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Kriteret e regjistrimit për punë për anëtarët dhe aplikantët e 
FoodShare-it të moshave 16 deri në 59 vjeç 

WORK REGISTRATION REQUIREMENTS FOR FOODSHARE APPLICANTS AND MEMBERS AGES 16 THROUGH 59 

Cilat janë kriteret e regjistrimit për 
punë? 
Ligji federal kërkon që anëtarët dhe aplikantët e 
FoodShare-it të moshës 16 deri në 59 vjeç të 
regjistrohen për punë.  Do t'ju regjistrojmë për punë 
në kohën kur vendosim se kualifikoheni për 
FoodShare, përveçse kur plotësoni një përjashtim. Në 
qoftë se nuk plotësoni kriteret e regjistrimit për punë, 
ose nuk plotësoni një përjashtim, për një periudhë 
kohe nuk do të keni mundësi të merrni përfitime 
FoodShare. Kjo quhet periudhë sanksioni. 

Në qoftë se duhet të plotësoni kriteret e regjistrimit 
për punë, duhet: 
• Të regjistroheni për punë kur aplikoni për

FoodShare dhe çdo 12 muaj e më tutje.
• Të na tregoni statusin tuaj të punësimit ose

aftësinë për punë.
• Të mos e lini vullnetarisht dhe pa shkak të

arsyeshëm një punë me 30 a më shumë orë në
javë (ose një punë me të ardhura të barabarta me
30 a më shumë orë në javë me pagë minimale
federale).

• Të mos i ulni orët e punës në më pak se 30 orë
në javë (ose të ardhurat tuaja javore në më pak se
30 herë të pagës minimale federale.)

• Të pranoni një ofertë pune të përshtatshme, në
qoftë se ju bëhet ofertë për punë.

• Të plotësoni kriteret e punës të programit të
kompensimit për papunësi në qoftë se keni
aplikuar ose po merrni përfitime papunësie.

• Të plotësoni kriteret e punës të programit
Wisconsin Works (W-2) në qoftë se po merrni
pjesë në W-2.

Cilat janë përjashtimet nga kriteret e 
regjistrimit për punë? 
Në qoftë se ndonjë nga kriteret e mëposhtme është i 
vërtetë, ju e plotësoni përjashtimin nga kriteret e 
regjistrimit për punë: 
• Jeni 16 ose 17 vjeç dhe nuk jeni personi kryesor

në grupin FoodShare.
• Jeni 16 ose 17 vjeç dhe jeni personi kryesor në

grupin FoodShare, por jeni i regjistruar në shkollë
ose në një program trajnimi ose punësimi të
paktën gjysmën e kohës.

• Është arritur në konkluzionin se jeni i paaftë për
punë. Kjo zbatohet në qoftë se:
− Merrni përfitime për invaliditet të plotë ose të 

përkohshëm nga qeveria ose nga një burim 
privat. 

− Agjencia juaj ka arritur në konkluzionin se nuk 
jeni në gjendje të punoni nga ana fizike ose 
mendore. 

− Është verifikuar nëpërmjet një deklarate nga 
një profesionist i kujdesit shëndetësor ose 
punonjës social se nuk jeni në gjendje të 
punoni. 

• Jeni regjistruar në W-2 dhe po i plotësoni kriteret
W-2 të punës.

• Jeni kujdestari kryesor për një fëmijë të varur nën
moshën 6 vjeç (pavarësisht nëse fëmija banon në
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shtëpinë tuaj ose jo). Megjithatë, në qoftë se ju 
dhe një person tjetër së bashku keni kontroll 
prindëror të fëmijës, vetëm për njërin prej jush 
mund të bëhet përjashtim nga kriteret e 
regjistrimit për punë si kujdestar kryesor i kësaj 
fëmije. 

• Jeni kujdestari kryesor për një person tjetër i cili
nuk mund të kujdeset për veten e tij ose të saj
(pavarësisht nëse personi banon në shtëpinë tuaj
ose jo).

• Keni aplikuar ose po merrni kompensim për
papunësi.

• Po merrni pjesë rregullisht në një program
trajtimi ose rehabilitimi për abuzimin me alkool
ose ndonjë drogë tjetër.

• Po punoni 30 a më shumë orë në javë ose po
fitoni pagë të barabartë me 30 a më shumë orë
në javë me pagë minimale federale.

