
 

LEBANON     LOCATOR:   4153.1    

Board of Education    SECTION:  PERSONNEL    

POLICY     INFORMAL APPROVAL DATE: 11/22/11  

      FORMAL APPROVAL DATE: 2/22/12 REV 

 
 

FFAAMMIILLYY  AANNDD  MMEEDDIICCAALL  LLEEAAVVEE  

  

  

PPUURRPPOOSSEE  

  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  eessttaabblliisshh  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  lleeaavveess  ttaakkeenn  bbyy  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  

BBooaarrdd  uunnddeerr  tthhee  FFeeddeerraall  FFaammiillyy  aanndd  MMeeddiiccaall  LLeeaavvee  AAcctt  ooff  11999933..  

  

EELLIIGGIIBBIILLIITTYY  

  

EEmmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  wwoorrkkeedd  ffoorr  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthhss,,  aanndd  wwhhoo  hhaavvee  

wwoorrkkeedd  aatt  lleeaasstt  11,,225500  aaccttuuaall  wwoorrkk  hhoouurrss  dduurriinngg  tthhee  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthhss  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddiinngg  

tthhee  ssttaarrtt  ooff  aa  lleeaavvee,,  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  uunnppaaiidd  lleeaavvee  uunnddeerr  tthhee  FFMMLLAA..  

  

  

RREEAASSOONNSS  FFOORR  LLEEAAVVEE  

  

LLeeaavveess  uunnddeerr  tthhee  FFMMLLAA  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonnss::  

  

  iinnccaappaacciittyy  dduuee  ttoo  pprreeggnnaannccyy,,  pprreennaattaall  mmeeddiiccaall  ccaarree  oorr  cchhiilldd  bbiirrtthh;;  oorr  

  

  ttoo  ccaarree  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  nneewwbboorrnn  cchhiilldd;;  oorr  

  

  tthhee  ppllaacceemmeenntt  ooff  aa  cchhiilldd  wwiitthh  tthhee  eemmppllooyyeeee  bbyy  aaddooppttiioonn  oorr  ffoorr  ffoosstteerr  ccaarree;;  oorr  

  

  ttoo  ccaarree  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  ssppoouussee,,  cchhiilldd  oorr  ppaarreenntt  wwhhoo  hhaass  aa  sseerriioouuss  hheeaalltthh  

ccoonnddiittiioonn;;  oorr    

  

  ttoo  ccaarree  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  oowwnn  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  rreennddeerrss  tthhee  

eemmppllooyyeeee  uunnaabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  hhiiss  oorr  hheerr  ppoossiittiioonn;;  oorr  

  

  ttoo  ccaarree  ffoorr  aann  iinnjjuurreedd  oorr  iillll  sseerrvviiccee  mmeemmbbeerr  ((sseeee  bbeellooww  ––  LLeennggtthh  ooff  LLeeaavvee  ––  ffoorr  

ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn));;  oorr  

  aa  qquuaalliiffyyiinngg  eexxiiggeennccyy  aarriissiinngg  oouutt  ooff  aa  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr’’ss  mmiilliittaarryy  sseerrvviiccee,,  iinncclluuddiinngg  

oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonnss  ((nnoottee  ––  mmoorree  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  [[ee..gg..  tthhee  HHuummaann  RReessoouurrcceess  ooffffiiccee]]))::  

  

  sshhoorrtt  nnoottiiccee  ddeeppllooyymmeenntt;;  

  

  mmiilliittaarryy  eevveennttss  aanndd  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess;;  

  

  cchhiillddccaarree  aanndd  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess;;  

  



  ffiinnaanncciiaall  aanndd  lleeggaall  aarrrraannggeemmeennttss;;  

  

  ccoouunnsseelliinngg;;  

  

  rreesstt  aanndd  rreeccuuppeerraattiioonn;;  

  

  ppoosstt--ddeeppllooyymmeenntt  aaccttiivviittiieess;;  

