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FFAAMMIILLYY  VVIIOOLLEENNCCEE  LLEEAAVVEE  

  

CCoonnnneeccttiiccuutt  ssttaattee  llaaww  rreeqquuiirreess  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ttoo  ppeerrmmiitt  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ttaakkee  ppaaiidd  oorr  

uunnppaaiidd  lleeaavvee  ffoorr  ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ffaammiillyy  vviioolleennccee..  

  

DDeeffiinniittiioonnss  

  ““FFaammiillyy  vviioolleennccee””  mmeeaannss  aann  iinncciiddeenntt  rreessuullttiinngg  iinn  pphhyyssiiccaall  hhaarrmm,,  bbooddiillyy  iinnjjuurryy  oorr  aassssaauulltt,,  oorr  aann  

aacctt  ooff  tthhrreeaatteenneedd  vviioolleennccee  tthhaatt  ccoonnssttiittuutteess  ffeeaarr  ooff  iimmmmiinneenntt  pphhyyssiiccaall  hhaarrmm,,  bbooddiillyy  iinnjjuurryy  oorr  

aassssaauulltt  bbeettwweeeenn  ffaammiillyy  oorr  hhoouusseehhoolldd  mmeemmbbeerrss..  VVeerrbbaall  aabbuussee  oorr  aarrgguummeenntt  sshhaallll  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  

ffaammiillyy  vviioolleennccee  uunnlleessss  tthheerree  iiss  pprreesseenntt  ddaannggeerr  aanndd  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  pphhyyssiiccaall  vviioolleennccee  wwiillll  

ooccccuurr..  

  

““FFaammiillyy  oorr  hhoouusseehhoolldd  mmeemmbbeerr””  mmeeaannss  ((AA))  ssppoouusseess,,  ffoorrmmeerr  ssppoouusseess;;  ((BB))  ppaarreennttss  aanndd  tthheeiirr  

cchhiillddrreenn;;  ((CC))  ppeerrssoonnss  eeiigghhtteeeenn  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oollddeerr  rreellaatteedd  bbyy  bblloooodd  oorr  mmaarrrriiaaggee;;  ((DD))  ppeerrssoonnss  

ssiixxtteeeenn  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oollddeerr  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  ppeerrssoonnss  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphh  ((CC))  pprreesseennttllyy  rreessiiddiinngg  

ttooggeetthheerr  oorr  wwhhoo  hhaavvee  rreessiiddeedd  ttooggeetthheerr;;  ((EE))  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  aa  cchhiilldd  iinn  ccoommmmoonn  rreeggaarrddlleessss  ooff  

wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  oorr  hhaavvee  bbeeeenn  mmaarrrriieedd  oorr  hhaavvee  lliivveedd  ttooggeetthheerr  aatt  aannyy  ttiimmee;;  aanndd  ((FF))  ppeerrssoonnss  iinn,,  

oorr  hhaavvee  rreecceennttllyy  bbeeeenn  iinn,,  aa  ddaattiinngg  rreellaattiioonnsshhiipp..  

  

FFaammiillyy  VViioolleennccee  LLeeaavvee  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhaallll  ppeerrmmiitt  aannyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  tthhee  vviiccttiimm  ooff  ffaammiillyy  vviioolleennccee  ttoo  ttaakkee  

uupp  ttoo  ttwweellvvee  ((1122))  ddaayyss  ooff  lleeaavvee  dduurriinngg  aannyy  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  wwhheenn  ssuucchh  lleeaavvee  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  

nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo::  

  

((11))  SSeeeekk  mmeeddiiccaall  ccaarree  oorr  ppssyycchhoollooggiiccaall  oorr  ootthheerr  ccoouunnsseelliinngg  ffoorr  pphhyyssiiccaall  oorr  

ppssyycchhoollooggiiccaall  iinnjjuurryy  oorr  ddiissaabbiilliittyy;;  

((22))  OObbttaaiinn  sseerrvviicceess  ffrroomm  aa  vviiccttiimm  sseerrvviicceess  oorrggaanniizzaattiioonn;;  

((33))  RReellooccaattee  dduuee  ttoo  ssuucchh  ffaammiillyy  vviioolleennccee;;  oorr    

((44))  PPaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  cciivviill  oorr  ccrriimmiinnaall  pprroocceeeeddiinngg  rreellaatteedd  ttoo  oorr  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ssuucchh  

ffaammiillyy  vviioolleennccee..    

  

NNoottiiccee  bbyy  EEmmppllooyyeeee  

IIff  aann  eemmppllooyyeeee''ss  nneeeedd  ttoo  uussee  ffaammiillyy  vviioolleennccee  lleeaavvee  iiss  ffoorreesseeeeaabbllee,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmuusstt  pprroovviiddee  

aatt  lleeaasstt  sseevveenn  ((77))  ddaayyss’’  aaddvvaannccee  nnoottiiccee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddaattee  ssuucchh  lleeaavvee  iiss  ttoo  bbeeggiinn..    IIff  aann  

eemmppllooyyeeee''ss  nneeeedd  ffoorr  ssuucchh  lleeaavvee  iiss  nnoott  ffoorreesseeeeaabbllee,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ggiivvee  nnoottiiccee  ooff  ssuucchh  

iinntteennttiioonn  aass  ssoooonn  aass  pprraaccttiiccaabbllee..  

