
 

  

 

 
 
 

 
SIGURIMI PËR PAPUNËSINË 
Përcaktimi i përfitimit monetar 

 
Nëse adresa djathtas nuk është adresa juaj 

aktuale, ju lutemi të telefononi në numrin  
1-888-209-8124. Përdoruesve të pajisjeve 
TTY/TDD, ju lutemi të telefonojnë në  
numrin 1-888-783-1370. 

 

  
 
 

Mbajeni këtë njoftim për dokumentacionet tuaja. 

Pse e mora këtë njoftim? Ky NUK është vendim për marrjen e të drejtës për përfitime sigurimi për papunësinë. Ky 

njoftim ju tregon se çfarë informacioni rreth punësimit dhe rrogës ndodhet në dos jen tuaj në 

Shtetin e Nju Jorkut. Ju lutemi shqyrtojeni këtë informacion për t'u siguruar që është i saktë, 

sepse norma juaj javore e përfitimit bazohet te ky informacion.  

Të dhënat tona tregojnë se ju i plotësoni kërkesat e f it imeve për t'u kualif ikuar për përfitime të 

sigurimit për papunësinë. Nëse i plotësoni të gjitha kërkesat e tjera dhe ju miratohen, do të 
merrni normën javore të përfitimeve në kutinë më lart. Nëse nuk miratohen, do të merrni një 

njoftim të veçantë me shkrim ku tregohen arsyet.  

Vazhdoni të kërkoni përfitime për secilën javë që jeni të papunë:  

 Hyni në internet në faqen www.labor.ny.gov/signin; 

 Telefononi Tel-Service në numrin 1-888-581-5812; ose 

Periudha elementare bazë Periudha juaj elementare bazë është:  deri në 

 

Shqyrtoni të dhënat e punëdhënësve dhe rrogat që kemi në dosjen tuaj (më poshtë).  

EM RI I PUNËDHËNËSIT  

TREM UJORI 

elementar 

bazë 

TREM UJORI 

elementar 

bazë 

TREM UJORI 

elementar 

bazë 

TREM UJORI 

elementar 

bazë 

TREM UJORI 
alternativ 

TOTALI I 

RROGËS NË 
PERIUDHËN 

BAZË 

 

 

TOTALI I RROGËS NË PERIUDHËN ELEM ENTARE BAZË 

Si është llogaritur norma javore e 
përfitimit? 

 

Shënim: Nëse dëshironi të 

përdorni ndonjë rrogë që shfaqet 

në tremujorin alternativ, plotësoni 

dhe ktheni formularin e "Kërkesë 

për periudhën alternativë bazë" 

nga manuali i kërkuesit. 

Norma juaj javore e përfitimit është llogaritur duke përdorur rrogën e lartë të tremujor it si më 
sipër.  

Norma javore e përfitimit bruto  

Minus zbrit jen e pensionit  

Minus zbrit jen e kompensimit të punonjësit  

Totali i normës javore të përfitimit neto 

*  Të gjitha normat e llogaritura javore të përfitimit janë në shifra të plota në dollarë. 

*  Referojuni shtojcës ose manualit të kërkuesit për hollësi rreth mënyrës së llogaritjes së 

normës së përfitimit. 

Sa është shuma maksimale e 

përfitimeve që mund të marr? 

Kërkesa juaj vlen për një vit (viti i përf itimit). Brenda këtij vit i, mund të merrni normën tuaj 

javore të përfitimit neto der i në 26 herë.  

A është raportuar saktë i gjithë informacioni i rrogës suaj? Në se jo, shihni shtojcën e bashkëlidhur për ndihmë. 

 

 

Nëse keni py etje rreth këtij njof timi, telef ononi në numrin 

1-888-209-8124. 
 

Për inf ormacione shtesë, v izitoni f aqen tonë të internetit: 

http://labor.ny.gov/unemploy mentassistance.shtm 
 

Për ndihmë, shqy rtoni 

manualin e kërkuesit. 

T402B AL (10/16)  

 

Department of Labor 
PO Box 15130 

Albany, NY  12212-5130 
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SIGURIMI PËR PAPUNËSINË 

Përcaktimi i përfitimit monetar 
 

 

 
Nëse adresa djathtas nuk është adresa juaj 
aktuale, ju lutemi të telefononi në numrin  

1-888-209-8124. Përdoruesve të pajisjeve 
TTY/TDD, ju lutemi të telefonojnë në numrin  
1-888-783-1370. 

