APLIKIM PËR SIGURACIONET E PAPUNËSISË
Përfitime nga Siguracionet e Papunësisë

KUSH MUND PËRFITOJË NGA
SIGURACIONET E PAPUNËSISË?
Nëse keni punuar në New York mund të keni të drejtë të
merrni përfitime nga Siguracionet e Papunësisë. Ju duhet:
• Të keni mbetur i/e papunë jo për fajintuaj
• Të keni mjaftueshëm kontribute të mëparshme
nga punësimi për të ngritur pretendimin

Ju gjithashtu mund të telefononi falas në numrin 888-209-8124
nga ora 8:00 deri në orën 17:00 nga e hëna në të premte.
Shtypni 9 për shërbime përkthimi. Përdoruesit e TTY / TDD:
i telefonojnë një operatori transmetimi në numrin 800-662-1220
dhe i kërkojnë operatorit të telefonojë në numrin 888-783-1370. Për
video ose lloje të tjera të përdoruesve të shërbimit të transmetimit,
kontaktoni operatorin tuaj të transmetimit dhe kërkoni që
operatori i transmetimit të telefonojë në numrin 888-783-1370.

• Të jeni të gatshëm dhe në gjendje të punoni menjëherë

ÇFARË DUHET TË PARAQES?

• Të kërkoni në mënyrë aktive punë dhe të mbani një shënim
(në internet ose me shkrim) për përpjekjet tuaja

• Numrin e Sigurimit Social

Nëse nuk jeni i sigurt që kualifikoheni, sërish duhet të aplikoni
sa më shpejt që të jetë e mundur. Jemi ne që do të përcaktojmë
nëse ju kualifikoheni. Për më shumë informacion rreth
kualifikimit, shikoni kapitullin dy të manualit tonë të
kërkesave tek dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimanthandbook.

SI TË APLIKOJ PËR PËRFITIMET?
Mënyra më e shpejtë dhe më e sigurt për të aplikuar
(paraqitni një kërkesë) për përfitimet e siguracioneve
për të papunët është në faqen tonë të internetit
në https://unemployment.labor.ny.gov.
Ju duhet të përdorni NY.gov ID. Udhëzimet për krijimin e
NY.gov ID janë në faqen e identifikimit. Nëse keni vështirësi në
krijimin ose qasjen në NY.gov ID, shihni udhëzimet e ilustruara në
faqen e identifikimit, kontrolloni Pyetjet mëtë Shpeshta të NY.gov
ose telefononi 800-833-3000 Nga e hëna në të premte, ora 8:30
deri në orën 16:30.
Ju mund të aplikoni online:
• Nga e hëna në të enjte nga ora 7:30 deri në 19:30
• Të premten nga ora 7:30 deri më 17:00
• Të shtunën nga ora 00:01 deri të dielën në orën 19:00

• Patentën nga Shteti i New York, Identifikimin e
mjetit motorrik ose numrin e kartës (nëse keni)
• Adresën tuaj të plotë postare dhe kodin postar
• Një numër telefoni ku mund të telefonojmë nga ora
8:00 deri në orën 17:00 nga e hëna në të premte
• Numri i kartës së regjistrimit (nëse nuk jeni shtetas
i Shteteve të Bashkuara dhe keni një kartë)
• Emrat dhe adresat e të gjithë punëdhënësve tuaj për 18 muajt
e fundit, duke përfshirë edhe ato në shtete të tjera
• Numrin e Regjistrimit të Punëdhënësit ose Numrin Federal të
Identifikimit të Punonjësve (FEIN) të punëdhënësit tuaj më të
fundit (FEIN është në formatin W-2)
• Kopjet tuaja të formularëve SF8 dhe SF50, nëse keni qenë
një punonjës federal
• Formën e ndarjes juaj më të fundit (DD 214), nëse keni qenë
në ushtri
Ju mund të dorëzoni një kërkesë pa të gjitha këto dokumente.
Por informacioni që mungon mund të vonojë pagesën tuaj të parë.
Nëse nuk mund të printoni faqet e uebit, merrni një stilolaps dhe
letër praktike për të kopjuar informacionin.
Nëse paraqitni kërkesën tuaj online dhe doni që përfitimet tuaja
të depozitohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj bankare, do t'ju
duhet një çek që ka kursin e bankës tuaj dhe numrat e llogarisë
së depozitimit në të.

