Shtojcë – Udhëzim për kuptimin e Përcaktimi Monetar të Përfitimit
Shembull si përcaktohet periudha bazë
E shkuar

E tashme

Periudha Bazë e Shtyrë*

Periudha Bazë Elementare

Përfshin të gjithë Periudhën
Bazë dhe një ose dy tremujorë
para Periudhës Bazë Elementare

Përfshin 4 tremujorët e parë nga 5 tremujorët e përfunduar
kalendarikë

Shtator 2000
Gusht 2000
Korrik 2000

Mars 2001 Qershor 2001 Shtator 2001 Dhjetor 2001
Shkurt 2001 Maj 2001
Gusht 2001 Nëntor 2001
Janar 2001 Prill 2001
Korrik 2001 Tetor 2001

Dhjetor 2000
Nëntor 2000
Tetor 2000

Kërkesa paraqitur qysh
më 15 prill 2002

*Opsion për kërkuesit që
marrin kompensim
punonjësish ose Përfitime
të Zjarrfikësve Vullnetarë

Mars 2002 Qershor 2002
Shkurt 2002 Maj 2002
Janar 2002 Prill 2002
Pagat e paguara më
ose mbas 1 prill 2002
janë të papërdorshme

Periudha Alternative Bazë
Përfshin 4 tremujorët e kompletuar kalendarikë
Opsione Rikonsiderimi
1.
Çfarë duhet të bëj nëse pagat mungojnë ose janë të pasakta?
Formulari i Kërkesës për Rikonsiderim duhet të plotësohet dhe të merret
brenda (30) ditëve nga “Data e postimit” në faqen e përparme të Përcaktimit
Monetar të Përfitimit. Ju do të njoftoheni për rezultatet.
a.

b.

2.

3.

Personeli Ushtarak: Nëse keni shërbyer në ushtri gjatë 18 muajve të
fundit, duhet të paraqisni Kopjen 4 të Formularit DD214 më të fundit
të lirimit nga ushtria.
Punësimi Federal ose jashtë shtetit: Nëse ishit i punësuar nga një
Agjenci Federale ose në një shtet tjetër gjatë Periudhës Bazë
Elementare, raportoni pagat në Formularin e Kërkesës për
Rikonsiderim.
A mund të konsideroj përdorimin e një Periudhe Bazë Alternative
për të rritur Kursin tim Javor të Përfitimit?
Po. Për t‟u konsideruar për Periudhën Bazë Alternative, formulari
Kërkesa për Periudhën Bazë Alternative duhet të plotësohet dhe të
merret brenda (10) dhjetë ditëve nga “Data e postimit” në Përcaktimin
Monetar të Përfitimeve. Ministria e Punës e shtetit të Nju Jorkut do ta
rillogarisë dhe ju do të njoftoheni për rezultatet.
Shënim: Nëse zgjidhni Periudhën Bazë Alternative për të krijuar
kërkesën për rritjen e kursit tuaj, nuk do të jeni në gjendje që t‟i
përdorni këto paga për kërkesa të ardhshme.
A do ta rrisë Kursin tim Javor të Përfitimit përdorimi i javëve që
punova dhe pagat e paguara?
Nëse mendoni se përdorimi i javëve të punuara dhe pagave të paguara
në periudhën bazë do ta rrisë Kursin tuaj Javor të Përfitimit, atëherë
duhet të plotësohet formulari i Kërkesës për Kursin Bazuar në Javët e
Punësimit (shih broshurën e kërkuesit) dhe ky duhet të merret brenda
(10) ditëve nga “Data e postimit” në Përcaktimin Monetar të Përfitimit.
Ministria e Punës e shtetit të Nju Jorkut do ta rillogarisë dhe ju do të
njoftoheni për rezultatet.
Shënim: Për t‟u kualifikuar, duhet të keni të paktën 20 javë punë në
periudhën tuaj bazë dhe çdo rritje e kursit të përfitimit duhet të jetë të
paktën 5.00 dollarë më shumë se sa kursi juaj i tanishëm i përfitimit,
por jo të jetë më shumë se 405 dollarë.