  

  aaddddiittiioonnaall  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarriissee  oouutt  ooff  tthhee  aaccttiivvee  dduuttyy  oorr  ccaallll  ttoo  aaccttiivvee  dduuttyy  

ssttaattuuss  ooff  aa  ccoovveerreedd  mmiilliittaarryy  mmeemmbbeerr,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  [[tthhee  BBOOAARRDD]]  aanndd  tthhee  

eemmppllooyyeeee  aaggrreeee  tthhaatt  ssuucchh  lleeaavvee  qquuaalliiffiieess  aass  aann  eexxiiggeennccyy,,  aanndd  aaggrreeee  ttoo  

bbootthh  tthhee  ttiimmiinngg  aanndd  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  ssuucchh  lleeaavvee..  

  

  

LLEENNGGTTHH  OOFF  LLEEAAVVEE  

  

((aa))  BBaassiicc  FFMMLLAA  LLeeaavvee  EEnnttiittlleemmeenntt  

  

IIff  aa  lleeaavvee  iiss  rreeqquueesstteedd  ffoorr  oonnee  ooff  tthhee  aabboovvee--lliisstteedd  rreeaassoonnss,,  eeaacchh  eelliiggiibbllee  eemmppllooyyeeee  mmaayy  ttaakkee  

uupp  ttoo  aa  ttoottaall  ooff  ttwweellvvee  ((1122))  wweeeekkss  uunnppaaiidd  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  iinn  aannyy  1122--mmoonntthh  eennttiittlleemmeenntt  

ppeerriioodd..  

  

TThhee  1122--mmoonntthh  eennttiittlleemmeenntt  ppeerriioodd  ffoorr  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  iiss  mmeeaassuurreedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aalltteerrnnaattiivveess  ffoorr  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  ttaakkeess  lleeaavvee::    ((11))  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr;;  ((22))  aannyy  ffiixxeedd  

1122--mmoonntthh  ""lleeaavvee  yyeeaarr""  ssuucchh  aass  aa  ffiissccaall  yyeeaarr  oorr  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  aannnniivveerrssaarryy  ddaattee;;  ((33))  ffrroomm  tthhee  

iinniittiiaall  ddaattee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee''ss  ffiirrsstt  lleeaavvee  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy;;  oorr  ((44))  aa  ""rroolllliinngg""  1122--mmoonntthh  ppeerriioodd  

mmeeaassuurreedd  bbaacckkwwaarrdd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  aann  eemmppllooyyeeee  uusseess  aannyy  FFMMLLAA  lleeaavvee..    NNoottee,,  ttoo  cchhaannggee  

ccaallccuullaattiioonn  mmeetthhooddss  eemmppllooyyeerr  mmuusstt  ppllaann  aahheeaadd,,  ggiivviinngg  aatt  lleeaasstt  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss  nnoottiiccee  ttoo  aallll  

eemmppllooyyeeeess,,  aanndd  mmaakkee  nnoo  rreedduuccttiioonn  iinn  rriigghhttss  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  uussiinngg//rreeqquueessttiinngg  lleeaavvee  aatt  tthhee  ttiimmee  

ooff  ttrraannssiittiioonn..  

  

((bb))  LLeeaavvee  ttoo  ccaarree  ffoorr  aann  IInnjjuurreedd  oorr  IIllll  SSeerrvviiccee  mmeemmbbeerr  

