
SHARED WORK ले मेरो व्यवसा्यलाई कसरी मद्दत 
गर्न सक्छ?
Shared Work Program ले कामदारहरूलाई घटाइएको का्य्न सम्यताललकामा 
काम गर्न र आंलिक बेरोजगार बीमा लाभहरू सङकलर गर्न अरमुलत ददँदै 

व्यवसा्य दरि्याकलापको कमी हँुदा उरीहरूलाई मकु्त गरनेभनदा अन्य ववकलप 

ददन्छ। कम्नचारीलाई रोकसारीववहीर बटाउरको सटटामा, तपाईंले सब ै

कम्नचारीहरू वा ववलिष्ट समहूको काम गरने सम्य कम गर्न सकरहुुन्छ।

उदाहरणको लालग: Plant XYZ ले राज्य श्रम ववभागसँग Shared Work 

Plan फाइल ग्छ्न र दि हप्ाको लालग 20% ले ्यसको लसलाउरे ववभागको 
काम गरने सम्य घटाउर प्रमाणीकरण प्राप् ग्छ्न। ्यी कम्नचारीहरूले बेरोजगार 

बीमाको लालग फाइल गर्न सक्छर।् उरीहरूले आफरा साप्ादहक लाभको  
20% सङकलर गर्न सक्छर।्

पूण्न रूपमा बेरोजगार भएमा प्रलत हप्ा $400 कमाउरे कुर ैकम्नचारीले $200 

को बेरोजगार लाभ प्राप् गर्न सक्छ। Shared Work Program अनतग्नत, 

वहाँले आफरो रोजगारदाताबाट प्रलत हप्ा $320 ($400 को 20% भरेको $80 

कटौती हो) र Shared Work Program बाट $40 ($200 बेरोजगार बीमा 
लाभको 20%) प्राप् गरने्छ। भकु्तारी रगररएको प्रतीक्ा हप्ापल्छ ्योजराको 
प्रत्ेयक हप्ाको लालग ्यसबाट जममा ज्याला र Shared Work Program  

बाट $360 हुन्छ। ्योग्य कम्नचारीहरूलाई जलुाई 26, 2020 मा समाप्  

हँुदै लाभ हप्ा माफ्न त प्रलत हप्ा थप $600 पलर भकु्तार गरररे्छ।

Shared Work Program ले तपाईंलाई असथा्यी व्यवसा्य दरि्याकलापको 
कमीको अवलिमा ताललम-प्राप्, उतपादकतव कम्नचारीहरूलाई राख्न मद्दत  

ग्छ्न। ्यसको अथ्न व्यवसा्यको ससथलतमा सिुार आउँदा तपाईंले ल्छटै त्यार हुर 

सकरहुुन्छ। सरकारी र गैर-राफामलूक सदहत सब ैरोजगारदाताहरूले Shared 

Work ्योजरा राख्न सक्छर।् तपाईंले र्याँ कम्नचारीहरू भरा्नगरने, भाँडामा 
ललरे र ताललम ददरे खच्नबचत गरु्नहुन्छ। र तपाईंले कम्नचारीहरूलाई पूण्न 
बेरोजगारको कष्टबाट मकु्त गरु्नहुन्छ। तपाईंले कम्नचारीहरूलाई टोली सदस्यहरूको 
रूपमा महत्व ददरहुुन्छ भरी Shared Work ले बताउँ्छर।् तपाईंले मकु्त 

गरने का्य्नलाई पन्छाउँदा, तपाईंले आफरा कम्नचारीहरूको कामलाई मलू्यवार ्

ठाउनरहुुन्छ र कठीर सम्यमा पलर उरीहरूलाई जालगरमा राख्न चाहरहुुन्छ भरी 
उरीहरूलाई बताउरहुुन्छ।

SHARED WORK PLAN लाई के आवश्यक प्छ्न?
तपाईंको Shared Work Plan ले लरमर गर्न अलरवा्य्न ्छ:

