
 
 

बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू  
सामान्य बेरोजगार बीमा 

 

प्रारिम्भक दावी स्थापना गद�: 1-87777-214-3330 वा 1-888-807-7072 

मा कल गनुर्होस,् वा अनलाइन आवेदन �दनुहोस ्www.labor.vermont.gov  

साप्ता�हक दावी फाइल गद�: कल गनुर्होस:् 1-800- 983-2300 (स्वचा�लत 

लाइन (२४ घण्टा आइत, ५ बजे �बहान दे�ख ४:३० बेलुक� सोम-शुक्र), 

अनलाइन: www.labor.vermont.gov  

महामार� बेरोजगार सहयोगको बारेमा अ�धक जानकार� हेद� हुनुहुन्छ? 

भ्रमण गनुर्होस ्https://labor.vermont.gov/PUA  

योग्यता 
के म बेरोजगार� लाभका ला�ग योग्य छु? 

बेरोजगार� लाभका ला�ग योग्यताको आवश्यकताहरू �नम्न �ेत्रहरू समावेश 

गनर् को�भड-१९ को कारण �वस्तार ग�रएको छ: 
• तपा� योग्य हुन सक्नुहुन्छ य�द तपा�लाई �नम्न कारणले �नका�लएको छ 
भने: 
o तपा�को रोजगारदाताले को�भड-१९ सगं सम्बिन्धत कारणले गदार् 
कायर् सचंालनहरू रोक्दै छ 

o गभनर्र वा राष्ट्रप�त द्वारा जार� आदेशको एक सीधा प�रणाम 
o कमर्चार�हरूको को�भड-१९ सम्बिन्धत  आफ्नै आइशोलेशन/ 

क्वारेन्टाइन 

http://www.labor.vermont.gov/
http://www.labor.vermont.gov/
https://labor.vermont.gov/PUA


• तपा� योग्य हुन सक्नहुुन्छ य�द तपा�ले �नम्न कारणले रोजगार छोड्नुभयो 
भने: 
o को�भड-१९ को प�रणामको रूपमा �बरामी वा आइशोलेशनमा हुन ु

o तपाईको रोजगारको स्थानमा एक अनु�चत जो�खमको एक्सपोजर 
o को�भड-१९ को प�रणाम स्वरुप �बरामी वा आइशोलेशनमा भएका 
प�रवारको सदस्यको ला�ग हेर�वचार 

o प�रवारको सदस्यको हेर�वचार गन� जो �तनीहरूको रोजगार 
स्थानमा एक्सपोजरको एक अनु�चत जो�खममा �थए 

o बच्चाको हेरचाह गनुर् पन� आवश्यकता कारण उनीहरूको स्कूल वा 
बाल स्याहार केन्द्र बन्द छ 
 

के हुन्छ य�द मलाई एक द� �च�कत्षक वा जन स्वास्थ्य अ�धकार�ले 

को�भड-१९ को कारण क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको छ, तर म �बरामी छैन? 
य�द तपा� �नम्न मापदण्ड पूरा गनुर्हुन्छ भने बेरोजगार� लाभका ला�ग तपा� 

योग्य हुन सक्नुहुन्छ: 
• तपा�ले को�भड-१९ एक्सपोजरको कारण आफैलाई आइशोलेट गनर् वा 
क्वारेिण्टनमा बस्नको ला�ग एक द� स्वास्थ्य �च�कत्षक वा जन स्वास्थ्य 

अ�धकार�को �नद�शन पालना गद� हुनुहुन्छ। 
• तपाइँ तलबी �बरामी �बदा वा तपाइँको रोजगारदाता बाट अन्य प्रकारको 
छुट्ट� प्राप्त गद� हुनहुुन्न 

 
के हुन्छ य�द मेरो रोजगारदाताले सावधानी अपनाउन वा एक कमर्चार� 
�बरामी भएको कारण, वा अन्य कमर्चार�हरूलाई को�भड-१९ को कारण 

स्व: आइशोलेशन बस्न  आग्रह ग�रएको छ भने के हुन्छ? के म बेरोजगार� 
लाभका ला�ग योग्य छु? 



य�द तपाइँले आफ्नो रोजगारदाताबाट ��तपू�त र् प्राप्त गद� हुनुहुन्न, जस्त ैतलबी 
�बरामी �बदा वा तलबी �बदा भने, तपाइँ यस अव�धमा बेरोजगार� लाभका ला�ग 

योग्य हुन सक्नुहुन्छ। 
 
य�द म गम्भीर �बरामी भएको छु र को�भड-१९ को कारण मेरो जा�गर 
छोड्न बाध्य भएको छु भने के म बेरोजगार� लाभका ला�ग योग्य हुन 

सक्छु? 
हुनुहुन्छ। बेरोजगार� लाभहरूको योग्यताको आवश्यकताहरूमा को�भड-१९ 

को कारण �बरामी वा आइशोलेशनमा भएकाहरुलाई समावेश गनर् �वस्तार 
ग�रएको छ। 
 
के हुन्छ य�द मैले को�भड-१९ को कारण प�रवारको सदस्यको हेरचाह गनर् 
आफ्नो जा�गर छोड्नु पछर्  भने? 