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  lleeaavvee  lliisstteedd  aabboovvee,,  aann  eelliiggiibbllee  eemmppllooyyeeee  mmaayy  ttaakkee  uupp  ttoo  ttwweennttyy--

ssiixx  ((2266))  wwoorrkkwweeeekkss  ooff  FFLLMMAA  lleeaavvee  dduurriinngg  aa  1122--mmoonntthh  ppeerriioodd  ttoo  ccaarree  ffoorr  aann  iinnjjuurreedd  oorr  iillll  sseerrvviiccee  

mmeemmbbeerr  wwhhoo  iiss  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ssppoouussee,,  ppaarreenntt,,  cchhiilldd  oorr  nneexxtt  ooff  kkiinn,,  aanndd  wwhhoo  iinnccuurrrreedd  tthhee  

iinnjjuurryy  oorr  iillllnneessss  iinn  tthhee  lliinnee  ooff  dduuttyy  aanndd  wwhhiillee  oonn  aaccttiivvee  dduuttyy  iinn  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess..    TThhee  iinnjjuurryy  oorr  

iillllnneessss  mmuusstt  rreennddeerr  tthhee  sseerrvviiccee  mmeemmbbeerr  mmeeddiiccaallllyy  uunnaabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  dduuttiieess  ooff  hhiiss//hheerr  

ooffffiiccee,,  ggrraaddee,,  rraannkk  oorr  rraattiinngg..    TThhiiss  pprroovviissiioonn  aapppplliieess  ttoo  sseerrvviiccee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  aarree  uunnddeerrggooiinngg  

mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt,,  rreeccuuppeerraattiioonn,,  oorr  tthheerraappyy,,  aarree  iinn  oouuttppaattiieenntt  ssttaattuuss,,  oorr  wwhhoo  aarree  oonn  tthhee  

tteemmppoorraarryy  ddiissaabbiilliittyy  rreettiirreedd  lliisstt,,  ffoorr  aa  sseerriioouuss  iinnjjuurryy  oorr  iillllnneessss..  

    

  

  

  

  

  

TTYYPPEESS  OOFF  LLEEAAVVEE  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

  

((aa))  FFuullll--TTiimmee,,  IInntteerrmmiitttteenntt  aanndd  RReedduucceedd  SScchheedduullee  LLeeaavvee  



  

    

FFuullll--ttiimmee  uunnppaaiidd  lleeaavvee  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  aannyy  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  FFMMLLAA..    FFuullll--ttiimmee  

lleeaavvee  eexxccuusseess  tthhee  eemmppllooyyeeee  ffrroomm  wwoorrkk  ffoorr  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  

  

    

IInntteerrmmiitttteenntt  lleeaavvee  mmeeaannss  lleeaavvee  ttaakkeenn  iinn  sseeppaarraattee  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee  rraatthheerr  tthhaann  ffoorr  oonnee  

ccoonnttiinnuuoouuss  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..    EExxaammpplleess  ooff  iinntteerrmmiitttteenntt  lleeaavvee  iinncclluuddee::  lleeaavvee  ttaakkeenn  oonnee  ddaayy  ppeerr  

wweeeekk  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  aa  ffeeww  mmoonntthhss;;  oorr  lleeaavvee  ttaakkeenn  oonn  aann  ooccccaassiioonnaall//aass--nneeeeddeedd  bbaassiiss  ffoorr  

mmeeddiiccaall  aappppooiinnttmmeennttss..  

  

    

RReedduucceedd  sscchheedduullee  lleeaavvee  iiss  lleeaavvee  tthhaatt  rreedduucceess  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  uussuuaall  nnuummbbeerr  ooff  wwoorrkk  hhoouurrss  ppeerr  

ddaayy  ffoorr  ssoommee  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..    FFoorr  eexxaammppllee,,  aann  eemmppllooyyeeee  mmaayy  rreeqquueesstt  hhaallff--ttiimmee  wwoorrkk  ffoorr  aa  

nnuummbbeerr  ooff  wweeeekkss  ssoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ccaann  aassssiisstt  iinn  tthhee  ccaarree  ooff  aa  sseerriioouussllyy  iillll  ppaarreenntt..  