4.

5.

Nëse kam marrë Kompensim Punonjësish ose Përfitime të
Zjarrfikësve Vullnetarë, a mund të aplikoj për Periudhën e
Zgjatur Bazë?
Po. Nëse nuk kualifikoheni duke përdorur Periudhën Bazë Elementare
ose Alternative, atëherë Periudha Bazë Elementare mund të shtyhet
deri në dy tremujorë kalendarikë. (Referoju diagramit më sipër).
Formularët e shënuar më poshtë duhet të merren brenda (30) ditëve
nga “Data e postimit” në Përcaktimin Monetar të Përfitimeve. Do të
njoftoheni për rezultatet.
a.
Kompensimi i Punonjësve: Plotësoni formularin e
Kërkesës për Rikonsiderim dhe dorëzojeni atë së bashku
me kopjen më të fundit të Formularit C8.
b. Përfitimet e Zjarrfikësve Vullnetarë: Plotësoni
Formularin e Kërkesës për Rikonsiderim.
Nëse nuk kualifikohem, kur mund të riaplikoj për Përfitime të
Sigurimit të Papunësisë?
Mund të riaplikoni nëse jeni i papunë mbasi ky tremujor përfundon
dhe ju mendoni se mund të kualifikoheni duke përdorur punësimin tuaj
më të fundit.

6.

Çfarë është tremujori im i fundit?
Tremujorët kalendarë përfundohen më 31 mars, 30 qershor, 30 shtator
dhe 31 dhjetor. Për shembull, nëse një kërkesë paraqitet gjatë prillit,
majit apo qershorit, tremujori i fundit i kompletuar do të ishte 1 janari
deri më 31 mars.

7.

A kam të drejtën e një seance gjyqësore?
Mund të kërkoni për një seancë gjyqësore para një gjykatësi të
paanshëm administrativ, pa asnjë kosto ose obligim për ju. Për të
kërkuar një seancë gjyqësore, duhet të paraqisni një kërkesë me
shkrim, duke përfshirë bazat dhe hollësitë që mbështesin
mosmarrëveshjen tuaj, si dhe një kopje të këtij njoftimi tek: New York
State Department of Labor, P.O. Box 15131. Albany, NY 12212-5131.
Kërkesa juaj duhet të merret jo më vonë se (30) ditë nga “Data e
postimit” në njoftim. Përfshini emrin tuaj, Numrin tuaj të Sigurimeve
Shoqërore dhe numrin e telefonit në të gjitha korrespodencat.
Për ndihmë të mëtejshme, lutemi rishikoni informacionin për
Broshurën e Kërkuesit.

MBAJENI KËTË NJOFTIM PËR DOKUMENTIMIN TUAJ
PERSONAL
Përcaktimi Monetar i Përfitimit ju tregon sasinë javore të përfitimit tuaj të
Sigurimit të Papunësisë dhe shpjegon informacionin e pagës që përdoret për të
llogaritur kursin tuaj të përfitimit.

NEW YORK STATE
DEPARTMENT OF LABOR

← Data dhe Përcaktimi janë
postuar

PËRCAKTIMI I PËRFITIMIT
MONETAR TË SIGURIMIT TË
PAPUNËSISË

←Data e fillimit të kërkesës
←Data e përfundimit të vitit të
përfitimit

Nëse adresa në të djathtë nuk
është e saktë, lutemi telefononi
888 -298-8124 ose nëse
jeni jashtë shteti, telefononi 877 -358-5306.

