میل کرنے کی تاریخ:

NEW YORK STATE
DEPARTMENT OF LABOR
PO BOX 15130
ALBANY NY 12212-5130

سوشل سیکورٹی نمبر:
دعوی مؤثر /تاریخ آغاز:
فائدہ کا سال ختم ہونے کی تاریخ:

بے روزگاری کا انشورنس
مالیاتی فائدہ کا تعین

ہفتہ وار فائدے کی شرح:

اگر دائیں طرف کا پتہ آپ کا موجودہ پتہ نہیں ہے،
تو براہ کرم ریاست سے باہر کے فون نمبر سے
 ،888-209-8124یا  877-358-5306پر کال
کریں۔  TTY/TDDاور ویڈیو ریلے سروس کے
صارفین 888-783-1370 ،پر کال کریں۔
براہ کرم اس نوٹس کو غور سے پڑھیں اور اسے اپنے
ریکارڈ میں رکھیں۔
مجھے یہ نوٹس کیوں مال؟

یہ نوٹس بے روزگاری کے انشورنس کے فوائد کے لیے آپ کی اہلیت کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ آسانی سے دکھاتا ہے کہ آیا آپ کے پاس
اہل ہونے کے لیے کافی اجرت ہے یا نہیں۔ براہ کرم اس معلومات کا جائزہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لیں کہ یہ درست ہے،
کیونکہ آپ کے ہفتہ وار فائدہ کی شرح اس پر مبنی ہے۔
ہمارے ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس بے روزگار ی کے انشورنس کے فوائد کے لیے اہل ہونے کے لیے کافی اجرت ہے۔
اگر آپ دیگر تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور منظور شدہ ہیں ،تو آپ کو اوپر والے باکس میں ہفتہ وار فائدہ کی شرح موصول
ہوگی۔ اگر آپ کو منظوری مل جاتی ہے تو آپ کو دوسرا نوٹس موصول نہیں ہوگا؛ بس آپ کے فوائد شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو
منظوری نہیں دی جاتی ہے ،تو آپ کو یہ بتانے کے لیے ایک علیحدہ تحریری نوٹس موصول ہوگا کہ کیوں۔
اہم :ہر ہفتے کے لیے فوائد کا دعوی کرنا جاری رکھیں کہ آپ بے روزگار ہیں:

بنیادی اصل مدت

•

www.labor.ny.gov/signin؛پر آن الئن

•

ٹیلی خدمت کو  888-581-5812پر ،یا ریاست سے باہر کے فون نمبر سے  888-864-9920پر کال کریں؛ یا

•

 TTY/TDDصارفین  -205-311-9877پر کال کریں۔

کے ذریعہ
آپ کی بنیادی اصل مدت ہے:
براہ کرم آجروں اور اجرتوں کے ریکارڈ کا جائزہ لیں جو ہمارے پاس درج ذیل فائل میں موجود ہے:

آجر کا نام

کل بنیادی اصل مدت کی اجرتیں
بنیادی اصل سہ ماہی

بنیادی اصل سہ ماہی

بنیادی اصل سہ ماہی

بنیادی اصل سہ ماہی

متبادل سہ ماہی
کل بنیادی مدت کی
اجرتیں

میرے ہفتہ وار فائدہ کی شرح کا حساب کیسے لگایا
گیا تھا؟
نوٹ :اگر آپ متبادل سہ ماہی میں ظاہر ہونے والی کوئی
اجرت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ،دعویدار کی ہینڈ بک
سے متبادل بنیاد کی مدت کے لیے درخواست کو مکمل اور
واپس کریں۔

اوپر سے آپ کی اعلی سہ ماہی اجرت کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے ہفتہ وار فائدہ کی شرح کا حساب لگایا گیا تھا۔
ہفتہ وار فائدہ کی شرح
پینشن کی کٹوتی میں کمی
کارکنوں کے معاوضے میں کٹوتی کو کم کرکے
کل خالص ہفتہ وار فائدہ کی شرح
*تمام ہفتہ وار فائدہ کی شرح پورے ڈالر میں ہیں۔
*اس نوٹس کے ساتھ منسلک ضمیمہ یا حقائق نامہ ،یا دعویدار کی ہینڈ بک ،اس بارے میں تفصیالت کے لیے کہ آپ کے فائدہ کی شرح کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔

فوائد کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے | آپ کا دعوی ایک سال؛ آپ کے فائدے کے سال کے لیے اچھا ہے۔ اس سال کے اندر ،آپ اپنے خالص ہفتہ وار فائدہ کی شرح سے  26گنا تک جمع کر سکتے ہیں۔
جو میں حاصل کر سکتا ہوں؟
اس نوٹس کے بارے میں سواالت کے لیے ،ریاست
سے باہر کے فون نمبر سے  888-209-8124یا
 877-358-5306پر کال کریں۔ یا ایک محفوظ ای
میل بھیجیں www.labor.ny/signin :پر اپنے
اکاؤنٹ میں سائن ان کریں۔ اپنے اکاؤنٹ کا جائزہ
صفحہ میں ،اوپری دائیں جانب لفافے کے آئیکن پر
کلک کریں۔

کیا آپ کی اجرت کی تمام معلومات درست طور پر رپورٹ کی گئی ہیں؟ اگر نہیں ،تو مدد کے لیے منسلک ضمیمہ دیکھیں۔
مزید معلومات کے لیے ،ہماری ویب سائٹ پر جائیں
.www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm

مدد کے لیے دعویدار کی ہینڈ بک کا
 www.labor.ny.gov/uihandbookپر دیکھیں۔
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