  

    

AAnn  eemmppllooyyeeee  mmaayy  ttaakkee  ffuullll--ttiimmee,,  iinntteerrmmiitttteenntt  oorr  rreedduucceedd  sscchheedduullee  lleeaavvee  wwhheenneevveerr  iitt  iiss  

mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ffoorr  aa  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  eelliiggiibbllee  eemmppllooyyeeee,,  hhiiss  oorr  hheerr  ssppoouussee,,  

cchhiilldd  oorr  ppaarreenntt..    IInntteerrmmiitttteenntt  lleeaavvee  oorr  rreedduucceedd  sscchheedduullee  lleeaavvee  ffoorr  ootthheerr  rreeaassoonnss  wwiillll  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee..      

  

    

IIff  iinntteerrmmiitttteenntt  oorr  rreedduucceedd  sscchheedduullee  lleeaavvee  iiss  mmeeddiiccaallllyy  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy,,  iinn  iittss  ssoollee  

ddiissccrreettiioonn,,  tteemmppoorraarriillyy  ttrraannssffeerr  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  aannootthheerr  jjoobb  wwiitthh  eeqquuiivvaalleenntt  ppaayy  aanndd  bbeenneeffiittss  

tthhaatt  bbeetttteerr  aaccccoommmmooddaatteess  tthhee  ttyyppee  ooff  lleeaavvee  rreeqquueesstteedd..    AAllssoo,,  ssppeecciiaall  aarrrraannggeemmeennttss  mmaayy  bbee  

rreeqquuiirreedd  ooff  aann  iinnssttrruuccttiioonnaall  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  nneeeeddss  ttoo  ttaakkee  iinntteerrmmiitttteenntt  oorr  rreedduucceedd--sscchheedduullee  

lleeaavvee  wwhhiicchh  wwiillll  iinnvvoollvvee  aabbsseennccee  ffoorr  mmoorree  tthhaann  ttwweennttyy  ((2200))  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  wwoorrkk  ddaayyss  iinn  tthhee  

ppeerriioodd  oovveerr  wwhhiicchh  tthhee  lleeaavvee  wwiillll  eexxtteenndd  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ddaayyss  oovveerr  aa  ffiivvee--wweeeekk  

ppeerriioodd))..      

  

  ((bb))  BBootthh  SSppoouusseess  WWoorrkkiinngg  ffoorr  tthhee  SSaammee  EEmmppllooyyeerr  

  

    

IIff  bbootthh  ssppoouusseess  aarree  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  rreeqquueesstt  lleeaavvee  ffoorr  tthhee  bbiirrtthh,,  ppllaacceemmeenntt  ooff  aa  

cchhiilldd  bbyy  aaddooppttiioonn  oorr  ffoorr  ffoosstteerr  ccaarree,,  oorr  ttoo  ccaarree  ffoorr  aa  sseerriioouussllyy  iillll  ppaarreenntt,,  tthheeyy  oonnllyy  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  

ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ccoommbbiinneedd  ttoottaall  lleeaavvee  eeqquuaall  ttoo  ttwweellvvee  ((1122))  wweeeekkss  iinn  aannyy  1122--mmoonntthh  eennttiittlleemmeenntt  

ppeerriioodd..    IIff  eeiitthheerr  ssppoouussee  ((oorr  bbootthh))  uusseess  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttoottaall  1122--wweeeekk  eennttiittlleemmeenntt  ffoorr  oonnee  ooff  tthhee  

ppuurrppoosseess  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  sseenntteennccee,,  eeaacchh  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  aammoouunntt  hhee  

oorr  sshhee  hhaass  ttaakkeenn  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  tthhee  1122  wweeeekkss  ffoorr  FFMMLLAA  lleeaavvee  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  oorr  tthheeiirr  ssppoouussee''ss  

sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn  iinn  tthhee  1122--mmoonntthh  eennttiittlleemmeenntt  ppeerriiooddss..  