Keni paga të mjaftueshme për të krijuar një
kërkesë. Vazhdoni të kërkoni përfitimet për
çdo javë që jeni i papunë

← Kursi juaj i përfitimit javor

Mbajeni këtë njoftim për dokumentimin tuaj personal
Pse po e marrë këtë njoftim?
Ky është njoftim i informacionit të punësimit dhe të fitimeve që kemi në dosje për ju
në shtetin e Nju Jorkut.
Dokumentet tona tregojnë se ju i përmbushni kërkesat e pagave për t’u kualifikuar
për përfitime të Sigurimit të Papunësisë. Nëse jeni miratuar, do të merrni Kursin
Javor të Përfitimit të shënuar më lart. Nëse nuk miratoheni, do të merrni një
njoftime shkrim më vete.
Kërkoni përfitimet për çdo javë gjatë së cilës ishit i papunë, duke zgjedhur një nga
opsionet e mëposhtme:
• Shkoni në internet në www.labor.state.ny.us
• Merrni në telefon TEL-SERVICE në numrin:

; ose

• Telefononi cilindo numër të shënuar në faqen 5 të broshurës suaj
“Informacioni për Kërkuesit”.
Periudha juaj Bazë Elementare është:
Deri në

Periudha Bazë Elementare

Rishiko më poshtë punëdhënësit dhe fitimet që kemi për ju në dosje.
Tremujori
Bazë
Elementar

EMRI I
PUNËDHËN
ËSIT

Tremujori
Bazë
Elementar

Tremujori
Bazë
Elementar

Tremujori
Bazë
Elementar

Tremujori Alternativ

(Periudha bazë?)
← Periudha e kohës e përdorur për
të përcaktuar nëse keni patur
fitime të mjaftueshme për t’u
kualifikuar

Pagat totale të
Periudhës Bazë
←Punëdhënësit dhe fitimet që kemi
← ne në dosje në shtetin e
← Nju Jorkut

Pagat totale të Periudhës Bazë
Nëse dëshironi të përdorni ndonjë nga
pagat e tremujorit alternativ, plotësoni
“Kërkesën për Formularin T403A
“Periudha Bazë Alternative”
→

Si u përcaktua kursi i përfitimeve të
mia?

→

← Kursi juaj javor i përfitimit
është llogaritur duke përdorur
pagat e tremujorit të lartë të
shënuar më lart.

Reduktim më i vogël =
Shënim: Nëse dëshironi të përdorni
ndonjë nga pagat që mund të paraqiten
në Tremujorin Alternativ, duhet të
plotësoni dhe të ktheni formularin e
titulluar “Kërkesa për Periudhën Bazë
Alternative”
(formulari T403A)

Gjatë vitit të përfitimit tuaj, ju
mund të merrni deri në 26 herë
Kursin tuaj përfitimit javor

Kursi juaj javor i përfitimit u llogarit në fitimet e tremujorit tuaj të lartë të periudhës sipër.

Sa është vlera maksimale e
përfitimeve që mund të marr?

Nëse informacioni i pagës nuk është i
saktë.
referojuni faqes 4 të
→
të broshurës suaj.

pensioni $
O Institucioni i Kompensimit të Punëtorëve
Kursi total neto i përfitimit javor
• Të gjitha Kurset javore të Përfitimit janë në dollarë të plotë
• Kursi maksimal bruto i Përfitimit për shtetin e Nju Jorkut është 405 dollarë
Edhe pse kërkesa juaj zgjat një vit (viti juaj i përfitimit), gjatë asaj kohe mund të merrni vetëm 26
herë të kursit tuaj të plotë javor të përfitimit.

A është raportuar saktë i gjithë informacion i pagës suaj? Nëse jo, shiko Shtojcën e bashkëngjitur për ndihmë.
Për pyetje në lidhje me këtë njoftim telefono
888209-8124 ose nëse jeni jashtë shteti, telefononi 877
-358-5306.
T402B

Për më shumë informacion, vizitoni
faqen tonë të internetit:
www.labor.state.ny.us

Për ndihmë, rishikoni Broshurën tuaj të
Kërkuesit

← Për ndihmë, rishikoni
Broshurën tuaj të Kërkuesit

