वयनको अपडेटको ला�ग, fundexcludedworkers.org

वा dol.ny.gov/EWFApply. मा जानुहोस्। जानकारी धेरै भाषाह�मा उपल� छ।

�यूयोक�  रा�यका ब�ह�कृत ��मक कोष (EWF) अपडेट ग�रएको: से�टे�बर 15, 2021

https://bronxworks.org/
https://eiic.org/
https://eiic.org/
https://potsbronx.org/en/
https://potsbronx.org/en/
http://www.africanservices.org/
http://www.africanservices.org/
http://cis-nyc.org/
https://www.cpc-nyc.org/
https://www.cpc-nyc.org/
https://www.cpc-nyc.org/
https://www.latinojustice.org/en
https://www.latinojustice.org/en
https://nmic.org/
https://nmic.org/
https://nmic.org/
http://streetvendor.org/
http://streetvendor.org/
https://door.org/
https://door.org/
http://www.amphsonline.org/
http://www.amphsonline.org/
https://www.mixteca.org/
https://eiic.org/
https://kafsc.org/
https://kafsc.org/
https://www.kcsny.org/
https://www.kcsny.org/
https://www.haupinc.org/
https://www.haupinc.org/
https://www.haupinc.org/
https://projecthospitality.org/
http://fundexcludedworkers.org/
http://dol.ny.gov/EWFApply


संसाधनह� (लंग आइ�या�ड)

SEPA मुजेर 

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश 

110 N. Ocean Avenue

Patchogue, NY 11772

631-980-2555

 

से��ो कोराजोन दे मा�रया 

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश 

31 E. Montauk Highway 

Hampton Bays, NY 11946

631-728-5558

लंग आइ�या�ड
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संसाधनह� (हडसन उप�यका)

सामुदा�यक संसाधन के�� 

भाषाह�: �े�नश, पोचु��गज, अं�ेजी 

914-835-1512

नेबस� �ल�क 

भाषाह�: अं�ेजी, �े�च, �े�नश, उ��, अनुवाद सेवाह� उपल� छन्

914-666-3410

�ामीण तथा आ�वासी म��ालय

भाषाह�: �े�नश, �म�सटेको, अं�ेजी

845-485-8627

��मक �याय के��

भाषाह�: �े�नश, अं�ेजी, अनुवाद सेवाह� उपल� छन्

845-331-6615

�याथो�लक परोपकार समुदाय सेवा, �यूयोक� को आक� �डयोसेस

भाषाह�: बां�ला, अं�ेजी, �ह�द�, �े�नश, अनुवाद सेवाह� उपल�

347-391-5785

रक�या�ड इंक. को �याथो�लक परोपकार समुदाय सेवाह�

भाषाह�: अं�ेजी, �े�च, हैतीयन ��योल, �े�नश

845-942-5791

हडसन �याली
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https://www.crcny.org/
https://www.crcny.org/
https://www.neighborslink.org/
https://www.neighborslink.org/
http://ruralmigrantministry.org/
http://ruralmigrantministry.org/
https://www.wjcny.org/
https://www.wjcny.org/
https://catholiccharitiesny.org/
https://catholiccharitiesny.org/
https://www.ccsrockland.org/
https://www.ccsrockland.org/
http://fundexcludedworkers.org/
http://dol.ny.gov/EWFApply


संसाधनह� (से��ल �यूयोक� )

से��ल �यूयोक� को ��मक के��

भाषाह�: �े�नश, �े�च, अं�ेजी 

2013 East Genesee Street

Syracuse, NY 13210

315-218-5708

सा�भेसन आम� साइराकुज �े� सेवा 

भाषाह�: अं�ेजी, �े�नश 

200 Twin Oaks Drive

Syracuse, NY 13206

315-475-1688

ह��ट��टन प�रवार के�� इंक

भाषाह�: अं�ेजी 

405 Gilford Street 

Syracuse, NY 13204

315-476-3157

से��ल �यूयोक�
Tompkins County Workers’ Center

भाषाह�: �च�नयाँ, �े�नश, अं�ेजी115 E. Martin Luther King

Jr. St. / The Commons

Ithaca, NY 14850

607-269-0409

Catholic Charities of Tompkins and Tioga

भाषाह�: �े�नश, हैतीयन ��योल, अं�ेजी, करेन, बम�

324 West Buffalo Street

Ithaca NY 14850

607-272-5062

Aim Independent Living Center

भाषाह�: अमे�रक� सांके�तक भाषा (ASL), अं�ेजी, अनुवाद सेवाह�

271 East First Street

Corning, NY 14830

607-906-8225

�ला ताल/द��णी �तर
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https://www.workerscny.org/en/home/
https://syracuseny.salvationarmy.org/
https://syracuseny.salvationarmy.org/
https://syracuseny.salvationarmy.org/
https://www.huntingtonfamilycenters.org/
https://www.huntingtonfamilycenters.org/
https://www.tcworkerscenter.org/
https://www.catholiccharitiestt.org/
https://aimcil.com/
http://fundexcludedworkers.org/
http://dol.ny.gov/EWFApply


संसाधनह� (वे�टन� �यूयोक� )

ए�सेस अफ WNY

भाषाह�: अरबी, अं�ेजी

609 Ridge Road, 2nd Fl

Buffalo, NY 14218

716-332-5901

�ावसा�यक सुर�ा र �वा�यमा वे�टन� �यूयोक�  काउ��सल (WNYCOSH)

भाषा: अं�ेजी 

2495 Main St #438

Buffalo, NY 14214

716-206-2550

आ�वासी प�रवारको ला�ग �याय 

भाषाह�: �े�नश, अं�ेजी 

371 Delaware Ave

Buffalo, NY 14210

716-206-2550 (WNYCOSH)

info@jfmfwny.org

�ामीण तथा आ�वासी म��ालय

भाषाह�: �े�नश, अं�ेजी 

�ल�टग�या �ामीण ��मक �श�ा के��

7 Phelps Street

Lyons, NY 14489 

315-871-4031 / 845-485-8627

��मक �याय के��

भाषाह�: �े�नश, अं�ेजी 

1187 Culver Rd

Rochester, NY 14609

585-325-3050

वे�टन� �यूयोक�
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https://wnycosh.org/
https://wnycosh.org/
https://www.justiceformigrantfamilies.org/
https://www.justiceformigrantfamilies.org/
https://www.justiceformigrantfamilies.org/
http://ruralmigrantministry.org/
http://ruralmigrantministry.org/
https://www.wjcny.org/
https://www.wjcny.org/
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