
SHARED WORK भनेको के हो?
Shared Work Program ले तपाईंलाई घटाइएको कार्य समरताललकामा 
काम गन्य र आलंिक बेरोजगार बीमा लाभहरू सङकलन गन्य अनमुतत 
दिँिै वरवसार क्रिराकलापको कमी हँुिा तपाईंलाई मुकत गननेभनिा 
अनर ववकलप दिन्छ। कम्यचारीलाई रोजगारववहीन बनाउनुको सट्ामा, 
तपाईंको रोजगारिाताले सब ैकम्यचारीहरूका लागग वा तनश्चत 
समूहकमा काम गनने समर कम गन्य सकनुहुन्छ।

Shared Work ले अस्ारी वरवसार क्रिराकलापको कमीको 
अवगिमा ताललम-प्ापत, उतपािकतव कम्यचारीहरूलाई राखन मद्दत 
ग्छ्य - रसको अ््य वरवसारको अवस्ामा सुिार भएमा तपाईंको 
रोजगारिाता त्छटो तरार हुन सक्छ। तपाईंले पूर्य बेरोजगारीको 
कषट उठाउनबाट मुकत हँुिा उनीहरूले नराँ कम्यचारीहरू भना्य गनने, 
भाँडामा ललने र ताललम दिने खच्य बचत ग्छ्यन।्

रसले कसरी काम ग्छ्य?
तपाईंको रोजगारिाताले New York State Department of Labor 
दवारा प्माणरत Shared Work रोजना संरचना गनु्यभएको ्छ। तपाईं 
बेरोजगार बीमा लाभको लागग रोगर हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफनो 
जरालामा भएको कमीको लागग आलंिक रूपमा क्षततपूतत ्यको लागग 
Shared Work लाभ प्ापत गन्य सकनुहुन्छ। 

तपाईंले www.labor.gov मा अनलाइनमा लगइर वा 888-209-

8124 (सोमवार-िुरिवारसमम) मा कल गरी आफनो प््म घटाइएको 
Shared Work हपताको सोमवार र आइतवार बीच िाबी फाइल गन्य 
अतनवार्य ्छ। रस हपतामा िाबी फाइल गन्य असफल भएमा लाभ 
भुकतानीहरूमा दिला हुन सक्छ। 

तपाईं Shared Work मा रहनुभएको प्तरेक हपता तपाईंले अनलाइन 
www.labor.ny.gov मा आफनो Shared Work लाभहरू िाबी गन्य 
(रसको लागग प्माणरत गन्य) अतनवार्य ्छ। बेरोजगार बीमाका 
उद्दे्रहरूका लागग, एक हपता सोमवारिेणख आइतवारसमम चालू 
हुन्छ। तपाईंले हपताको अशनतम दिन (आइतबार) िेणख आउने 
ितनबारसमम अतघललो हपताका सापतादहक लाभहरू िाबी गनु्यप्छ्य। 
आइतवारको लागग गररने कुन ैपतन प्मारपत्र सोही दिनमा समापत 
हुने हपताको लागग हो। 

रोजनाका आव्रकताहरू
Shared Work Program मा सहभागी हुनको लागग, तपाईंको 
रोजगारिाताले तनमन आव्रकताहरू पूरा गन्य सहमतत 
जनाउनुभएको ्छ:

•  कम्यचारीको काम गनने समर र जरालामा अनरुूपी घटाव 20% भनिा 
कम वा 60% भनिा बिी हुन सकिैन

•  प्तत हपता 40 घणटाभनिा बदि काम नगनने कम्यचारीहरू मात्र 
सहभागी हुन रोगर सक्छन ्

•  समपूर्य कार्यबलको लागग कम गररएको वा हटाइएको नभएसमम, 
कम्यचारीका अततररकत लाभहरू कम नगनु्यप्छ्य वा नहटाउनु 
सक्कँिैन

• रोजनाले 53 हपता नाघनु हँुिैन। तपाईंले आफनो लाभ वर्यको 
अवगिमा अगिकतम रूपमा 26 पटक आफनो सापतादहक लाभ  
िर सङकलन गन्य सकनुहुन्छ।

•  पूर्य- र आंलिक-समर कम्यचारीहरू रोगर ्छन ्
•  तपाईंको रोजगारिाताले Shared Work रोजनादवारा कभर 
गररएको कार्य समूअको लागग ्प कम्यचारीहरू भाँडामा ललन 
सकनुहुनन; रदरवप, रो रोजना प्भावकारी हँुिा कुन ैकम्यचारीले 
काम ्छाडरे जानुभरो भने, तपाईंको रोजगारिाताले प्ततस्ापन 
कम्यचारी भाँडामा ललन सकनुहुन्छ