  

  ((cc))  LLiigghhtt  DDuuttyy  

  

    

SShhoouulldd  aann  eemmppllooyyeeee  bbee  ooffffeerreedd  aa  lliigghhtt  dduuttyy  ooppppoorrttuunniittyy  dduurriinngg  aa  ppeerriioodd  ooff  FFMMLLAA  lleeaavvee,,  ttiimmee  

ssppeenntt  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  lliigghhtt  dduuttyy  aassssiiggnnmmeenntt  wwiillll  nnoott  ccoouunntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  FFMMLLAA  lleeaavvee  

eennttiittlleemmeenntt..    TThhee  eemmppllooyyeeee’’ss  rriigghhtt  ttoo  rreessttoorraattiioonn  ttoo  hhiiss  oorr  hheerr  jjoobb  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  aabbeeyyaannccee  

dduurriinngg  tthhee  lliigghhtt  dduuttyy  aassssiiggnnmmeenntt,,  oorr  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbllee  1122--mmoonntthh  FFMMLLAA  lleeaavvee  

ppeerriioodd..  

  



((dd))  LLeeaavvee  TTaakkeenn  bbyy  IInnssttrruuccttiioonnaall  EEmmppllooyyeeeess  NNeeaarr  tthhee  EEnndd  ooff  aann  AAccaaddeemmiicc  

TTeerrmm  

  

    

IIff  aa  lleeaavvee  ttaakkeenn  bbyy  aann  iinnssttrruuccttiioonnaall  eemmppllooyyeeee  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  bbeeggiinnss  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ((55))  wweeeekkss  

bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  aann  aaccaaddeemmiicc  tteerrmm,,  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhaatt  eemmppllooyyeeee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  

lleeaavvee  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  tteerrmm  iiff  tthhee  lleeaavvee  wwiillll  llaasstt  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ((33))  wweeeekkss  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee  

wwoouulldd  rreettuurrnn  ttoo  wwoorrkk  dduurriinngg  tthhee  tthhrreeee--wweeeekk  ppeerriioodd  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  tteerrmm..  

  

    

IIff  tthhee  eemmppllooyyeeee  bbeeggiinnss  aa  lleeaavvee  dduurriinngg  tthhee  ffiivvee--wweeeekk  ppeerriioodd  pprreecceeddiinngg  tthhee  eenndd  ooff  aann  aaccaaddeemmiicc  

tteerrmm  ffoorr  aa  rreeaassoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  oowwnn  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn,,  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  

rreeqquuiirree  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttaakkiinngg  lleeaavvee  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  tteerrmm  iiff  tthhee  lleeaavvee  wwiillll  llaasstt  

mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  wweeeekkss  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  rreettuurrnn  ttoo  wwoorrkk  dduurriinngg  tthhee  ttwwoo--wweeeekk  ppeerriioodd  

bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  tteerrmm..  

  

    

IIff  tthhee  eemmppllooyyeeee  bbeeggiinnss  aa  lleeaavvee  dduurriinngg  tthhee  tthhrreeee--wweeeekk  ppeerriioodd  pprreecceeddiinngg  tthhee  eenndd  ooff  aann  

aaccaaddeemmiicc  tteerrmm  ffoorr  aa  rreeaassoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  oowwnn  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn,,  tthhee  BBooaarrdd  

mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttaakkiinngg  lleeaavvee  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  tteerrmm  iiff  tthhee  lleeaavvee  wwiillll  

llaasstt  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ((55))  wwoorrkkiinngg  ddaayyss..  

  

  

RREEQQUUEESSTTSS  FFOORR  LLEEAAVVEE  

  

    

RReeqquueessttss  ffoorr  aa  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnnneell  ddeeppaarrttmmeenntt  aatt  lleeaasstt  

tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  lleeaavvee  iiss  ttoo  ccoommmmeennccee,,  iiff  ppoossssiibbllee..    IIff  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  nnoottiiccee  iiss  nnoott  

ppoossssiibbllee,,  rreeqquueessttss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aass  ssoooonn  aass  pprraaccttiiccaabbllee  uunnddeerr  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..      