य�द तपा�ले प�रवारको सदस्यको हेरचाह गनर्को लागी काम छोड्नभुयो भने, 

अब तपा� बेरोजगार सु�वधाहरूको ला�ग योग्य हुनुहुन्छ। 
 
मेरो रोजगारदाताले को�भड-१९ को कारण बन्द गय�, के म योग्य छु? 

य�द तपा�को रोजगारदाता ले को�भड-१९ को कारण बन्द गरेको छ भने, तपा� 

�नय�मत बेरोजगार� वा महामार� बेरोजगार सहयोग (PUA) को ला�ग योग्य हुन 

सक्नुहुन्छ। 
 
मेरो रोजगारदाताले को�भड-१९  को कारणले मेरो घण्टा घटायो, के म 

योग्य छु? 

 य�द तपाइँको रोजगारदाताले को�भड-१९ को कारण तपाइँको घण्टा कम कम 

गरेको छ भने, तपाइँ बेरोजगार� लाभहरूको ला�ग योग्य हुन सक्नहुुन्छ। 
 



के हुन्छ य�द मेरो कायर्स्थल बन्द छ तर म घरबाट काम गद�छु, के म योग्य 

छु? 

 य�द तपाईको कायर्स्थल सावर्ज�नक मा�नसहरुको ला�ग बन्द छ, तर कुनै 
ज्यालामा क�म नभई तपाई टाढाबाट नै काम गद� हुनुहुन्छ भने तपाई 

बेरोजगार�का ला�ग योग्य हुनहुुन्न। 
 
मेरो रोजगारदाताले मलाई काममा फकर् न आग्रह गरे तर मलाई �फतार् 
जानका ला�ग सुर��त महसुस ग�दर्न। के म काममा फक� र जान र 
बेरोजगार�का ला�ग फाइल ग�र रहन सक्छु? 
तपा� स�म र उपलब्ध हुनुहँुदा काम स्वीकार गनर् असफल हुनु भयो भने 

तपा�लाई बेरोजगार� लाभका ला�ग अयोग्य बनाइनेछ। 
 
  



दाबी सम्बिन्धत प्रश्नहरू 
मैले "मौ�द्रक �नधार्रण" पाएको छु, यो के हो र यसको अथर् के हो? 

तपा�को मौ�द्रक �नधार्रण अिन्तम ४ त्रमैा�सक �भत्रको ज्यालामा आधा�रत भएर 
गणना ग�रन्छ। तपा�ले प्राप्त गनुर् हुने मौ�द्रक �नधार्रण राज्य लाभ रकम हो र 
CARES ऐनबाट थप ग�रएको $६०० को संघीय लाभ प्र�त�बिम्बत गद�न। 
तपा�को �वद्धुतीय रकम ट्रान्सफर वा पेपर चेकमा $६०० प्र�त�बिम्बत हुनेछ। 
 
य�द मैले गत वषर्मा बेरोजगार�का ला�ग आवेदन गरेको छु र काममा 
फक� को छु भने के मैले एउटा नया ँदाबी आवेदन �दनुपछर्? 
य�द प�छल्लो १२ म�हना �भत्रमा तपा�सँग खलुा दावी �थयो भने, तपा�ले 

बेरोजगार�का ला�ग पुन: आवेदन �दन आवश्यक पद�न। तपा� आफ्नो दावी 
अनलाइन दावीकतार् पोटर्लमा फे�र  लग ईन गरेर वा स्वचा�लत साप्ता�हक दावी 
लाइनमा कल गरेर फे�र खोल्न सक्नुहुन्छ। 1-800- 983-2300 (स्वचा�लत 

लाइन समयहरु: २४ घण्टा आइत, ५ बजे �बहान दे�ख ४:३० बेलुक� सोम-शकु्र) 
 
य�द मेरो दावी समाप्त भयो भने के हुन्छ? 

य�द तपा�को दावीको म्याद स�कएको छ भने, तपा� �वस्ता�रत लाभहरूको 
ला�ग योग्य हुनुहुनेछ जसले थप १३ हप्ताका फाइदाहरू प्रदान गदर्छ। 
�वस्ता�रत लाभ कायर्क्रम �वकास �वकास भइरहेको। जब कायर्क्रम प्रत्य� हुनेछ 

तब �वभागले घोषणा गन�छ।  
मैले गत हप्ता मेरो साप्ता�हक दावी दायर गनर् �बस�। म के गरँू? 