•  सङग्रदहत सौिा प्भावमा ्छ भने, सङग्रदहत सौिा एकाइले 
Shared Work Plan लाई प्माणरत गन्य अतनवार्य ्छ

•  Shared Work Plan कम्यचारीहरूको बराबरी प्ततितलाई  
मुकत गनने कार्यको सट्ामा हुन अतनवार्य ्छ

•  प्भाववत एकाइमा भएका सबै कम्यचारीहरूलाई कार्यरिममा समावेि 
गनु्यप्छ्य र रोजनाको प्तरेक हपताको अवगिमा सबकैो काम 
गनने समरलाई समान ववसतारसमम घटाउनुप्छ्य ; घटाउने प्ततित 
कमतीमा पतन 20% तर 60% ननाघेसमम एकाइ-एकाइ वा हपता-
हपतामा फरक हुन सक्छ

तपाईंलाई आफनो रोजगारिाताले रस सम्ौतालाई कुन ैपतन 
तररकामा सममान गरेको ्ैछन जसतो लागेमा कृपरा 518-457-5807. 
मा DOL को उततरिातरतव र तनिा्यरर खणडलाई समपक्य  गनु्यहोस।् 

SHARED WORK कार्यरिम
तपाईंले कम्यचारी भएको नाताले के गनु्यप्छ्य



नरूरोक्य  राजरको श्रम ववभाग भनेको समान अवसर रोजगारिाता/कार्यरिम हो। अनुरोि बरे बापत सहारक सामग्री र सेवाहरू असक्षमताहरू भएका वरशकतहरूका लागग उपलबि हुन्छन।्SW1.5N (9/21)

प््नहरू:
मलेै मेरा लाभहरू तुरुनत प्ापत गन्य सुरु गनने्ुछ?

सकनहुुन्छ। हामीले प्मारफत्र प्क्रिरा गरेको िईु वा तीन वरवसार 
दिनपत्छ तपाईंको वरशकतगत चेक्कङ खाता वा तपाईंको डबेबट काड्य 
खातामा तपाईंको Shared Work लाभ इलेकट्ोतनक रूपमा स्ानानतरर 
गररने्छ।

मलेै प्ापत गनने सापतादहक रकम कतत हो?
Shared Work सापतादहक रकम तपाईंको सापतादहक बेरोजगार लाभ 
िर र Shared Work Plan अनतग्यत तपाईंको घटाइएको कार्य समर 
र जरालाको प्ततितको गरुा हो। उिाहररको लागग, रदि तपाईंले 
प्तत हपता $400 कमाउनभुरो र परू्य रूपमा बेरोजगार हुनहुुन्छ भने, 
तपाईंले $२०० को बेरोजगारी लाभ िर प्ापत गन्य सकनहुुने्छ। Shared 
Work Program अनतग्यत, तपाईंको जराला 20% ले घटाइएको ्छ भने, 
तपाईंले आफनो रोजगारिाताबाट प्तत हपता $320 ($400 को 20% 
भनेको $80 कटौती हो) र Shared Work लाभबाट $40 ($200 को 20%) 
प्ापत गनु्यहुने्छ। तरसकैारर, तपाईंले रोजनाको प्तरेक हपताको लागग 
$360 जराला र Shared Work लाभ प्ापत गनु्यहुने्छ।

िोस्ो, आंलिक-समर रोजगार भएमा मेरो लाभ िरमा असर 
पनने्छ?

सकनहुुन्छ। फरक रोजगारिाताको काम वा सवरं-रोजगार भएको हुनाले 
तपाईंले प्तरेक हपता प्ापत गन्य सकनहुुने Shared Work लाभको 
रकम कम गनने्छ। तपाईंले काम गनु्यभएको अवगिमा लाग ूहुने तनरम 
अनतग्यत पररभावरत गरे अनसुार तपाईंले हपतामा काम गनु्यभएको  
प्तरेक दिनको लागग, तपाईंले आफनो Shared Work लाभको एक-
चौ्ाई गुमाउनहुुने्छ। उिाहररको लागग, तपाईंले Shared Work 
लाभबाट सामानर रूपमा $80 प्ापत गनु्यहुन्छ र तपाईंले आफनो ्प 
आलंिक-समर रोजगारमा एक हपतामा 20 घणटा (2 “दिन” बराबर) काम 
गनु्यहुन्छ भने, तपाईंको लाभबाट आिा रकम, $40 घटाइने्छ। on.ny.