  

    

FFoorr  lleeaavveess  ttaakkeenn  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  oorr  aa  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr''ss  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn,,  

tthhee  eemmppllooyyeeee  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aa  ccoommpplleetteedd  ""PPhhyyssiicciiaann  oorr  PPrraaccttiittiioonneerr  CCeerrttiiffiiccaattiioonn""  ffoorrmm  bbeeffoorree  

tthhee  lleeaavvee  bbeeggiinnss  iiff  ppoossssiibbllee..    TThhiiss  ffoorrmm  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  ppeerrssoonnnneell  ddeeppaarrttmmeenntt..    IIff  

ssuucchh  aaddvvaannccee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee,,  tthhee  mmeeddiiccaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

eemmppllooyyeeee  wwiitthhiinn  ffiifftteeeenn  ((1155))  ccaalleennddaarr  ddaayyss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr''ss  rreeqquueesstt  ffoorr  tthhee  mmeeddiiccaall  

cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

  

    

IIff  aann  eemmppllooyyeeee  ttaakkeess  lleeaavvee  ttoo  ccaarree  ffoorr  hhiiss  oorr  hheerr  oowwnn  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  

uuppoonn  rreettuurrnn  ttoo  wwoorrkk  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmuusstt  pprroovviiddee  mmeeddiiccaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn  

wwhhiicchh  ccrreeaatteedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  lleeaavvee  nnoo  lloonnggeerr  rreennddeerrss  tthhee  eemmppllooyyeeee  uunnaabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  

ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  jjoobb..    TThhiiss  cceerrttiiffiiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnnneell  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  
  

In connection with the Board’s request for medical information, employees must be aware 
that: 

““TThhee  GGeenneettiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  NNoonnddiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  ooff  22000088  ((GGIINNAA))  pprroohhiibbiittss  eemmppllooyyeerrss  aanndd  ootthheerr  

eennttiittiieess  ccoovveerreedd  bbyy  GGIINNAA  TTiittllee  IIII  ffrroomm  rreeqquueessttiinngg  oorr  rreeqquuiirriinngg  ggeenneettiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  aann  

iinnddiivviidduuaall  oorr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  eexxcceepptt  aass  ssppeecciiffiiccaallllyy  aalllloowweedd  bbyy  tthhiiss  llaaww..  TToo  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthhiiss  llaaww,,  wwee  aarree  aasskkiinngg  tthhaatt  yyoouu  nnoott  pprroovviiddee  aannyy  ggeenneettiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  



rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhiiss  rreeqquueesstt  ffoorr  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn..  ‘‘GGeenneettiicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,’’  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  GGIINNAA,,  

iinncclluuddeess  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ffaammiillyy  mmeeddiiccaall  hhiissttoorryy,,  tthhee  rreessuullttss  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  oorr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr’’ss  

ggeenneettiicc  tteessttss,,  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ssoouugghhtt  oorr  rreecceeiivveedd  

ggeenneettiicc  sseerrvviicceess,,  aanndd  ggeenneettiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ffeettuuss  ccaarrrriieedd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  

ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  oorr  aann  eemmbbrryyoo  llaawwffuullllyy  hheelldd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  rreecceeiivviinngg  

aassssiissttiivvee  rreepprroodduuccttiivvee  sseerrvviicceess..””  

  
[[TThhiiss  llaanngguuaaggee  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  oonn  tthhee  mmeeddiiccaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm  aass  wweellll..]]  