•  प्रलत हप्ा सामान्यत्या 40 घणटाभनदा बदि काम रगरने कम्नचारीहरूलाई  

लागू गरु्नप्छ्न

•  20% र 60% लभच काम गरने सम्य र अररूपी ज्याला घटाउरपु्छ्न

•  तपाईंको का्य्नबलको बराबरी प्रलतितको मवुक्तलाई प्रलतसथापर गरु्नप्छ्न

•  समपणू्न का्य्नबलको लालग कम गररएको वा हटाइएको रभएसमम,  

अलतररक्त लाभहरू कम रगरु्नप्छ्न वा रहटाउर ुहँुदैर

•  53 हप्ा राघरुहुनर

•  सब ैकम्नचारीहरूलाई प्रभाववत एकाइमा कभर गरु्न र समार प्रलतितले 

उरीहरूको काम गरने सम्य कम गरु्नप्छ्न। तपाईंले फरक प्रलतितद्ारा फरक 

एकाइहरू कम गर्न सकरहुुन्छ

्योजरा प्रभावकारी हँुदा तपाईंले ्योजराद्ारा कभर गररएको का्य्न समहूको लालग 

थप कम्नचारीहरू भरा्न गर्न सकरहुुनर। सङग्रदहत सौदा प्रभावमा ्छ भरे, सङग्रदहत 

सौदा एकाइले Shared Work Program मा भाग ललर सहमलत हुर अलरवा्य्न ्छ। 

कम्नचारी लाभ र ्योग्यता
कम्नचारीहरूले न्य ू्योक्न  राज्यमा लर्यलमत बेरोजगार बीमा लाभहरू प्राप् गर्न 
्योग्य ्छर ्भरे उरीहरू Shared Work मा सहभागी हुर सक्छर।् Shared 

Work साप्ादहक रकम कुर ैव्यवक्तको लाभ दर र Shared Work Plan अनतग्नत 

उरीहरूको घटाइएको का्य्न सम्य र ज्यालाको प्रलतितको गुणा हो। Shared 

Work मा सहभागी हुरे कामदारहरूले:

• उरीहरूले कुर ैलाभ वर्नको अवलिमा अलिकतम हदसमम 26 पटक 
आफरो साप्ादहक लाभ दर प्राप् गर्न सक्छर ्

• कुर ैलाभ वर्नमा उरीहरूले लर्यलमत बेरोजगार बीमा का्य्नरिमबाट मात्र 

(लर्यलमत लाभ दरमा 26 पटक) प्राप् गरने भनदा Shared Work लाभ र 

लर्यलमत बेरोजगार बीमा लाभको सं्योजरभनदा बदि प्राप् गर्न सकदैरर ्

SHARED WORK PROGRAM
तपाईंको मकु्त हुरे अन्य ववकलप



•  Shared Work रोजगारदाताको लालग काम गर्न पूण्न रूपमा उपलबि हुर 

अलरवा्य्न ्छ तर अन्य कामको लालग खोजर आवश्यक ्ैछर

•  उरीहरूले पररपूरक बेरोजगार भत्ा लाभ (SUB भकु्तार) प्राप् गरने कुर ैपलर 

हप्ामा Shared Work लाभहरूको लालग ्योग्य ्ैछरर ्

•  उरीहरूले फरक रोजगारदाताको लालग काम गरे वा सव्य-ंरोजगार ्छर ्भरे 

आफरा Shared Work लाभहरू घटाइरे्छर ्

मलेै कसरी आवेदर ददर सक्ुछ?
तपाईंले न्य ू्योक्न  राज्यमा का्य्नरत कमतीमा पलर दईु पूण्न-सम्य कामदारहरूलाई 

रोजगार ददरभुएको हुर अलरवा्य्न ्छ र लगातार चार पात्रो त्रमैालसकका लालग, 

तपाईं वा तपाईंको पूवा्नलिकारीसँग लरमर हुर अलरवा्य्न ्छ:

•  भकु्तार गररएको बेरोजगार बीमा ्योगदारहरू

•  ्योगदारहरूको सटटामा, तपाईंको भतूपवू्न कम्नचारीहरूलाई भकु्तार गररएका 
लाभहरू प्रलतपूलत्न गर्न मरोलरत

लरवेदर फाइल गर्न www.labor.ny.gov मा हाम्ो वेबसाइटमा जारहुोस।् 
“Businesses” मा सकलक गरु्नहोस,् त्यसपल्छ “Unemployment Insurance” 

अनतग्नत “UI Online Services” च्यर गरु्नहोस।् आफरो NY.Gov ID माफ्न त 

साइर इर गरु्नहोस ्वा NY.Gov ID लसज्नरा गर्न लरदनेिरहरू पालरा गरु्नहोस।् 
साइर इर गरेपल्छ “Perform Work for my Company” पषृ्ठमा “View My UI 

Information” च्यर गरु्नहोस।् तललो बा्याँमा भएको “Shared Work” बटर 

सकलक गरु्नहोस।्

SHARED WORK बारे प्रा्य सोलिरे प्रश्नहरू
मेरो SHARED WORK PLAN कदहले सरुु हुरे्छ?

तपाईको लरवेदर फारममा तोदकएको लमलत वा हामीले ्योजरा सवीकृत 
गरेको ददरपल्छ आउरे सोमबार (जुर लमलत पदहले प्छ्न त्यदह ददर) सुरु 
हुन्छ। प्रसताववक सरुुवात लमलतको एक मदहराभनदा अगादड तर ्योजरा सुरु 
हुरे इच्छा गररएको लमलतदेसख कमतीम पलर तीर हप्ाअलघ आफरो लरवेदर 
पेि गरु्नहोस।् Shared Work Plan पूव्नव्यापी हुर सकदैर।

SHARED WORK PLAN प्रमासणत भएपल्छ, मलेै ्यसलाई पररवत्नर 
गर्न सक्ुछ?