  

RReeqquuiirreedd  DDooccuummeennttaattiioonn  

EEmmppllooyyeeeess  wwhhoo  ttaakkee  ffaammiillyy  vviioolleennccee  lleeaavvee  sshhaallll  pprroovviiddee  aa  ssiiggnneedd,,  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  cceerrttiiffyyiinngg  

tthhaatt  tthhee  lleeaavvee  iiss  ffoorr  oonnee  ooff  tthhee  ffoouurr  ppuurrppoosseess  ssttaatteedd  aabboovvee..      

  

TThhee  eemmppllooyyeeee  iiss  aallssoo  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  ppoolliiccee  oorr  ccoouurrtt  rreeccoorrdd  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  vviioolleennccee  

oorr  aa  ssiiggnneedd  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  aa  vviiccttiimm  ooff  ffaammiillyy  vviioolleennccee,,  pprroovviiddeedd  ssuucchh  

ssttaatteemmeenntt  iiss  ffrroomm  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  aaggeenntt  ooff  aa  vviiccttiimm  sseerrvviicceess  oorrggaanniizzaattiioonn,,  aann  aattttoorrnneeyy,,  aann  



eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaall  BBrraanncchh''ss  OOffffiiccee  ooff  VViiccttiimm  SSeerrvviicceess  oorr  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  VViiccttiimm  

AAddvvooccaattee,,  oorr  aa  lliicceennsseedd  mmeeddiiccaall  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  ootthheerr  lliicceennsseedd  pprrooffeessssiioonnaall  ffrroomm  wwhhoomm  tthhee  

eemmppllooyyeeee  hhaass  ssoouugghhtt  aassssiissttaannccee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  vviioolleennccee..  
  

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  DDooccuummeennttaattiioonn  PPrroovviiddeedd  

AAnnyy  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  oorr  ppoolliiccee  oorr  ccoouurrtt  rreeccoorrdd  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  rreeqquueesstt  

ffoorr  lleeaavvee  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aass  ccoonnffiiddeennttiiaall  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  ffuurrtthheerr  ddiisscclloosseedd  eexxcceepptt  aass  

rreeqquuiirreedd  bbyy  ffeeddeerraall  oorr  ssttaattee  llaaww  oorr  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  ssaaffeettyy  iinn  tthhee  

wwoorrkkppllaaccee,,  pprroovviiddeedd  tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  ggiivveenn  nnoottiiccee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddiisscclloossuurree..  

  

PPaaiidd//UUnnppaaiidd    

FFaammiillyy  vviioolleennccee  lleeaavvee  sshhaallll  bbee  uunnppaaiidd  uunnlleessss  tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  uussee  ppaaiidd  lleeaavvee  ffoorr  

ssuucchh  ppuurrppoosseess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  

  

RReellaattiioonnsshhiipp  ttoo  OOtthheerr  RRiigghhttss  oorr  BBeenneeffiittss  

NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  ddiimmiinniisshh  aannyy  rriigghhttss  pprroovviiddeedd  ttoo  aannyy  eemmppllooyyeeee  

uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  eemmppllooyymmeenntt  oorr  aa  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  oorr  

pprreeeemmpptt  oorr  oovveerrrriiddee  tthhee  tteerrmmss  ooff  aannyy  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  eeffffeeccttiivvee  pprriioorr  ttoo  

OOccttoobbeerr  11,,  22001100..  

  

LLeeaavvee  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  aannyy  ootthheerr  lleeaavvee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  ssttaattee  oorr  ffeeddeerraall  llaaww..  

  

  

LLeeggaall  RReeffeerreennccee::    CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  

  

4466bb--3388aa  FFaammiillyy  vviioolleennccee  pprreevveennttiioonn  aanndd  rreessppoonnssee::  DDeeffiinniittiioonnss  

5544--8855bb  EEmmppllooyymmeenntt  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  wwiittnneesssseess  aanndd  vviiccttiimmss  ooff  ccrriimmee..  PPeennaallttyy..  AAccttiioonn  ffoorr  

ddaammaaggeess  aanndd  rreeiinnssttaatteemmeenntt..  

  PPuubblliicc  AAcctt  1100--114444::    AAnn  AAcctt  CCoonncceerrnniinngg  tthhee  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  SSppeeaakkeerr  ooff  tthhee  

HHoouussee  ooff  RReepprreesseennttaattiivveess’’  TTaasskk  FFoorrccee  oonn  DDoommeessttiicc  VViioolleennccee  ((EEffffeeccttiivvee  OOccttoobbeerr  11,,  

22001100))  

  


