Udhëzime për përdorimin e kuponëve për të kërkuar përfitime javore me postë
Për të marrë përfitimet e sigurimit të papunësisë, duhet të kontaktoni Ministrinë e Punës çdo
javë dhe t’u përgjigjeni një sërë pyetjesh në lidhje me përmbushjen e vazhdueshme të
kushteve për përfitime.
Mënyra më e shpejtë për të kërkuar dhe marrë përfitimet tuaja është që t’i kërkoni ato
nëpërmjet internetit. Nëse keni mundësi përdorimi të internetit, mund t’i kërkoni përfitimet
javore në faqen e internetit të Ministrisë së Punës të shtetit të Nju-Jorkut
www.labor.ny.gov/signin. Identifikohuni në llogarinë tuaj. Nga faqja "My Online Services
(Shërbimet e mia në internet)", klikoni tek "Unemployment Services (Shërbimet e
papunësisë)" dhe më pas te "Claim Weekly Benefits (Kërkoni përfitimet javore)".
Gjithashtu mund t’i kërkoni përfitimet tuaja me anë të telefonit. Telefononi falas
Tel-Service në numrin (888) 581-5812. Përdoruesit e pajisjeve TTY/TDD duhet të
telefonojnë (877) 205-3119.
Udhëzimet për kërkimin me internet dhe me telefon janë vetëm në anglisht dhe në spanjisht.
Përgatituni që të krijoni një numër personal identifikimi (Personal Identification Number, PIN)
me katër shifra herën e parë që i kërkoni përfitimet. Mund të keni ndonjë mik, të afërm ose
ndonjë person tjetër për t’ju ndihmuar në kërkesën e përfitimeve tuaja javore. Megjithatë,
duhet të jeni të pranishëm sa herë që informacioni juaj i kërkesës përdoret në internet ose
nëpërmjet Tel-Service. Mosbërja e kësaj mund të rezultojë në dënime të rënda. Nëse ju
nevojitet ndihmë për të kuptuar si t’i kërkoni përfitimet, ju lutemi t’i telefononi Zyrës së
Këshilluesit të Aplikuesit për Sigurimin e Papunësisë në numrin (855) 528-5618 ose dërgoni
një email në adresën uiclaimantadvocateoffice@labor.ny.gov.
Gjithashtu mund t’i kërkoni përfitimet tuaja me postë, duke përdorur kuponët e bashkëngjitur.
E rëndësishme: Nëse i kërkoni përfitimet me postë, duhet të lejoni një kohë shtesë
derisa të merrni pagesën tuaj.
Këtu tregohet si t’i përdorni kuponët e përfshirë për të kërkuar përfitimet me postë:
•

Postoni një kupon certifikimi për secilën javë që dëshironi të kërkoni përfitimet në adresën e
treguar në secilin kupon.

•

Shkruani datën e së dielës: Shteti i Nju-Jorkut i paguan përfitimet për javën që fillon të hënën
e përfundon të dielën. Shkruani datën e së dielës që mbyll javën për të cilën po kërkoni
përfitimet.

•

Përgjigjuni pyetjeve 1 deri në 5, siç përmendet më poshtë:
Pyetje 1: A keni punuar (duke përfshirë vetëpunësimin)?
•
Nëse nuk keni punuar gjatë javës, shënoni "Jo".
•
Nëse keni bërë ndonjë punë gjatë javës, shënoni "Po".
•
Nëse shënoni "Po", plotësoni rrethin e vogël për çdo ditë (nga e hëna deri të dielën) gjatë
së cilës keni punuar.
•
Nëse shënoni "Po", a keni fituar më shumë se 504 dollarë? Nëse keni punuar dhe fituar
më shumë se 504 dollarë të ardhura bruto (duke përjashtuar të ardhurat nga
vetëpunësimi) gjatë javës që po bëni kërkesën, shënoni "Po". Nëse keni punuar dhe fituar
më pak se 504 dollarë të ardhura bruto, (duke përjashtuar të ardhurat nga vetëpunësimi)
shënoni "Jo".

Pyetje 2: A pati ndonjë ditë që nuk ishit të gatshëm, nuk kishit dëshirë dhe nuk ishit në
gjendje për të punuar?
•
Duhet të jeni të gatshëm, të keni dëshirë dhe të jeni në gjendje për të punuar në
mënyrë që t’i përmbushni kushtet për përfitimet e sigurimit të papunësisë.
•
Plotësoni rrethin për çdo ditë (nga e hëna deri të dielën) gjatë së cilës ju nuk ishit të
gatshëm, nuk kishit dëshirë dhe nuk ishit në gjendje për të punuar.
Pyetje 3: A keni refuzuar ndonjë ofertë pune ose rekomandim pune?
•
Nëse nuk keni refuzuar ndonjë ofertë pune gjatë javës, shënoni "Jo".
•
Nëse dikush ju ofroi një punë që ju e refuzuat, për çfarëdo lloj arsye gjatë javës,
shënoni "Po".
Pyetje 4: A pati ndonjë ditë që duhet t’ju paguanin ose që keni marrë pagesë për
pushime ose festa?
•
Plotësoni rrethin për çdo ditë gjatë së cilës jeni paguar për një periudhë të planifikuar
pushimesh ose festash.
Pyetje 5: Gjatë javës për të cilën kërkuat përfitime, a keni dalë ndonjë ditë jashtë
Shteteve të Bashkuara, një territori të Shteteve të Bashkuara ose Kanadasë ?
•
Plotësoni rrethin për ditët gjatë së cilave keni qenë jashtë Shteteve të Bashkuara, një
territori të Shteteve të Bashkuara ose Kanadasë.
•
Telefonojini Qendrës telefonike të kërkesave përpara se të largoheni nga vendi. Nëse nuk
keni telefonuar përpara se të largoheshit, ju lutemi të telefononi menjëherë pasi të
ktheheni. Identifikohuni në llogarinë tuaj në www.labor.ny.gov/signin. Në faqen "My Online
Services (Shërbimet e mia në internet)" klikoni ikonën e zarfit djathtas lart për të na
dërguar një mesazh të sigurt.

•

Nënshkruani dhe vini datën në kupon. Nëse keni ndryshuar adresën, plotësoni pjesën
"new address (adresa e re)" që ndodhet në pjesën e prapme të kuponit.

•

Postoni kuponin e parë të dielën mbas ditës që aplikuat për herë të parë për përfitime të
sigurimit të papunësisë.

Mbani parasysh: Nëse keni marrë ose do të merrni pagesë largimi nga puna/pagesë
dëmshpërblimi ose pension, ju lutemi të kontaktoni menjëherë Qendrën telefonike të kërkesave.