सकरहुुन्छ। तपाईंले आफरो कम्नचारीहरूको कम गरररे सम्यको प्रलतित 

पररवत्नर गर्न सकरहुुन्छ। तपाईंले कामदारहरूलाई एक वा बदि हप्ाको लालग 

पूण्न सम्यताललकामा पलर फका्नउर सकरहुुन्छ र त्यसपल्छ ्योजरा पुर: जारी 
गर्न सकरहुुन्छ। तपाईंले मालरसहरूलाई प्रभाववत का्य्न एकाइबाट हटाउर 

वा प्रलतसथापर कामदारहरू भाँडामा ललर सकरहुुन्छ। ्यद्यवप, तपाईं आफरो 
्योजरामा थप का्य्न एकाइहरू थपर चाहरहुुनच भरे, तपाईंले प्रमाणीकरणको 
लालग पररमासज्नत लरवेदर पेि गर्न अलरवा्य्न ्छ।

मलेै ्योजरामा मौललक रूपमा भएका केही कामदारहरूलाई मकु्त गर्न 
र बाँकीका कामदारहरूलाई अझै पलर ्योजरामा राख्न सक्ुछ?

सकरहुुन्छ। Shared Work ले अझै पलर बाँकी रहेकाहरूलाई मकु्त गर्नबाट 

रोकरे्छ, जरु ्यस का्य्नरिमको उदे्दश्य हो। वकैसलपक रूपमा, तपाईंले मकु्त गर्नबाट 

रोकरको लालग तपाईंले कम्नचारीको काम गरने सम्य र ज्याला घटाउरभुएको 
प्रलतित बिाउर सकरहुुन्छ।

SHARED WORK PLAN प्रभावकारी भएपल्छ, मलेै अकको 
रोजगारदाताको लालग काम ्छाडरे कम्नचारीको लालग प्रलतसथापर गरने 
कामदार भाँडामा ललर सक्ुछ?

सकरहुुन्छ। कारूरले तपाईंलाई प्रभाववत एकाइमा काम गर्नको लालग थप 

कम्नचारीहरू भाँडामा ललरबाट मात्र लररेि ग्छ्न। ्योजरा प्रभावकारी हँुदा ्छाडेर 

जारे कम्नचारीहरूका लालग तपाईंले प्रलतसथापरहरूलाई रोजगार ददर सकरहुुन्छ।

मलेै SHARED WORK ्छरोट गरे भरे, मलेै ्यसलाई समपणू्न व्यवसा्य 
वा कमपरीको लालग प्र्योग गर्न अलरवा्य्न ्छ?

्ैछर। तपाईंले Shared Work लाई एक वा बदि ववभाग, लसफट वा एकाइमा काम 

गर्न सकरहुुन्छ। ्योजराले तपाईंलाई संलगर के्त्रहरू रोजर ददन्छ। तपाईंले कुर ै

सहभागी एकाइ वा ववभागमा सब ैकम्नचारीहरू माझ काम गरने सम्य र ज्यालको 
कटौती बराबर रूपमा लागू गर्न अलरवा्य्न ्छ। तपाईंले ्योजरामा तोकरभु्यो 
भरे, तपाईंले फरक ववभाग वा एकाइहरूका कम्नचारीहरूको सम्य र ज्यालालाई 

ववलभनर प्रलतितले कम गर्न सकरहुुन्छ।

SHARED WORK PLAN मा एक जरा कम्नचारी भएको एकाइ समावेि 
हुर सक्छ?

सकदैर। ्योजरामा प्रभाववत एकाइमा कमतीमा पलर दईु जरा कम्नचारीहरू हुर 

अलरवा्य्न ्छ।

सामान्यत्या अलिक सम्य काम गरने कम्नचारीहरूको अलिक काम गरने 
सम्य घटाइ्यो भरे उरीहरूले SHARED WORK लाभ प्राप् गर्न सक्छर?्

सकदैर। Shared Work लाभहरू कम्नचारीको “सामान्य का्य्न” सम्यमा कमीको 
कारणले गदा्न गुमाइएको ज्यालाको लालग मात्र हुर।् “सामान्य का्य्न” सम्य प्रा्य 

जसो प्रलत हप्ा 40 घणटाभनदा बदि हँुदैर।

SHARED WORK लाभले मेरो बेरोजगार बीमा दरमा के-कसतो असर 
पा्छ्न?
Shared Work सहभागीहरूलाई भकु्तार गररएका लाभहरू दडसेमबर 31। 2020 

