JETA DHE PUNË NË BRITANI
PUNË DHË PAGA
• K
 ur filloni punën, punëdhënësi juaj duhet të ju jap një
kontratë pune, e cila përfshin sa do të paguani, ditën ose
datën që do të paguani dhe si do të paguani.
• d
 uhet të merrni një pagese pagese për të treguar orët
për të cilat jeni paguar, si dhe zbritjet e taksave dhe të
sigurimeve kombëtare.
• n
 ë Britani te madhe ju keni lirinë të lëvizni midis
punëdhënësve dhe nuk do të paguani askënd për një
vend pune.

LLOGARI BANKARE
• ë
 shtë e lirë të hapni një llogari bazë bankare dhe të
aplikoni për një numër kombëtar të sigurimeve.
• është e lirë të aplikosh për një vend pune në
Britani të Madhe.

• kurrë mos i jepni kartën tuaj të identitetit ose
kartës bankare askujt tjetër.

• n
 uk duhet të ndani asnjëherë detajet e hyrjes /
fjalëkalimet / numrat e PIN-it tuaj me askënd tjetër.

PAGA MINIMALE
ne britani te madhe ju duhet të merrni nga puna:

• £8.72 në orë nese ju jeni 25 vjec ose më shumë.
• £8.20 në orë nese ju jeni 21 vjec dhe 24 vjec.

• £6.45 në orë nese ju jeni midis 18 dhe 21 vjeç.
• n
 ëse jeni 25 vjeç ose më shumë, duke punuar 40 orë në
javë duhet të fitoni £348.80 paund në javë - kjo është para
çdo zbritjeje të taksave ose të sigurimeve kombëtare.

PUSHIMET
• e
 drejta juaj për pushime duhet t’i shpjegohet punëdhënësit
tuaj.
• p
 unëdhënësi juaj duhet t’ju shpjegojë se si të kërkoni
pushimin tuaj.

• p
 othuajse të gjithë punëtorët kanë të drejtën e 5.6 javëve të
paguara në vit, kjo përfshin punonjësit e agjencisë, ata që
punojnë orë të parregullta dhe / ose ata në kontakte me orë
zero.

• nëse punoni 5 ditë në javë duhet të merrni 28 ditë pushim në vit.

STREHIMI DHE
MARRJA ME QIRA
• M
 esatarisht, marrja me qira e një dhome në një shtëpi të
përbashkët në Britani e madhe kushton midis £150-£300
në muaj (Londra është më e lartë në 750 £).
• M
 esatarisht, marrja me qira e një prone 2- dhoma gjumi
në Britani e Mdhe kushton midis £550-£900 per në muaj
(Londra është më e lartë në £1500).

KOSTO JETESE
• n
 ë britani e madhe kushton rreth 40 per në javë për të drejtuar
një makinë - kjo përfshin karburant, taksë dhe sigurim.
• m
 esatarisht, një familje prej 3 shpenzon midis £49-£63 per në
javë në sende ushqimore.
• një biletë javore e autobusit duhet të kushtojë midis
£14-£20 in në jug të Jorkshire.

ALBANIAN

Nëse keni nevojë për këshilla në lidhje me punësimin tuaj ose dëshironi
të bëni ankesë për thirrjen e punëdhënësit tuaj Acas ne 0300 123 1100
(nga e hena ne te premte 8am to 6pm).
Nëse ju ose dikush që e dini po shfrytëzohet, telefononi në
GLAA 0800 432 0804 (nga e hena ne te premte 9am to 5pm), ose
telefononi në linjën moderne të skllavërisë në mënyrë anonime
08000 121 700 (24/7).
Nëse jeni në rrezik të menjëhershëm, gjithmonë telefononi Policinë 999.
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