नेपाली / NEPALI

सवु िधाहरूको विभावित कटौती (Split Benefits Deductions) परियोिनाका साथ अवधकाांश सवु िधा कटौतीहरू दईु हप्ताको पेचेकमा समान रूपमा
विभावित हुनेछन् । बदल भन्दा अगावि, अवधकाश
ां सवु िधा कटौतीहरू मवहनाको दईु िटा मध्य एउटा पेचेकबाट वनकावलएको वथयो ।
1. सुविधाहरूको विभावित कटौती भनेको के हो ?
दईु हप्तामा तलब पाउने कममचािीहरूको लावग अवधकाांश सवु िधा कटौतीहरू हिे क मवहनाको दईु हप्ताको पेचेकमा समान रूपमा विभावित हुनछ
े न् ।
2.

यसले कसरी दुई हप्तामा तलब पाउने कममचारीहरूलाई फाईदा गदमछ ?
अवधकाांश सवु िधाका विवमयम कटौतीहरू एउटा पेचेकको सट्टामा दईु िटा पेचेकमा समान रूपमा तलबको िकम वितिण हुने गिी विभावित
हुनेछन।्

3.

सुविधाहरूको विभावित कटौती कवहले प्रभािकारी हुनेछन् ?
सवु िधाहरूको विभावित कटौती तपाईको
ु हुनेछन् ।
ां अविल २२, २०२१ को पेचेकबाट शरू

4.

सुविधाहरूको विभावित कटौतीले म र मेरो पेचेकमा कसरी प्रभाि पानेछ ?
अवधकाश
ां सवु िधाहरूको कटौतीहरू ित्येक मवहनाको पवहलो दईु हप्ताको पेचेकमा समान रूपमा विभावित हुनेछन् । सवु िधा कटौतीको के ही
उदाहिणहरूमा समािेश छन:्
• स्िास््य बीमा (Health Insurance)
• दन्त बीमा (Dental insurance)
• आँखाको बीमा (Vision Insurance)
• िीिन बीमा (Life insurance)
तीनिटा तलब अिवध हुने मवहनाहरूमा, Wisconsin Retirement System, Tax Sheltered Annuity 403(b) ि Wisconsin
Deferred Compensation 457 योगदानहरू बाहेक त्यस तलब अिवधबाट सवु िधाहरूको कटौती गरिने छै न ।

5.

मैले वनयवमत रूपमा एक्मस्ु ट भक्त
ु ानी रकमहरू पाउँछु । के मेरो लावग के ही वभन्न छ ?
यवद तपाई ांUW Tax-Sheltered Annuity (TSA) 403(b) Program, Wisconsin Deferred Compensation (WDC) 457
Program मा भनाम हुनहु ुन्छ भने िा Additional Wisconsin Retirement System (WRS) Contributions छ भने अविल २२,
२०२१ पवछ िभािकािी हुने गिी एक्मस्ु ट भक्त
ु ानी िकमहरूमा यी योिनाहरू िवतको योगदान कटौतीहरू समािेश छन् ।
एक्मस्ु ट भक्त
ु ानी िकमहरूमा Wisconsin Retirement System िवतको योगदानहरू िािी िहनेछ ।

6.

मैले के गनमपु दमछ ?
तपाईको
ां व्यवक्तगत वित्तको समीक्षा गनमहु ोस् ि नयाँ सवु िधाहरूको विभावित कटौती कायमतावलकाको लावग तपाईको
ां बिेटमा कुनै आिश्यक
बदलहरू गनमहु ोस् ।
यवद तपाईका
ु ानीहरू (उदाहिणका लावग, घिको ऋण, गाविको ऋण, पानी/वबिल
ु ीबत्तीको वबल) छन् भने, सवु िधाहरूको
ां स्िचावलत भक्त
विभावित कटौतीका लावग तयाि हुन तपाईको
मावसक
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को
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अनसु ाि तपाईलेां आफ्नो स्िचावलत भक्त
ु ानीहरूको समायोिन गनमपु दमछ ।

7.

के मेरो सुविधाहरूको वप्रवमयमहरू बदवलँदैछन् ?
छै नन् । सवु िधाहरूको कुल विवमयमहरू बदवलनेछैनन् ।

अपिेट गरिएको: 1/14/21