• Jeni regjistruar të paktën gjysmën e kohës në një
shkollë të njohur, program trajnimi ose
institucion të arsimit të lartë.

Mund t'ju duhet që t'i jepni prova agjencisë tuaj në 
qoftë se plotësoni njërin prej këtyre përjashtimeve. 

Po në qoftë se nuk i përmbush kriteret e 
regjistrimit për punë dhe nuk plotësoj 
ndonjë përjashtim? 
Në qoftë se nuk i përmbushni kriteret e regjistrimit 
për punë dhe nuk plotësoni ndonjë përjashtim, nuk 
do të keni mundësi të merrni përfitime FoodShare 
për një periudhë të caktuar sanksioni. Kjo përfshin 
edhe rastet kur, vullnetarisht dhe pa ndonjë shkak të 
arsyeshëm, bëni njërën nga të mëposhtmet: 
• Refuzoni një ofertë pune të përshtatshme.
• Largoheni nga një punë me 30 a më shumë orë

në javë (ose një punë me të ardhura të barabarta
me 30 a më shumë orë në javë me pagë
minimale federale).

• I ulni orët e punës në më pak se 30 orë në javë
(ose të ardhurat në më pak se 30 herë të pagës
minimale federale.)

• Merrni pjesë në W-2 por nuk plotësoni kriteret e
punës të programit W-2.

• Aplikoni ose merrni përfitime papunësie por nuk
plotësoni kriteret e punës të programit të
kompensimit të papunësisë.

Po në qoftë se e humbas një përjashtim? 
Në qoftë se e humbisni një përjashtim, atëherë duhet 
të plotësoni kriteret e regjistrimit për punë. Në qoftë 
se humbisni njërin prej përjashtimeve të mëposhtme 
pa shkak të arsyeshëm, nuk do të keni mundësi të 
merrni përfitime FoodShare për një periudhë të 
caktuar sanksioni, përveçse kur plotësoni një 
përjashtim tjetër: 
• Jeni regjistruar në W-2 dhe po i plotësoni kriteret

W-2 të punës.
• Keni aplikuar ose po merrni kompensim për

papunësi.
• Po punoni 30 a më shumë orë në javë ose po

fitoni pagë të barabartë me 30 a më shumë orë
në javë me pagë minimale federale.

Sa zgjat periudha e sanksionit? 
Kohëzgjatja e periudhës së sanksionit varet nga lloji i 
saj. 
• Periudha e sanksionit të parë zgjat një muaj.
• Periudha e sanksionit të dytë zgjat tre muaj.
• Një periudhë sanksioni e tretë ose pasuese zgjat

gjashtë muaj. 

A mund ta mbyll një periudhë sanksioni 
më herët? 
Mund ta mbyllni një periudhë sanksioni herët në 
qoftë se plotësoni një përjashtim nga kriteret e 
regjistrimit për punë. 

Kur të mbarojë periudha e sanksionit, si 
mund të marr përsëri FoodShare? 
Duhet të aplikoni përsëri. Në qoftë se merrni pjesë në 
një grup FoodShare, duhet të njoftoni punonjësin 
tuaj social që të përditësojë dosjen tuaj, në vend që 
të aplikoni përsëri. 

Çfarë do të thotë "shkak i arsyeshëm"? 
"Shkak i arsyeshëm" do të thotë se ekziston një 
situatë jashtë kontrollit tuaj që nuk ju lejon të 
plotësoni kriteret e regjistrimit për punë. Në qoftë se 
nuk keni shkak të arsyeshëm, mund të mos keni 
mundësi të merrni përfitime FoodShare për një 
periudhë të caktuar sanksioni. Në qoftë se keni shkak 
të arsyeshëm, do të keni mundësi të vazhdoni të 
merrni përfitime FoodShare. Punonjësi juaj social do 
ta shqyrtojë situatën për të vendosur nëse keni shkak 
të arsyeshëm. 
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Disa shembuj të shkaqeve të arsyeshme janë: 
• Nuk pranuat një ofertë pune ose e latë punën

sepse puna nuk ishte e përshtatshme.
• Ju hoqën nga puna ose e latë punën me

kërkesë të punëdhënësit.
• Ju është bërë diskriminim nga punëdhënësi në

bazë të moshës, racës, seksit, ngjyrës, gjendjes
handikapate, besimeve fetare, origjinës
kombëtare ose bindjeve politike.