  

  

  

UUSSEE  OOFF  PPAAIIDD  LLEEAAVVEE  

  

    

AAccccrruueedd  ppaaiidd  ppeerrssoonnaall  lleeaavvee  aanndd  aaccccrruueedd  ppaaiidd  vvaaccaattiioonn  wwiillll  bbee  ssuubbssttiittuutteedd  ((iinn  tthhaatt  oorrddeerr))  ffoorr  

aannyy  uunnppaaiidd  ppoorrttiioonnss  ooff  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  ttaakkeenn  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn..    HHoowweevveerr,,  wwhheerree  tthhee  

lleeaavvee  iiss  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  oowwnn  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn,,  aaccccrruueedd  ppaaiidd  ssiicckk  lleeaavvee  sshhaallll  bbee  

ssuubbssttiittuutteedd  ffoorr  uunnppaaiidd  ppoorrttiioonnss  ooff  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssuubbssttiittuuttiioonn  ooff  aaccccrruueedd  

ppaaiidd  ppeerrssoonnaall  aanndd  aaccccrruueedd  ppaaiidd  vvaaccaattiioonn  lleeaavvee..    TThhee  aammoouunntt  ooff  uunnppaaiidd  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  

eennttiittlleemmeenntt  iiss  rreedduucceedd  bbyy  tthhee  aammoouunntt  ooff  ppaaiidd  lleeaavvee  tthhaatt  iiss  ssuubbssttiittuutteedd..  

  

IInn  aaddddiittiioonn,,  iinn  ccaasseess  iinnvvoollvviinngg  aabbsseenncceess  dduuee  ttoo  aa  WWoorrkkeerrss’’  CCoommppeennssaattiioonn  iinnjjuurryy  tthhaatt  aallssoo  

qquuaalliiffiieess  aass  aann  FFMMLLAA  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn,,  aanndd  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  aaggrreeeess  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  

ddoo  ssoo,,  tthhee  BBooaarrdd  wwiillll  aappppllyy  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  aavvaaiillaabbllee  aaccccrruueedd  ppaaiidd  lleeaavvee  iinn  iinnccrreemmeennttss  aass  aa  

ssuupppplleemmeenntt  ttoo  tthhee  WWoorrkkeerrss’’  CCoommppeennssaattiioonn  wweeeekkllyy  bbeenneeffiitt  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  aammoouunntt  ssoo  tthhaatt  

tthhee  eemmppllooyyeeee  ccaann  mmaaiinnttaaiinn  hhiiss  oorr  hheerr  rreegguullaarr  wweeeekkllyy  iinnccoommee  lleevveell..  

  

  

  

MMEEDDIICCAALL  IINNSSUURRAANNCCEE  AANNDD  OOTTHHEERR  BBEENNEEFFIITTSS  

  

DDuurriinngg  aapppprroovveedd  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavveess  ooff  aabbsseennccee,,  tthhee  BBooaarrdd  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppaayy  iittss  

ppoorrttiioonn  ooff  mmeeddiiccaall  iinnssuurraannccee  pprreemmiiuummss  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  uunnppaaiidd  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee..    TThhee  

eemmppllooyyeeee  mmuusstt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppaayy  hhiiss//hheerr  sshhaarree  ooff  tthhee  pprreemmiiuumm,,  aanndd  ffaaiilluurree  ttoo  ddoo  ssoo  mmaayy  rreessuulltt  

iinn  lloossss  ooff  ccoovveerraaggee..    IIff  tthhee  eemmppllooyyeeee  ddooeess  nnoott  rreettuurrnn  ttoo  wwoorrkk  aafftteerr  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  lleeaavvee,,  tthhee  

eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeiimmbbuurrssee  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  iinnssuurraannccee  pprreemmiiuummss  

dduurriinngg  tthhee  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee,,  uunnlleessss  tthhee  eemmppllooyyeeee  ddooeess  nnoott  rreettuurrnn  bbeeccaauussee  ooff  aa  sseerriioouuss  

hheeaatthh  ccoonnddiittiioonn  oorr  cciirrccuummssttaanncceess  bbeeyyoonndd  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  ccoonnttrrooll..  