य�द तपा� �वगत हप्ताको ला�ग साप्ता�हक दावी दायर गनर् �बसर्नुभयो भने, 

तपा� स्वचा�लत साप्ता�हक फाई�लगं लाइन 1-800-983-2300 मा कल गनर् 
सक्नुहुन्छ वा अनलाइन दावीकतार् पोटर्लमा लग इन गनुर्होस ्र �बतेको हप्ताको 
ला�ग दावी दायर गनुर्होस।् तपा� प्र�त �दन केवल एउटा �बतेको हप्ता दायर गनर् 



सक्नुहुन्छ। तपा�ले पुिष्टकरण पषृ्ठमा एउटा सन्देश प्राप्त गनुर्हुनेछ जसले 

तपा�लाई दावीकतार्को पोटर्लमा अक� छुटेको फाई�लगं क�हले दायर गनर् 
सक्नुहुन्छ भ�न स�ुचत गराउँछ। तपाइँले थाह गनुर् भए, तपाइँले आइतवार र 
शुक्रबार बीच ४ बजे बेलुक� हरेक हप्ता साप्ता�हक दावी गनर् जार� गनर् 
आवश्यक छ  
मेरो दावीले भन्छ �क यो न्याय प्र�क्रयामा छ। यसको मतलब के हो? 

न्याय प्र�क्रयामा भएका दावीहरुलाई योग्यता �नधार्रण गनर् �वभागबाट थप 

समी�ाको आवश्यक पदर्छ। के�ह सब भन्दा सामान्यमा यी समावेश छन,् एक 

वा दईु �दन काम गरेको ज्याला सु�चत गराउन असफल। (जस्त ैय�द तपा�ले 

सोमबार - बुधवार काम गनुर्भयो र �बह�बार �नका�लयो भने, तपा�लाई सोमबार 
- बुधवारको ला�ग ज्याला स�ुचत गराउनु आवश्यक पदर्छ)। न्याय प्र�क्रया पूणर् 
भएप�छ �वभागले तपा�लाई सू�चत गन�छ। 
 
  



भुक्तानी सम्बिन्ध प्रश्नहरू 
मैले �कन पूणर् $६०० लाभ प्राप्त ग�रन? 

तपा�ले  आफ्नो प्रारिम्भक आवेदन पूरा हँुदा, य�द तपा�ले साप्ता�हक लाभ 

रकमबाट करहरू रोक्ने �वकल्प छनौट गनुर्भयो भने, करहरू तपा�को संघीय 

$६०० लाभबाट प�न रो�कनेछ। सबै स�ुवधाहरू राज्य र सघंीय करहरूको 
अधीनमा छन।् 
 
मैले क�हलेसम्म लाभ �लन सक्छु? 

तपाइँ २६ हप्ताका ला�ग बेरोजगार� बीमा लाभ र १३ हप्ताका ला�ग �वस्ता�रत 

लाभहरू प्राप्त गनर् सक्नुहुनेछ। 
 
मलाई क�हले भुक्तानी ग�रनेछ? 

य�द तपा� साप्ता�हक दावीहरू लगातार पेश गनुर्हुन्छ र तपा�को दावीमा कुनै 
मुद्दा छैन भने, तपा� साप्ता�हक रुपमा भुक्तानको आशा गनर् सक्नुहुन्छ। 
 
मैले बेरोजगार�का ला�ग मेरो आवेदन पेश गरेको छु र कुनै प�न पैसा प्राप्त 

गरको छैन। �कन ? 
तपा�ले आफ्नो प्रारिम्भक आवेदन बुझाउनु भएप�छ, तपा�ले बेरोजगार रहनु 

भएको प्रत्येक हप्ताको ला�ग बेरोजगार� दावीहरू दायर गनर् जार� रा� 

आवश्यक छ। प्रत्येक साप्ता�हक दावीले तपाई अ�घल्लो हप्ताको ला�ग 

बेरोजगार भएको प्रमा�णत गदर्छ। य�द तपाइँ साप्ता�हक दावी फाइल गनुर्हुन्न 

भने, तपाइँले काममा �फतार् जानुभएको छ भ�न प्रणाल�ले मान्दछ र लाभहरु 

जार� गनर् बन्द गन�छ।  
मैले बेरोजगार�का ला�ग आवेदन �दएँ, मेरा साप्ता�हक दावीहरू दायर 
ग�ररहेको  छु, र कुन ैप�न पैसा पाएको छैन। त्यो �कन हो? 