समम ्योजरामा सब ैपूण्न-सम्य र आंलिक-सम्य कम्नचारीहरूका लालग 100% 

संघी्य रूपमा लरलिबद्ध गरररे्छर।् जलुाई 26, 2020 मा समाप् हुरे लाभ हप्ा 
भरर Shared Work सहभागीहरूलाई साप्ादहक लाभहरूको रूपमा भकु्तार गरररे 

$600 पलर 100% संघी्य लरलिबद्ध गररएको ्छ। आफरो बेरोजगार बीमा दरमा 
Shared Work को असर बारे तपाईंसँग कुर ैप्रश्नहरू भएमा, 518-457-2635 मा 
हाम्ो उत्रदाल्यतव र लरिा्नरण खणडमा कल गरु्नहोस।्

मलेै SHARED WORK का्य्नरिममा कुर कम्नचारीहरू समावेि गरने भरी 
तोकर सक्ुछ?

सकरहुुन्छ। तपाईंको ्योजरामा सब ैसहभागी कम्नचारीहरूका राम र सामासजक 

सरुक्ा रमबर, उरीहरूको सामान्य साप्ादहक काम गरने सम्य र उरीहरू मौसम 

अरसुार काम ग्छ्नर ्दक गददैरर,् असथा्यी वा अलररनतर कम्नचारीहरू हुर ्दक 

होइरर ्भरी समावेि हुरपु्छ्न।

SHARED WORK PLAN प्रभावमा हुरँदा मलेै ररपोट्नहरू फाइल गरु्नप्छ्न?
सकरहुुन्छ। तपाईं र तपाईंका सहभागी कम्नचारीहरूले प्रत्ेयक हप्ा प्रमासणत 

गर्न अलरवा्य्न ्छ। ्यसले प्रत्ेयक कम्नचारीलाई उलचत Shared Work लाभ रकम 

भकु्तार गररन्छ भरी लरश्च्य ग्छ्न।



कम्नचारीहरूका काम गरने सम्य र ज्यालाहरू 20% भनदा कम वा 60% 
भनदा बदिले घटाइ्यो भरे उरीहरूले SHARED WORK लाभहरू प्राप् गर्न 
सक्छर?्

सकदैरर।् ्यद्यवप, ्यी कम्नचारीहरूका काम गरने सम्य र ज्याला 60% भनदा बदिले 

घटाइ्यो भरे उरीहरूले लर्यलमत बेरोजगार बीमा का्य्नरिम अनतग्नत लाभहरू प्राप् 

गर्न ्योग्य हुर सक्छर।्

मेरो SHARED WORK PLAN को म्याद समाप् भ्यो तर कम्नचारीहरू 
अझै पलर घटाइएको का्य्न सम्यताललकामा काम गरररहेका ्छ भरे, 
कम्नचारीहरूले SHARED WORK लाभहरू प्राप् गर्न जारी राख्न सक्छर?्

सकदैरर।् तपाईंको ्योजरा प्रभावकारी हँुदा मात्र Shared Work लाभहरू भकु्तार 

गर्न सदकन्छ। लाभ भकु्तारीहरूको अवरोि रोकरको लालग, तपाईंको हालको 
्योजराको म्याद समाप् हुरअुलघ र ैतपाईंले Shared Work को लालग पुर: 

आवेदर ददरपु्छ्न।

मसँग SHARED WORK बारे वा लरवेदर प्रदरि्या बारे प्रश्नहरू भएमा मलेै 
कसलाई समपक्न  गर्न सक्ुछ?

हाम्ो उत्रदाल्यतव र लरिा्नरण खणडले Shared Work बारे प्रश्नहरूका 
जवाफ ददर, तपाईंलाई लरवेदर भर्न वा आवश्यक परेमा तपाईंलाई 
कागजी लरवेदर पठाउर सक्छ। 518-457-2635 मा कल गरु्नहोस ् 
वा ्यहाँ पत्र पठाउरहुोस:्

New York State Department of Labor  
Unemployment Insurance Division,  
Liability and Determination Section  
State Office Campus  
Albany, NY 12240

Shared Work Program लचकदार ्छ। तपाईंले ्यसलाई िरैै का्य्न 
अवसथाहरू कभर गर्न अरकूुल गर्न सकरहुुन्छ। ्यसले पसैा््छ र जालगरको 
बचत ग्छ्न। तपाईंले मकु्त गरने ववचार गरु्नअलघ Shared Work बारे ववचार 
गरु्नहोस!्

New York राज्यको श्रम ववभाग भरेको समार अवसर रोजगारदाता/का्य्नरिम हो। अररुोि गरे बापत सहा्यक सामग्री र सेवाहरू असक्मताहरू भएका व्यवक्तहरूका लालग उपलबि हुन्छर।्SW1N (1/22)


