PO Box 15130
Albany, NY 12212-5130
www.labor.ny.gov

Kërkesa për Normën e Bazuar në Javët e Punësimit
Për të kërkuar një formë të bazuar në javët e punësimit, duhet të plotësoni këtë formular dhe ta dorëzoni në adresën e
mësipërme të Departamentit të punës së bashku me një kopje të provës tuaj të punësimit dhe të ardhurat për çdo javë të
punësimit për periudhën bazë të treguar më poshtë. Kjo duhet të merret brenda dhjetë ditëve kalendarike nga Data e
Dërgesës siç thuhet në Përcaktimin më të fundit të Përfitimit Monetar. Mos dërgoni dokumentet origjinale të pagave tuaja
pasi ato nuk mund të kthehen më tek ju. Kërkesa juaj për Normën e Bazuar në Javët e Punësimit nuk mund të
përpunohet derisa të gjitha Kërkesat për Rishqyrtim të jenë rishikuar dhe vendosja e periudhës tuaj bazë të jetë
përcaktuar. Ju do të njoftoheni për veprimet e ndërmarra në lidhje me kërkesën tuaj brenda tre javëve pas pranimit.
Plotësoni vetëm pjesën e përparme të këtij formulari nëse keni punuar për një punëdhënës ose keni punuar për dy ose
më shumë punëdhënës në të njëjtën kohë. Nëse në të njëjtën(at) javë keni punuar për dy ose më shumë punëdhënës,
plotësoni fletën në anën e pasme të këtij formulari në fillim dhe transferoni informacionin e duhur në pjesën e përparme të
formularit. Nëse keni më shumë se shtatë punëdhënës gjatë periudhës bazë, listoni informacionin në një fletë të veçantë
dhe bashkëngjiteni në këtë formular.
________________________________________Ju lutem shkruani pastër___________________________________
Mbiemri: _____________________________________Emri: _______________________Emri i Dytë:_______________
Adresa: _________________________________________________________________________________________
Qyteti: _____________________________________________ Shteti: _______________ Kodi Postar: ______________
Numri i Sigurimit Social: XXX – XX - __ __ __ __
Periudha Bazë: Nga _______________________ Në _______________________
(Fusni këto data nga T402 të lëshuar më parë, Përcaktimi i Përfitimit Monetar)
A. Emri dhe adresa e
punëdhënësit

B. Kohëzgjatja e periudhës C. Javët Totale të
së pagesës; p.sh. javore,
Paguara Gjatë
dy javore, etj.
Periudhës Bazë

1.

D. Javët Totale të
Paguara Gjatë
Periudhës Bazë
$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

6.

$

7.

$

E. Javët dhe pagat totale të punës gjatë periudhës bazë

$

F. Javët Totale të Punës nga Pjesa 2 (mbrapa)
G. Formula e Rillogaritjes:
1. Pjesëtoni pagat totale me javët totale (më e vogla e rreshtit E ose F) për të llogaritur
pagën mesatare javore ……………………………………………………………….....................…$ ___________
2. Pjesëtoni pagën mesatare javore me 2 për të përfituar normën tuaj të propozuar në
bazë të javëve dhe pagave. Norma nuk mund të tejkalojë $504…………………………..…........$ ___________
3. Shkruani normën tuaj aktuale të përfitimit nga Përfitimi juaj i fundit T402
Forma e Përcaktimit ……………………………………………………………………..................… $ ___________
4. Zbrit rreshtin 3 nga rreshti 2. Shuma duhet të jetë $5 ose më shumë për të marrë
normën e rillogaritur në bazë të javëve dhe pagave…………………..………………….............. $ ___________
Certifikimi: Unë vërtetoj se të gjitha informatat dhe të dhënat e dorëzuara janë të vërteta dhe të sakta. Unë e kuptoj
se ky informacion është subjekt i verifikimit dhe mund të vendosen gjoba për deklarata të rreme.
Nënshkrimi: ___________________________________ Data: ____/____/________ Nr. Telefonit: _________________
LO 403.5 AL (9/19)

Kërkesa për Normën e Bazuar në Javët e Punësimit
Pjesa 2 - Regjistrimi i punësimit të shumëfishtë në periudhën bazë
SS# XXX – XX - __ __ __ __ EMRI: __________________________________________________ Periudha Bazë: Nga ___/___/_____ Në___/___/_____

Javët 

*

Punëdhënësi


FOTOKOPJONI KËTË FORMULAR NËSE KENI PUNUAR MË SHUMË SE 7 PUNËDHËNËS GJATË PERIUDHËS BAZË
UDHËZIME:
1.

* Listoni të gjitha datat e fundit të javëve (të Dielën) për të gjithë periudhën tuaj bazë. Shih T402 – Përcaktimin e Përfitimit Monetar për datat e
periudhës tuaj bazë.

2. Shënoni me shënjues () në tabelën e mësipërme për çdo javë në të cilën keni punuar për çdo punëdhënës të periudhës bazë.
3. Numrin total të javëve për çdo punëdhënës dhe futni në pjesën e përparme të këtij formulari me pagat për çdo punëdhënës.
4. Duke përdorur tabelën e mësipërme, numëroni çdo javë të cilën e keni shënjuar. Numëroni çdo javë vetëm njëherë edhe nëse e keni shënjuar atë javë
më shumë se një herë. Këto do të jenë javët tuaj totale të punësimit në periudhën tuaj bazë. Shkruani këtë shumë këtu
dhe në "Totali i Javëve të
Punës Pjesa 2," rreshti "F" në pjesën e përparme të këtij formulari.
Fotokopjoni dhe bashkëngjitni provat e punësimit për të gjitha javët e punës për çdo punëdhënës. Mos dërgoni dokumente origjinale.

