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אנווייזונגען פאר פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון עמפלוימענט
אייער בארעכטיגטקייט פאר בענעפיטס און וועכנטליכע בענעפיט ראטע זענען געמאכט געווארן באזירט אויף א פארמולע וואס נוצט אייערע הויכע
קאלענדער פערטל)עך( פארדינסטן אין אייער באזע טערמין .געוואנדן אויף אייער ארבעטס פארגאנגענהייט ,קענט איר זיין בארעכטיגט פאר א
העכערע וועכנטליכע בענעפיט באזירט אויף איין-האלב פון אייער דורכשניטליכע וועכנטליכע געהאלט .צו פארלאנגען אן איבערזוכט פון אייער
וועכנטליכע בענעפיט ראטע ,מוזן אלע פון די פאלגנדע זיין גילטיג:
•

אייער פארלאנג מוז ערהאלטן ווערן אינערהאלב צען קאלענדער טעג פון די דאטום ג אויף אייער לעצטע געלט בענעפיט באשטימונג
).(Monetary Benefit Determination

•

די פעסטשטעלן פון אייער באזע צייט אפשניט איז ענדגילטיג באשטימט געווארן.

•

איר מוז האָ בן כאטש  20וואָ כן פון אַ רבעט אין אייער באַ זע טערמין .א וואך פון ארבעט מיינט א צייט פון מאנטאג ביז זונטאג אין וואס
איר זענט באצאלט געווארן פאר ארבעט דורך אן ארבעטסגעבער געדעקט אונטער ניו יארק סטעיט ארבעטסלאזע אינשורענס געזעץ
).(Unemployment Insurance Law

•

איר מוזט צושטעלן באווייז פון אלע פון אייער באזע טערמין וואכן פון ארבעט און געהאלט .אנגענומענע באווייז רעכנט אריין פעיטשעק
סטאבס ,פעיראל קאנווערטן ,אדער קענסעלד טשעקס .אייער באווייז מוז ווייזן די נאמען פון אייער ארבעטסגעבער ,באצאל
טערמין/דאטום פון באצאלונג ,געהאלט און אייער נאמען און/אדער סאשעל סעקיוריטי נומער .אין קיין פאל קען די בענעפיט ראטע
גערעכנט באזירט אויף אנגענומענע באווייז זיין מער ווי די מאקסימום בענעפיט ראטע דעמאלס אין קראפט.

•

די בענעפיט ראטע פון איין-האלב פון אייער דורכשניט וועכנטליכע געהאלט מוז זיין כאטש  $5.00מער ווי די וועכנטליכע בענעפיט סומע
באזירט אויף די פערטל פארדינסט פארמולע ווי באריכטעט אויף אייער לעצטע געלט בענעפיט באשטימונג פארם.

די פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט איז אפגעזינדערט פון א פארלאנג פאר ווידער-באטראכטן .די פארלאנג פאר ווידער-
באטראכטן ווערט אויסגעשמועסט אין טייל  4פונעם קלעימענט וועגווייזער" :וויפיל וועל איך באַ קומען אין בענעפיטן יעדער וואָ ך?” א פארלאנג
פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט קען נישט געמאכט ווערן ביז איר פארענדיגט אייער באזע טערמין צו נוצן און א באשלוס איז
ארויסגעגעבן געווארן אויף סיי וועלכע פארלאנג פאר ווידער-באטראכטן.
אויף די אנדערע זייט איז א ביישפיל פון אן אויסגעפולטע פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט פארם .דער ביישפיל שטעלט פאר
א בענעפיט קלעים אריינגעגעבן אין די 4טע פערטל פון  2017און געהאלט וואס ארבעטסגעבער האבן באריכטעט צו די ניו יארק סטעיט געהאלט
באריכטן סיסטעם אינערהאלס די עיקר באזע טערמין פון יולי  2016 ,1ביז יוני .2017 ,30
ארבעטסגעבער
2/2017
Good Construction, Inc.

$5,000

Better Construction, Inc.

$640

וועידזשעס/געהאלט
4/2016
1/2017
$6,594

$7,812

סך הכל

3/2016
$1,375

$20,781
$640

Best Construction, Inc.
$5,640

באזע טערמין

$6,594

$7,812

$6,440

$6,440

$7,815

$27,861

די ראטע באזירט אויף איין זעקס-און-צוואנגסיסטל ) (1/26פון די הויכע פערטל געהאלט איז  .$300פאר די מיט  $3,575אדער ווייניגער
געהאלט אין די הויכע פערטל ,וועט די וועכנטליכע בענעפיט ראטע זיין באזירט אויף איין פינעף-און-צוואנציגסטל ).(1/25
די ראטע באזירט אויף וועכנטליכע עמפלוימנעט און געהאלט אינפארמאציע ווי אויפגעוויזן דורך אנגענומען באווייז איז ) .$309זעהט רעכענונגען
אויף בלאט  2פון די אנווייזונגען(.

)LO 403.5IY (6/22

באמערקונג :אויב איר האט געארבעט פאר מער ווי איין ארבעטסגעבער אין די זעלבע וואך פאר איין אדער מער וואכן ,מוזט איר ערשט אויספולן
טייל  2אויף די אנדערע זייט פונעם פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון ארבעט פארם .אין די ביישפיל אונטן ,איז די סך הכל וואכן אויף
שורה ו ווייניגער ווי די סומע פון וואכן ווי געוויזן אין שורה ה צוליב זעלביגע ארבעט אין די באזע טערמין.
ביישפיל  -פארלאנג פאר ראטע באזירט אויף וואכן פון עמפלוימענט
 .Bלענג פון באצאלונג טערמין;
ד.מ .וועכנטליך ,יעדער
צווייטער וואך ,אדג.
יעדע צווייטע וואך

 .Aארבעטסגעבער נאמען און אדרעס

 .Cסך הכל וואכן
באצאלט דורכאויס
באזע טערמין
43

Good Construction, Inc. .1
Anytown, NY 10101
יעדע צווייטע וואך
Better Construction, Inc. .2
Anytown, NY 10101
װעכנטליך
Best Construction, Inc. .3
Anytown, NY 10101
.4
.5
.6
.7
 .Eסך הכל וואכן און געהאלט געארבעט דורכאויס דער באזע טערמין
 .Fסך הכל וואכן געארבעט פון טייל 2

 .Dסך הכל געהאלט
באצאלט דורכאויס
באזע טערמין
$20,781

2

$640

8

$6,440

53
45

$27,861

 .Gאיבעררעכענונג פארמולא ביישפיל
.1
.2
.3
.4

צוטיילט די סך הכל געהאלט לויט די סך הכל וואכן )די קלענער פון שורה ה אדער ו( צו רעכענען
דורכשניט וועכנטליכע געהאלט …………………………………………………………………$619.13
צוטיילט דער מעסיגע וועכנטליכע וועידזש אין  2צו צוקומען צו אייער פארגעשטעלטע ראטע באזירט אויף
וואכן און געהאלטן .דער ראטע קען נישט איבערשטייגן$309.57.............................................. $504
לייגט אריין אייער יעצטיגע בענעפיט ראטע פון אייער לעצטע  T402געלט בענעפיט
באשלוס פארם……………………………………………………………………$300.00.…………..
נעמט אראפ )מינוס( ליניע  3פון ליניע  .2די סומע מוז זיין  $5אדער מער כדי צו באקומען
די ווידער-גערעכנטע ראטע באזירט אויף וואכן און געהאלט…………………………………$9.57.….
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