 

  
 
 

Mbajeni këtë njoftim për dokumentacionet tuaja. 

Pse e mora këtë njoftim? Ky njoftim ju tregon se çfarë informacioni rreth punësimit dhe rrogës ndodhet në dosjen tuaj 
në Shtetin e Nju Jorkut. Ju lutemi ta shqyrtoni këtë informac ion për t'u siguruar që është i 

saktë. 

Të dhënat tona tregojnë se ju nuk i plotësoni kërkesat e f itimeve të nevojshme për t'u 

kualif ikuar për përfitime të sigurimit për papunësinë, duke përdorur ose periudhën elementare 

bazë ose per iudhën alternative bazë. Ju lutemi të shihni shtojcën bashkëlidhur ose manualin 

e kërkuesit për më shumë informacion rreth periudhës elementare bazë dhe periudhës 

alternative bazë. 

Nëse informacioni i mëposhtëm nuk është i saktë, ju lutemi të plotësoni dhe të na dërgoni 

formularin "Kërkesë për rigjykim” (bashkëlidhur). Këtë formular mund ta gjeni edhe në faqen 

tonë të internetit www.labor.ny.gov ose në pjesën e pasme të manualit të kërkuesit.  

Nëse e dorëzoni formularin e kërkesës për rigjykim, vazhdoni të kërkoni përfitime për secilën 

javë që jeni të papunë:  

 Hyni në internet në adresën www.labor.ny.gov/signin. Klikoni tek " Indiv idë", pastaj te 

"Kërkoni përfitime javore" poshtë t itullit "Papunësi."  

 Telefononi Tel-Service në numrin 1-888-581-5812 

Pse nuk kualifikoheni për përfitime 

sigurimi për papunësinë 

Duhet të plotësoni kërkesat specif ike të rrogës për t 'u kualif ikuar për përfitime të sigur imit për 

papunësinë. Kutitë e zgjedhura më poshtë ju tregojnë se cilën kërkesë(a) nuk plotësoni.  

Kërkesa që  

nuk plotësoni 

  Nuk keni punuar dhe nuk keni marrë rrogë në të paktën dy tremujorët kalendarikë të 
periudhës bazë.  

  Nuk keni marrë rrogë minimumi 1700 USD në një nga tremujorët kalendarikë t ë 

periudhës bazë. 

  Rroga totale për per iudhën bazë është më e ulët se 1½ e rrogës totale për 

tremujorin me të ardhurat më të larta në periudhën bazë.  

  Rroga më e lartë e tremujorit = 

 X  1,5 =  (1½ e rrogës më të lartë të tremujorit) 

Nëse të ardhurat më të larta të tremujorit kalendarik janë më shumë se 9240,00 USD, totali i 

të ardhurave në tremujorët e t jerë të periudhës bazë duhet të jetë të paktën 4620,00.  

Periudhat elementare/alternative bazë Ju lutemi shqyrtoni të dhënat e punëdhënësve dhe rrogat që kemi në dosjen tuaj (më poshtë) 

EMRI I PUNËDHËNËSIT 
TREMUJORI 

elementar 
bazë 

TREMUJORI 

elementar 
bazë 

TREMUJORI 

elementar 
bazë 

TREMUJORI 

elementar 
bazë 

TREMUJORI 

alternativ 
bazë 

TOTALI I RROGËS 

NË PERIUDHËN 
B AZË  

 

TOTALI I RROGËS NË PERIUDHËN ELEMENTARE B AZË 

TOTALI I RROGËS NË PERIUDHËN AL TERN ATIVE B AZË  

 

A është raportuar saktë i gjithë informacioni i rrogës suaj? Nëse jo, shihni shtojcën e bashkëlidhur për ndihmë. 

 

 

Nëse keni py etje rreth këtij njof timi,  
telef ononi në numrin 1-888-209-8124.   

Për inf ormacione shtesë, v izitoni f aqen tonë të internetit: 
http://labor.ny.gov/unemploy mentassistance.shtm  

Për ndihmë, shqy rtoni 
manualin e kërkuesit. 
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