• E latë punën për të shkuar në një punë tjetër,
trajnim ose shkollë.

• Nuk kishit mundësi ta vazhdonit punën sepse
ndërruat banesë.

• Problemet tuaja shëndetësore personale ose
ato të të tjerëve nuk ju lejuan që ta vazhdoni
punën.

• Punëdhënësi jua uli orët e punës pa lejen tuaj.
• E latë punën për t'u futur në një program

vullnetar të tillë si AmeriCorps ose AmeriCorps
VISTA.

• Nuk kishit mjet transporti për të shkuar në
punë.

• Pati situata të tjera jashtë kontrollit tuaj për të
cilat agjencia mendon se ishin shkak i 
arsyeshëm. 

Si mund të marr më tepër informacion? 
Për më shumë hollësi në lidhje me kriteret e 
regjistrimit për punë, kontaktoni agjencinë tuaj ose 
referojuni manualit të regjistrimit dhe përfitimeve, 
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00079.htm. Për të 
gjetur agjencinë tuaj, shkoni te 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/
imagency/index.htm, ose telefononi shërbimin e 
anëtarëve në numrin 1-800-362-3002 (Keni në 
dispozicion shërbime përkthimi dhe ato TTY-
teletekst). 

Shënim: Kriteret e regjistrimit për punë ndryshojnë 
nga kriteret e punës për të rriturit e moshës 18 deri 
në 49 vjeç të cilët janë në gjendje të mirë fizike. 
Referojuni dokumentit "FoodShare Wisconsin: 
Kriteri i punës për të rriturit e moshave 18 deri në 
49 vjeç” (FoodShare Wisconsin: The Work 
Requirement for Adults Ages 18 Through 49 fact 
sheet) (P-00710) për më shumë hollësi në lidhje me 
këtë kriter. Ky dokument gjendet në 
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00710.htm. 

Deklaratë mosdiskrimini 
Në përputhje me ligjin federal për të drejtat civile dhe rregullat 
e politikat e Departamentit Amerikan të Agrikulturës (U.S. 
Department of Agriculture, USDA) për të drejtat civile, USDA-ja, 
agjencitë, zyrat dhe punonjësit e saj dhe institucionet që 
administrojnë apo marrin pjesë në programet e USDA-së, nuk 
lejohen që të diskriminojnë në bazë të racës, ngjyrës, origjinës 
kombëtare, seksit, besimit fetar, paaftësisë, moshës, bindjeve 
politike ose të kryejnë shpagim apo hakmarrje për aktivitete të 
mëparshme për të drejtat civile në çfarëdo programi apo 
aktiviteti të kryer apo financuar nga USDA-ja. 

Personat me paaftësi që kanë nevojë për mjete të tjera 
komunikimi për të marrë informacion për programin (p.sh. 
shkrim Braj, me shkronja të mëdha, kaseta, gjuhë amerikane 
me shenja etj.), duhet të kontaktojnë agjencinë (shtetërore ose 
lokale) ku aplikuan për përfitime. Individët që janë të shurdhër, 
nuk dëgjojnë mirë ose kanë paaftësi në të folur mund ta 
kontaktojnë USDA-në nëpërmjet Shërbimit Federal Ndërmjetës 
në numrin (800) 877-8339. Përveç kësaj, informacioni për 
programin mund të jetë në dispozicion në gjuhë të tjera përveç 
anglishtes. 

Për të bërë një ankesë diskriminimi për këtë program, plotësoni 
formularin USDA Program Discrimination Complaint Form, 
(AD-3027) të cilin mund ta gjeni në internet te: 
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-
complaint-usda-customer dhe në secilën zyrë të USDA-së ose 
shkruani një letër drejtuar USDA-së dhe shënoni në letër të 
gjithë informacionin që kërkohet në formular. Për të kërkuar një 
kopje të formularit të ankesës, telefononi numrin (866) 
632-9992. Formularin e plotësuar ose letrën dërgojani USDA-së:

(1) me postë: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) me faks: (202) 690-7442; ose

(3) me email: program.intake@usda.gov.

Ky institucion ofron mundësi të barabarta për të gjithë. 
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