  

DDuurriinngg  aann  FFMMLLAA  lleeaavvee,,  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  nnoott  aaccccrruuee  sseenniioorriittyy,,  ppeennssiioonn  bbeenneeffiittss,,  oorr  ssiicckk  oorr  

vvaaccaattiioonn  lleeaavvee,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirreedd  bbyy  aannyy  aapppplliiccaabbllee  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  

oorr  BBooaarrdd  PPoolliiccyy..    HHoowweevveerr,,  uunnuusseedd  eemmppllooyymmeenntt  bbeenneeffiittss  aaccccrruueedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  uupp  ttoo  tthhee  

ddaayy  oonn  wwhhiicchh  tthhee  lleeaavvee  bbeeggiinnss  wwiillll  nnoott  bbee  lloosstt  uuppoonn  rreettuurrnn  ttoo  wwoorrkk..    LLeeaavvee  ttaakkeenn  uunnddeerr  tthhiiss  

ppoolliiccyy  ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aann  aabbsseennccee  uunnddeerr  BBooaarrdd''ss  aatttteennddaannccee  ppoolliiccyy..  

  

  



RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT  

  

EExxcceepptt  ffoorr  cciirrccuummssttaanncceess  uunnrreellaatteedd  ttoo  tthhee  ttaakkiinngg  ooff  aa  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee,,  aann  eemmppllooyyeeee  

wwhhoo  rreettuurrnnss  ttoo  wwoorrkk  ffoolllloowwiinngg  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ooff  aa  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  

tthhee  jjoobb  hheelldd  pprriioorr  ttoo  tthhee  lleeaavvee  oorr  ttoo  aann  eeqquuiivvaalleenntt  ppoossiittiioonn  wwiitthh  eeqquuiivvaalleenntt  ppaayy  aanndd  bbeenneeffiittss..  

  

  

AADDDDIITTIIOONNAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

QQuueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  mmaayy  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  

ddeessiiggnneeee..    AAnn  eemmppllooyyeeee  mmaayy  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr  oorr  mmaayy  bbrriinngg  aa  

pprriivvaattee  llaawwssuuiitt  aaggaaiinnsstt  aann  eemmppllooyyeerr..    FFMMLLAA  ddooeess  nnoott  aaffffeecctt  aannyy  ffeeddeerraall  oorr  ssttaattee  llaaww  pprroohhiibbiittiinngg  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  oorr  ssuuppeerrsseeddee  aannyy  ssttaattee  oorr  llooccaall  llaaww  oorr  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  wwhhiicchh  

pprroovviiddeess  ggrreeaatteerr  ffaammiillyy  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  rriigghhttss..  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess::  

PPuubblliicc  AAcctt  0077--224455  AAnn  AAcctt  CCoonncceerrnniinngg  FFaammiillyy  aanndd  MMeeddiiccaall  LLeeaavvee  ffoorr  MMuunniicciippaall  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  

tthhee  AApppplliiccaabbiilliittyy  ooff  CCeerrttaaiinn  SSttaattuuttoorryy  PPrroovviissiioonnss  ttoo  CCiivviill  UUnniioonn  SSttaattuuss..  

  

UUnniitteedd  SSttaatteess  CCooddee::  

  2299  UU..SS..CC..  SSeeccttiioonn  22660011  eett  sseeqq..  

  

  2299  CCFFRR  PPaarrtt  882255  eett  sseeqq..  

  

SSeeccttiioonn  558855  ooff  PPuubb..  LL..  111100--8811,,  NNaattiioonnaall  DDeeffeennssee  AAuutthhoorriizzaattiioonn  AAcctt  ffoorr  FFYY  22000088  

((aammeennddiinngg  tthhee  FFaammiillyy  aanndd  MMeeddiiccaall  LLeeaavvee  AAcctt  ooff  11999933))  

  

  PPuubb..  LL..  111100--223333,,  TThhee  GGeenneettiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  NNoonnddiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  ooff  22000088  

  ((GGIINNAA))..  

  
   