gov/partial मा आलंिक रोजगार बारे ्प जानकारी प्ापत गनु्यहोस।्

मसँग मेरो SHARED WORK लाभ भुकतानी बारे प््न भएमा 
वा मलाई मेरो SHARED WORK सापतादहक लाभ रकम गलत 
्छ जसतो लागेमा के गनने?
तपाईंसँग आफनो भुकतानी बारे प््न भएमा (उिाहररका लागग, तपाईंको 
भकुतानी दिला भएमा), तपाईंले 518-485-6375 मा श्रम ववभागलाई 
समपक्य  गनु्यप्छ्य। टेललफोन िाबी केनद्रमा समपक्य  नगनु्यहोस।् उनीहरूसँग 
तपाईंलाई सहारता गन्य आव्रक जानकारी ्ैछन।

म SHARED WORK अनतग्यत लाभहरूका लागग कतत 
समरसमम रोगर ्ुछ?

तपाईंले लाभ वर्यको अवगिमा अगिकतम रूपमा 26 पटक आफनो 
सापतादहक लाभ िर प्ापत गन्य सकनहुुन्छ। रदरवप, तपाईंले कुन ैलाभ 
वर्यमा तनरलमत बेरोजगार बीमा कार्यरिमबाट मात्र (26 x तनरलमत  
लाभ िर) प्ापत गनने भनिा Shared Work लाभ र तनरलमत बेरोजगार 
बीमा लाभको सरंोजनभनिा बदि प्ापत गन्य सकनहुुनन।

म सामानरतरा प्तत हपत 40 घणटा काम ग्ुछ्य भने, मलेै मेरो 
समरमा कटौतीको लागग SHARED WORK लाभ प्ापत गन्य 
सक्ुछ?

सकनहुुनन। Shared Work लाभ प्तत हपता 40 घणटाको तपाईंको 
सामानर कार्य समरताललकामा कटौतीको काररले गिा्य गमुाइएको 
जरालाको लागग क्षततपूत्त दिनलाई मात्र भकुतान गन्य सक्कन्छ।

मेरो काम गनने समर र जरालाहरू 20% भनिा कम वा 60% 

भनिा बदिले घटाइरो भने मलेै SHARED WORK लाभहरू 
प्ापत गन्य सक्ुछ?

सकनहुुनन। रदरवप, तपाईंले तनरलमत बेरोजगार बीमा कार्यरिम 
अनतग्यत लाभहरू प्ापत गन्य रोगर हुन सकनहुुन्छ।

म पूर्य रूपमा बेरोजगार भएमा के गनने?
तपाईं पूर्य रूपमा बेरोजगार हुनभुरो भने, तपाईंले तनरलमत बेरोजगार 
बीमा लाभ प्ापत गन्यको लागग  518-485-6375 मा श्रम ववभागलाई 
तरुुनत समपक्य  गनु्यप्छ्य।

SHARED WORK लाभले मेरो आमिानी करलाई कसरी 
असर ग्छ्य?
Shared Work लाभहरू सदहत तपाईंले प्ापत गनने कुन ैपतन बेरोजगार 
लाभहरू सघंीर, राजर र स्ानीर आमिानी करका ववरर हुन।् तपाईंले 
आफनो बेरोजगार बीमा िाबीबाट सघंीर आमिानी करमा रोक लगाउन 
सकनहुुन्छ। तपाईंले करमा रोक लगाउन ्छनोट गनु्यभरो भने, रोक 
लगाउने रकम सघंीर करको लागग 10% र नरू रोक्य  राजर करको लागग 
2.5% मा सेट गररन्छ। रोक लगाइएका करहरू 1099-G क्नमा ररपोट्य 
गररने्छ जनु वर्यको अनतरपत्छ उपलबि हुने्छ।

मलेै पररपूरक बेरोजगार बीमा (SUB) प्ापत ग्ुछ्य भने 
म SHARED WORK लाभको लागग रोगर हुन्ुछ?

हुनहुुनन। कम्यचारीहरू पररपरूक बेरोजगार भतता लाभ (SUB भकुतान) 
प्ापत गनने कुन ैपतन हपतामा Shared Work लाभहरूको लागग रोगर 
हँुिैनन।्

SHARED WORK लाभ डबेबट काड्यहरू माफ्य त जारी गररन्छन?्

Shared Work लाभ डबेबट काड्यमा जारी गन्य सक्कन्छ वा तपाईंले 
रोजनभुरो भने लसिैँ तपाईंको चेक्कङ खातामा जममा गररने्छ।

Shared Work बारे ्प जानकारीको लागग, कृपरा रहाँ कल गनु्यहोस:् 
518-485-6375.

http://on.ny.gov/partial
http://on.ny.gov/partial