SI MUND TË MARR NDIHMË
KUR PARAQES NJË KËRKESË?
Nëse keni aftësi të kufizuara ose probleme me gjuhën dhe
keni nevojë për ndihmë për paraqitjen e kërkesës suaj, mund
t'ju ndihmojë një mik ose i afërm. Megjithatë:
• Ju duhet të jeni me ndihmësin tuaj sa herë që ai ju ndihmon
dhe përdor PIN-in tuaj
• Ju jeni përgjegjës për veprimet e ndihmësit tuaj
• Nëse nuk jeni të pranishëm kur ndihmësi juaj ju ndihmon, ju
mund të jeni gjobiteni, madje edhe t'ju konfiskohen përfitimet

SI TË KËRKOJ PËRFITIME
JAVORE/ÇERTIFIKIM PËR PËRFITIMET?
Pasi të paraqisni kërkesën tuaj, ju duhet të kërkoni përfitime
javore çdo javë që vazhdoni të jeni të papunë. Ju mund ta bëni
këtë edhe online te https://unemployment.labor.ny.gov ose
duke telefonuar në numrin tonë pa pagesë 888-581-5812.
Kur ju kërkoni përfitime javore, do t'ju bëhen një sërë pyetjesh.
Është e rëndësishme të përgjigjeni me vërtetësi, pasi ju jeni
duke vërtetuar në Departamentin e Punës që përgjigjet tuaja
janë të vërteta dhe të sakta. Kjo është edhe arsyeja pse procesi
quhet "Çertifikimi i Përfitimeve."
Një javë, për qëllime të Siguracioneve të Papunësisë, zgjat nga
e hëna deri të dielën. Shumica e njerëzve kërkojnë përfitime
javore për javën e kaluar në ditën e diel. Megjithatë, ju keni
kohë deri të shtunën e ardhshme për ta bërë këtë.
Sipas ligjit, java e parë e kërkesës suaj është një javë pritjeje. Ju
nuk do të merrni përfitime për këtë javë, por ju duhet të jeni gati,
të gatshëm dhe të aftë për të punuar dhe për të kërkuar punë.

KUR DO TË FILLOJ TË MARR PËRFITIMET?
Nëse kualifikoheni dhe nuk ka probleme me kërkesën, zakonisht
nevojiten tre deri në gjashtë javë nga momenti i paraqitjes së
kërkesës tuaj deri në momentin kur merrni pagesën tuaj të parë.
Kjo është për shkak se ne duhet të shqyrtojmë dhe përpunojmë
aplikimin tuaj. Ju nuk do të merrni përfitime gjatë kësaj kohe. Nëse
jeni i kualifikuar, do të merrni të gjitha përfitimet që ju takojnë.

INFORMACIONE SHTESË
Pasi të aplikoni për përfitimet, do të merrni një njoftim në
postën e quajtur Përcaktimi i Përfitimit Monetar. Ju lutem
lexojeni menjëherë. Kjo do t'ju tregojë nëse keni të ardhura të
mjaftueshme për t'u kualifikuar për Siguracionet e Papunësisë
apo jo. Gjithashtu do t'ju tregojë se çfarë të bëni nëse të gjitha
fitimet tuaja nuk janë të listuara në njoftim. E rëndësishme:
Përcaktimi i Përfitimit Monetar nuk thotë që ju do të merrni me
patjetër përfitime. Ajo thjesht ju tregon nëse keni të ardhura
të mjaftueshme për t'u kualifikuar. Nëse i plotësoni të gjitha
kërkesat, përfitimet tuaja do të fillojnë. Nëse nuk jeni
kualifikuar, ju do të merrni një letër nga ne.
Ju mund të humbisni përfitimet nëse nuk e përditësoni adresën
dhe numrin tuaj të telefonit. Posta e Siguracioneve për të
Papunët nuk përcillet nga Zyra Postare.
Ktheni menjëherë të gjithë pyetësorët, që çdo përfitim që ju
takon nuk vonohet ose mohohet.

PËR MË SHUMË INFORMACION
Shikoni Siguracionet e Papunësisë: Keni një Manual Kërkesash
te dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-handbook
për më shumë informacion rreth temave të diskutuara në këtë
fletë informacioni. Ky manual do t'ju dërgohet në qoftë se ju
zgjidhni ta pranoni atë kur paraqitni kërkesën tuaj.
Pyetjet e Shpeshta janë në faqen tonë të internetit te
dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions.
Nëse keni një pyetje specifike në lidhje me kërkesën tuaj
ose statusin e saj, na dërgoni një mesazh të sigurt te
https://unemployment.labor.ny.gov. Hyni në llogarinë tuaj
në internet dhe klikoni në ikonën e zarfit sipër, në të djathtë të
faqes 'Shërbimet e Mia Online.' Ose, telefononi Qendrën tonë
të Kërkesave Telefonike në numrin 888-209-8124. Të hënën
dhe ditën pas një festë zyrtare janë ditët më të ngarkuara për
telefonata. Të enjten dhe të premten janë më pak të ngarkuara.

SI DO I MARR PËRFITIMET E MIA?
Nëse keni aplikuar online për Siguracionet e Papunësisë, ju
jeni pyetur nëse dëshironi të merrni përfitimet tuaj përmes një
depozite bankare apo karte debiti. Nëse keni aplikuar përmes
telefonit, përfitimet tuaja do t‘i merrni përmes një karte debiti.
Ne nuk ofrojmë më përfitime me çek.
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Departamenti i Punës i Shtetit të New York është një Mundësues i Barabartë Punëdhënës/Program. Ndihma dhe shërbime shtesë ofrohen me kërkesë të individit me paaftësi.