य�द तपा�ले अ�हलेसम्म कुनै बेरोजगार� सु�वधाहरू प्राप्त गनुर्भएको छैन, 

$१२०० पूवर्-भुक्तान चेक स�हत भने, तपा�को दावीमा एउटा मुद्दा छ जुन 

�वभागले योग्यता �नधार्रण गनर् थप अनुसन्धान गनर् आवश्यक छ। �वभागले 

अक� राज्य, आय मुद्दा, र अन्यबाट जानकार� जम्मा गनुर्पन� भएको कारण यो 
भएको हुन सक्छ। न्याय प्र�क्रया पूणर् भएप�छ �वभागले तपा�लाई स�ूचत गन�छ। 
 
अन्य बेरोजगार बीमा  सम्बिन्ध प्रश्नहरु 
म काममा फकर् दै छु। श्रम �वभागलाई सू�चत गनर् के मैले के�ह गनर् 
आवश्यक छ? 
य�द तपाई काममा फकर् दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले यस समयमा �वभागलाई 

सू�चत गनुर्पद�न।तपा�ले केवल आफ्नो साप्ता�हक दावीहरू दायर गनर् रोक्न ु

पछर्। य�द तपा�  पूणर् रूपमा कायर्रत भएको एउटा हप्ताको ला�ग दायर 
गनुर्हुन्छ भने, त्यो छलपूणर् ग�त�व�ध हो र तपा�लाई सु�वधाहरूबाट विञ्चत 

ग�रनेछ। तपा�ले UI सु�वधाहरुको ला�ग फाइल गद�गनुर् भएको हप्तामा य�द  

काम गनुर्हुन्छ र काम सम्पादन गनुर्हुन्छ भने, तपा�ले काम गरेको घण्टा र 
कमाएको ज्याला स�ुचत गनुर्पन�छ।  
मेरो दाबी अब के�ह हप्ता दे�ख न्याय प्र�क्रयामा र�हरहेको छ। मैले फैसला 
क�हले प्राप्त गन�छु भन्ने के कुनै समय रेखा छ? 
य�द तपा�को दावी न्याय प्र�क्रयामा छ भने, यसलाई त्यो प्राप्त भएको क्रममा 
न्याय ग�रनेछ। 
 
म कसर� मेरो �पन �रसेट गनर् सक्छु? 

य�द तपा�लाई �पन �रसेट गनुर् छ भने, तपा� हाम्रो पूरक फोन लाइन 888-

807-7072 मा कल गनर् सक्नुहुन्छ। 
 



को�भड-१९ भन्दा प�हले म बेरोजगार�मा �थएँ, के मैलेअझै प�न काम 

खोिजरहनु आवश्यक छ? 

छैन। सबै काम खोज सम्बिन्ध �नयमहरु को�भड-१९ को कारण छुट ग�रएको 
छ। काम खोज सम्बिन्ध �नयमहरु पुनस्थार्�पत गदार् �वभागले दावीकतार्लाई 

सू�चत गन�छ। 
 
म काममा फ�कर् ने �म�त �बत्यो। मलाई थाहा छैन म क�हले काममा 
फ�कर् ने छु, त्यसो भए मैले त्यो कसर� अपडटे गन�? 
यस समयमा, तपाईले आफ्नो काममा फ�कर् ने �म�त अपडटे गनर् आवश्यक 

पद�न। �वभागले यस प्र�क्रयामा हुने कुनै प�रवतर्नको घोषणा गन�छ। 
 
 
 
मेरो साप्ता�हक दावी दायर गदार् मैले �कन 'SSN फेला परेन' भन्ने 

पाइरहेको छु? 

�नम्न कारणहरुले गदार् तपा�ले SSN फेला परेन भन्ने तपाईले अनभुव ग�ररहनु 
हुनुपछर् : 

• तपा�को प्रारिम्भक दावी अझै प्र�क्रयामा छ। यो प्रणाल�मा अपलोड 

हुनका ला�ग तपा�ले आफ्नो प्रारिम्भक दावी बुझाउने समय दे�ख ७२ 

व्यावसा�यक घण्टा लाग्न सक्दछ। 
• तपा� धेरै चाँड ैवा �ढलो दाबी गन� प्रयास गद� हुनुहुन्छ । साप्ता�हक दावी 
फाइल गन� �वन्डो प्रत्येक आइतवार दे�ख शुक्रबार बेलुका ४ बजे शुरु 

हुन्छ। 
• तपा�को दावी न्याय प्र�क्रयामा छ। य�द तपा�को दावीमा कुनै मुद्दा छ 

भने, त्यसलाई एक न्या�यक प्रशासकलाई सुिम्पएको हुन्छ। जबसम्म 

तपा�को दावीको फैसला सुनाईएको छैन, तपा� अनलाइन दावीकतार् 
पोटर्लमा पहँुच गनर् सक्नुहुन्न। 



 


