New York State Department of Labor
PO Box 15130
Albany, NY 12212-5130

Kërkesë për normën e bazuar në javët e punësimit
Për të kërkuar një normë përfitimi të bazuar në javët e punësimit, duhet të plotësoni këtë formular dhe ta ktheni tek adresa
e mësipërme e Ministrisë së Punës, me një kopje të vërtetimit të punësimit dhe të fitimeve për çdo javë punësimi për
periudhën bazë të treguar më poshtë. Ai duhet të merret brenda dhjetë ditëve kalendarike nga përcaktimi më fundit i
përfitimit tuaj monetar. Mos dërgoni dokumentet tuaja mbështetëse origjinale të pagesës, pasi ato nuk mund të kthehen.
Kërkesa juaj për normën e bazuar në javët e punësimit nuk mund të shqyrtohet derisa të jenë shqyrtuar të gjitha kërkesat
për rikonsiderim dhe derisa të jetë finalizuar caktimi i periudhës suaj bazë. Do të njoftoheni për masat e marra në lidhje
me kërkesën tuaj brenda tri javëve pas marrjes së saj.
Plotësoni vetëm pjesën e përparme të këtij formulari nëse keni punuar për një punëdhënës ose nëse keni punuar për dy
apo më shumë punëdhënës njëri pas tjetrit. Nëse keni punuar gjatë së njëjtës(ave) javë për dy ose më shumë
punëdhënës, plotësoni tabelën në pjesën e pasme të këtij formulari dhe transferojeni informacionin e duhur në pjesën e
përparme të formularit. Nëse keni më shumë se shtatë punëdhënës gjatë periudhës bazë, renditeni informacionin në një
fletë letre më vete dhe bashkëngjiteni te ky formular.
_______________________________________Ju lutemi plotësojeni qartë___________________________________
Mbiemri: _______________________________________Emri:___________________Iniciali i emrit të mesëm:________
Adresa: __________________________________________________________________________________________
Qyteti:_______________________________________Shteti:________________________Kodi postar:______________
Numri i sigurimeve shoqërore: XXX – XX - __ __ __ __
Periudha bazë: Nga __________________________ deri më __________________________
(Shënoni datat nga përcaktimi i përfitimit monetar T402 i lëshuar më parë)
A. Emri dhe adresa e
punëdhënësit
1.

B. Kohëzgjatja e periudhës
së pagës: p.sh. çdo javë,
çdo dy javë etj.

C. Javët totale të
paguara gjatë
periudhës bazë

D. Pagat totale të paguara
gjatë periudhës bazë
$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

6.

$

7.

$

E.

Javët dhe pagat totale gjatë periudhës bazë

F.

Javët totale që keni punuar nga tabela simultane (në pjesën
e pasme)

$

G. Formula e rillogaritjes:
1. Pjesëtoni pagat totale me javët totale (më e vogla e E ose F) për të llogaritur pagën
mesatare javore……………………………….................................................................. $ _____________
2. Pjesëtoni me 2 pagën mesatare javore për të arritur te norma juaj e propozuar bazuar
në javët dhe pagat. Norma nuk duhet të jetë më e madhe se 435 USD........................ $ _____________
3. Jepni normën tuaj aktuale të përfitimit nga përcaktimi juaj i fundit i përfitimit monetar
T402
$ _____________
4. Zbrisni shumën e rreshtit 3 nga rreshti 2. Kjo shumë duhet të jetë $5 ose më e lartë për
të marrë kursin e rillogaritur bazuar në javët dhe pagat......................................... ..... $ _____________
Vërtetim: Vërtetoj se të gjitha informacionet dhe dokumentet e dorëzuara janë të vërteta dhe të sakta. E kuptoj se ky
informacion i nënshtrohet verifikimit dhe se mund të vendosen gjoba për deklarata false.
Nënshkrimi: _____________________________________ Data: ____/____/________ Nr. i telefonit: ________________
LO 403.5 AL (09/17)

Fletë llogaritje e punësimit simultan
Dokumentim i punësimit simultan
Numri i Sigurimeve Shoqërore: XXX - XX - __ __ __ __ Emri: ______________________________________Periudha Bazë : Nga ____/___/______ Deri më ____/___/______

Javët 

*

Punëdhënësi 

Fotokopjoni këtë formular nëse keni punuar për më shumë se 7 punëdhënës gjatë Periudhës suaj Bazë.
Udhëzime :
1.
2.
3.
4.

* Shënoni të gjitha datat e përfundimit të javës (të dielat) për të gjithë Periudhën tuaj Bazë. Shihni T402 – Përcaktimi i Përfitimit
Monetar për datat e Periudhës suaj Bazë.
Shënoni një shenjë kontrolli () në tabelën më sipër për çdo javë gjatë së cilës punuat për secilin Punëdhënës të Periudhës Bazë.
Shënoni numrin total të javëve për çdo Punëdhënës dhe futeni në faqen e përparme të këtij formulari me pagën
për çdo punëdhënës.
Duke përdorur tabelën më sipër, numëroni çdo javë për të cilën keni vënë nga një shenjë. Numëroni secilën javë vetëm një herë,
edhe nëse keni më shumë se një shenjë për atë javë. Këto do të jenë javët tuaja totale të punësimit në Periudhën tuaj Bazë.
Futeni këtë shumë këtu
dhe tek “Javët totale të punuara nga Tabela simultane”, radha “F” në pjesën e përparme të këtij formulari.

Fotokopjoni dhe fusni vërtetim të punësimit për të gjitha javët për secilin punëdhënës. Mos dërgoni dokumente origjinale.

