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નોકરીથી સરુક્ષિત કૌટંુક્બક રજા
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NJ એટર્ની જર્રલર્ી કચેરી 

વધ ુજાણવા અથવા ફરરયાદ ર્ોંધાવવા માટે, અહીં મલુાકાત લો NJCivilRights.gov અથવા અહી કોલ કરો 973-648-2700 

ન્ ુજર્સી ફેવ મલી લીિ એક્ટ (New Jersey Family Leave Act, NJFLA) હઠેળ જો તમે રાજય અથવા સથાન ર્ક
સરકારી એજનસી, અથવા ન વશ્વભરમા ં30 અથવા વધ ુકમ્મચારીઓવાળી કોઈ કંપર્ી અથવા સસંથા માટે કામ કરો છો, અર્ે
તમે ઓછામા ંઓછા 1 વર્મથી કંપર્ી માટે કાય્મરત છો (અર્ ેછેલલા 12 મરહર્ામા ંઓછામા ંઓછા 1000 કલાક કામ કરુું છે) , 
તો તમે સામાનય રીત ેકોઈપણ 24-મરહર્ાર્ા ગાળામા ં12 અઠવાર િયા સધુી ર્ોકરીથી સરુક્ ષિત રજા લઈ શકો છો:

• બાળકર્ી સભંાળ રાખવા અથવા તરે્ી સાથ ેરહવેા માટે, બાળકર્ા જનમર્ા 1 વર્મર્ી અંદર અથવા દત્તક
લેવાર્ી અથવા પાલકર્ી સભંાળ માટે ન ર્રકુ ્ત માટે રજા શરૂ થાય છે;

• કુટંુબર્ા સભય, અથવા કોઈર્ી પાસ ેકુટંુબર્ી સમકષિર્ી સભંાળ રાખવા માટે, જેર્ી ગભંીર સવાસ્થયર્ી
ક સથનત છે (COVID-19 ર્ા ન ર્દાર્ સરહત), અથવા જે સકં્રન મત રોગર્ા શકંાસપદ સપંક્મર્ ેકારણે
સસંગ્મન ર્રેધ અથવા અલગ થઈ ગયલે છે (COVID- 19) કટોકટીર્ી ક સથન ત દરન મયાર્; અથવા

• બાળકર્ ેકટોકટીર્ી ક સથન ત દરન મયાર્ જરૂરી સભંાળ અથવા સારવાર પ્રદાર્ કરવા જો કોઈ શાળાર્ા
કે તરે્ા સભંાળ સથળ સકં્રન મત રોગર્ા રોગચાળા (COVID-19 સરહત) અથવા અનય જાહરે આરોગય
કટોકટીર્ ેકારણે જાહરે અન ધકારીઓર્ા હકુમ દ્ારા બધં કરવામા ંઆવ ેછે.

તમે 12 અઠિાડિયા સધુી ર્તત બલોક ઓફ રજા લઈ શકો છો અથવા તમે સમયાતંરે અથવા ઓછા શિે્ યૂલ મજુબ રજા
લઈ શકો છો.

NJFLA રજા ફેિરલ ફેવ મલી મેડિકલ લીિ એક્ટ (Federal Family Medical Leave Act) (FMLA) જેિી નથી,
તથેી તમે FMLA હઠેળર્ી તમારી ગભંીર તબીબી ક સથન ત માટે રજા લેતી વખત ેતમે NJFLA રજાર્ો ઉપયોગ કરશો ર્હીં.
કેટલીકપર રક સથન તઓમા,ં તમેએકસમાર્ 12 મરહર્ાર્ીઅવન ધમા,ં તમારીપોતાર્ીક સથન તમાટે 12 અઠવાર િયાસધુીર્ી
FMLA અર્પેરીવારર્ાસભયર્ીસભંાળમાટે, NJFLA ર્ા 12 અઠવાર િયાસધુીરજાલેવામાટેહકદારહોઈશકોછો.

જો તમે ગર્ભિતી છો અથિા હમણા ંજ બાળકનો જનમ થયો છે, તો તમે 12 અઠિાડિયા સધુીનો ર્મય લઈ શકો છો
ગભા્મવસથા અર્ ેપ્રસ યૂન ત પછીર્ી પરુ્:પ્રાપ ્ત માટે,FMLA હઠેળ અર્ ેપછી તમારા િો્ટર દ્ારા તમે કામ પર પાછા ફરવા
માટે યોગય છો અથવા તમે તમારી FMLA રજા ભોગવી લીધી છે (બરં્ ેમાથી જે પણ ઓછ ંછે) બાળક સાથ ેરહવેા અથવા
તરે્ી સભંાળ માટે તમે વધારાર્ી 12 અઠવાર િયાર્ી NJFLA રજા લઈ શકો છો. કોઈપણ માતાન પતા NJFLA હઠેળ ર્વજાત
ન શશ ુસાથ ેરહવેા અથવા સભંાળ રાખવા અથવા હાલમા ંદત્તક લેવા અથવા પાલકર્ી સભંાળ માટે મ યૂકવામા ંઆવલેા બાળક
માટે રજા લઈ શકે છે.

જયારે તમે કામ પર પાછા ફરો, તયારે તમે ર્ામાનય રીતે ર્માન સ ્થવત કે પદ પર પાછા ફરિા મા્ેટ હકદાર છો જે
ક સથનતમા ંતમે રજા પહલેા ંહતા, અર્ ેતમે NJFLA હઠેળ રજા લેવાર્ો અથવા પ્રયાસ કરવાર્ો પ્રયતર્ કયયો છે તરે્ા માટે
તમારા ર્ોકરીદાતા તમારી ન વરુદ્ધ પ્રનતકાર ર્હીં કરી શકે.
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