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 طلب سعر مستنداً الى أسابیع العمل 
ثبات التوظیف واألجر عن كل أسبوع  لطلب معدل مزایا مستنًدا الى أسابیع العمل، یجب علیك إكمال ھذا النموذج وإعادتھ إلى عنوان وزارة العمل المذكور أعاله مع نسخة من إ 

كما ھو مذكور في آخر تحدید للمزایا النقدیة.  ال ترسل المستندات  من العمل لفترة األساس المبینة أدناه. یجب أن یتم استالمھا في غضون عشر أیام تقویمیة من تاریخ اإلرسال 
یتم مراجعة جمیع طلبات إعادة   األصلیة لوثائق األجور الداعمة الخاصة بك حیث أنھ ال یمكن إرجاعھا. ال یمكن تشغیل طلب المعدل الخاص بك بناًء على أسابیع العمل حتى

 م إخطارك باإلجراء المتخذ بشأن طلبك في غضون ثالثة أسابیع من االستالم.  النظر وانتھاء فترة األساس الخاصة بك. سیت
 

والي.  إذا كنت قد عملت خالل  أكمل فقط الجزء األمامي من ھذا النموذج إذا كنت قد عملت مع صاحب عمل واحد أو كنت قد عملت مع اثنین أو أكثر من أصحاب العمل على الت
زء األمامي من  إلثنین أو أكثر من أصحاب العمل، فقم بإكمال ورقة العمل الموجودة على ظھر ھذا النموذج أوالً ثم قم بنقل المعلومات المناسبة إلى الجنفس األسبوع (األسابیع)  

 وذج. النموذج.  إذا كان لدیك أكثر من سبعة أصحاب عمل خالل فترة األساس، فقم بسرد المعلومات على ورقة منفصلة وإرفاقھا بھذا النم
 

 ________________________ طباعة واضحة من فضلك  ____   

 اسم العائلة: _______________________االسم األول : 

 العنوان: _________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________ الوالیة: ________________ الرمز البریدي: ____________ المدینة: 

 __ __ __ __   - XXX – XXرقم الضمان االجتماعي: 

 _______________________ إلى  _______________________ فترة األساس:  من 
 الصادرة سابقًا، تحدید المزایا النقدیة)  T402(قم بادخال ھذه التواریخ من الوثیقة رقم 

A.  اسم وعنوان صاحب العمل B.   طول فترة الدفع؛ مثًال، أسبوعیًا ، أو
 كل أسبوعین ، وما إلى ذلك.  

C.   إجمالي األسابیع المدفوعة
 خالل فترة األساس 

D.   إجمالي األجور المدفوعة
 خالل فترة األساس  

1 .   $  

2 .   $  

3 .   $  

4 .   $  

5 .   $  

6 .   $  

7 .   $  

E.   مجموع األسابیع واألجور التى عملت بھا خالل فترة األساس  $  

F.  (على الظھر) إجمالي أسابیع العمل من الجزء الثاني    

G.  :صیغة إعادة االحتساب 
 )  لحساب  Fأو   Eقم بقسمة إجمالي األجور على مجموع األسابیع (أقل من  .1

 ___________ $... ………………………………………………………………متوسط األجر األسبوعي 
 للحصول على المعدل المقترح مستنداً  2قم بقسمة متوسط األجر األسبوعي على  .2

 $___________   $ .………………………………..….504الى األسابیع و األجور. ال یمكن للمعدل أن یتجاوز  
 المزایا النقدیة  T402آخر وثیقة  قم بإدخال معدل المزایا الحالي الخاص بك من .3

 ___________ $  ….................. نموذج تحدید …………………………………………………………
 دوالرات أو أكثر كي تحصل على  5.  یجب أن یكون المبلغ 2من السطر  3اطرح السطر  .4

 $ ___________   ....واألجور…………………..…………………..المعدل المعاد احتسابھ على أساس األسابیع 

 أقر بأن جمیع المعلومات والسجالت المقدمة صحیحة ودقیقة.  أتفھم أن تلك المعلومات     إقرار:
 تخضع للتحقق من صحتھا ویمكن فرض عقوبات إذا تبین أن البیانات غیر الصحیحة.                           

 
 التوقیع: التوقیع: ___________________________________ التاریخ: __________________ 
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 العمل طلب سعر مستنداً الى أسابیع 
 سجل العمالة المتزامنة في فترة األساس  -الجزء الثاني 

 
SS# XXX – XX -   _____/___/___ االسم: ______________________فترة األساس: من ___/___/____ الى __ __ __ __ 

 
 

 االسابیع  
 

صاحب العمل  
    
 

 *                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 من أصحاب العمل أثناء فترة األساس  7قم بتصویر ھذا النموذج إذا قمت بالعمل لدى أكثر من 
 

 التعلیمات: 
 لتواریخ فترة األساس الخاصة بك.   تحدید المزایا النقدیة - T402قم بإدراج جمیع تواریخ االنتھاء (األحد) لفترة األساس بأكملھا. أنظر  * . 1      
 ) في الرسم البیاني أعاله لكل أسبوع عملت فیھ لكل صاحب عمل في فترة أساس. .     أدخل عالمة تحدید (2      
 األسابیع لكل صاحب عمل في الجزء األمامي من ھذا النموذج مع أجور كل صاحب عمل. .     قم بجمع عدد 3      
 كان لدیك أكثر من .     باستخدام الرسم البیاني أعاله، قم بإحصاء كل أسبوع قمت بإدخال عالمة تحدید فیھ.  قم بإحصاء كل أسبوع مرة واحدة فقط حتى وإن 4      

  .  سیكون ھذا ھو إجمالي أسابیع العمل في فترة األساس الخاصة بك.  أدخل ھذا الملبغ ھنا                    وواحدة لھذا األسبوع   مة تحدیدعال                         
 " على الجزء األمامي من ھذا النموذج.  Fفي الجزء الثاني "إجمالى اسابیع العمل" ، سطر "               

 
 ال ترسل المستندات األصلیة.   توظیف لجمیع األسابیع التي عملت بھا لكل صاحب عمل. قم بتصویر وإرفاق إثبات ال 

 

 


