የስራ አጥነት ጥቅማ
ጥቅሞች መተግበሪያ
ቼክሊስት።

በ COVID-19 ምክንያት ስራ መስራት ካልቻሉ፣ ለስራ አጥነት
ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

ከማመልከትዎ በፊት፡
ማመልከቻውን ለመሙላት የሚያስፈልግዎትን መረጃ ያሰባስቡ፡
ስምዎ፣ የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ፣ የትውልድ ዘመንዎ እና
የሚገኙበት አድራሻዎ።
ባለፉት 18 ወራት ውስጥ የነበረዎት የስራ ታሪክ በሙሉ፣
የሚከተሉትን ጨምሮ፡
• የአሰሪ ስም(ሞች)
• አድራሻ (ዎች)

አንዳንዶቹ ሁኔታዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡
ቀጣሪዎ በክልሉ የወጡ መመሪያዎችን ለማክበር ሲል የንግድ ስራውን
በጊዜያዊነት ዘግቷል።
የንግድ ስራ በመቀዛቀዙ ወይም በፍላጎት እጥረት ምክንያት
በጊዜያዊነት ከስራዎ ተነስተዋል ወይም የስራ ሰዓትዎ ተቀንሷል።

• የስልክ ቁጥር(ሮች)
• ለእያንዳንዱ አሰሪ፣ የተቀጠሩበትና የለቀቁበት ቀን
ለቀጥተኛ ተቀማጭ ለመመዝገብ ከፈለጉ፣ የባንክ ሒሳብ ቁጥርዎና
ራውቲንግ ቁጥርዎ።

ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ መሆንዎ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ
ስለሚችሉ ከ COVID-19 ጋር የተያያዙ ልዩ ሁኔታዎች በተመለከተ የበለጠ
መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ esd.wa.gov/newsroom/covid-19።

ስራዎን በተለምዶ የሚያገኙት በዩኒየን አማካይነት ከሆነ፣ በመነሻ
ዓመትዎ ውስጥ ከ16 በላይ አሰሪዎች ከነበሩዎት ወይም ባለፉት 18
ወራት ውስጥ በጦር ሰራዊት ውስጥ ከነበሩ፣ ተጨማሪ መረጃ ማቅረብ
ሊያስፈልግዎ ይችላል። ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ያግኙ፡ esd.wa.gov/
unemployment/have-this-information-ready።

ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች መሰረታዊ የብቁነት
መስፈርቶች፡

የማመልከቻ ዘዴ፡

በመነሻነት ዓመትዎ ቢያንስ ለ680 ሰዓታት የሰሩ መሆን አለብዎ፣
ቢያንስ የተወሰነ ደመወዝዎትን በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ያገኙ መሆን
አለብዎት።
የመነሻ ዓመትዎ የሚሆነው የክፍያ ጥያቄዎን ካቀረቡበት ሳምንት
የተጠናቀቁት የመጨረሻዎቹ አምስት የተጠናቀቁ የመቁጠሪያ ሩብ
ዓመታት የመጀመሪያዎቹ አራት ሩብ ዓመታት ናቸው።

ለምሳሌ፡
• የክፍያ ጥያቄ ያቀረቡት ማርች 2020 ከሆነ፣ የመነሻ ዓመትዎ ከኦክቶበር
1/2018 እስከ ሴፕቴምበር 30/2019 ያለው ጊዜ ነው።
• የክፍያ ጥያቄ ያቀረቡት ኤፕሪል፣ ሜይ ወይም ጁን 2020 ከሆነ፣ የመነሻ
ዓመትዎ ከጃንዋሪ 1/2019 እስከ ዲሴምበር 31/2019 ያለው ጊዜ ነው።

የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን የብቁነት መስፈርት በተመለከተ ተጨማሪ
መረጃ ከዚህ ያግኙ፡ esd.wa.gov/unemployment/
basic-eligibility-requirements።

በኦንላይን ወይም በስልክ ማመልከት ይችላሉ። ይሁን እንጂ፣ በአሁኑ
ጊዜ የደዋዮች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ በኦንላይን ማመልከት ፍጥነት
ይኖረዋል።
በላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ ኮምፒዩተር ላይ አካውንት ፈጥሮ ኦንላይን
ማመልከት ይቻላል፤ ስልክ ወይም ታብሌት መጠቀም ይችላሉ፤ ነገር
ግን፣ ይህ አገልግሎት ለሞባይ ስልክ እንዲስማማ ሆኖ ባለመዋቀሩ
ለማሰስ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል።
እንደ አብዛኞቹ የዋሽንግተን ግዛት ኤጄንሲዎች ሁሉ፣ Employment
Security Department ወደ ደንበኞች አካውንት ለመድረስ
የሚጠቀመው በ SecureAccess Washington (SAW) ነው። ቀደም
ሲል የ SAW አካውንት ከሌለዎ፣ አዲስ መክፈት አለብዎት። ካለዎት፣
ያንኑ ስምና የይለፍ ቃል ተጠቅመው ወደ eServices መድረስ ይችላሉ።
ለመጀመር፣ ወደ secure.esd.wa.gov/home ይሂዱ።
• ተጨማሪ እገዛ ለማግኘት፣ በድረ ገጻችን ደረጃ 2 ላይ
የተለጠፈውን የ eService ተጠቃሚ መመሪያዎች ይጠቀሙ፡
esd.wa.gov/unemployment።

Employment Security Department እኩል ዕድል የሚሰጥ አሰሪ/ፕሮግራም ነው። አካል ጉዳተኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት አጋዥ መሳሪያዎችና አገልግሎቶች ይሰጣሉ። የእንግሊዝኛ ቋንቋ
ውስንነት ላለባቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ይቀርባሉ። Washington Relay Service: 711
የተሻሻለበት ቀን፡ 04.06.20

ESD.WA.GOV

ብቁ ነኝ ብለው የሚያስቡ ከሆነ፣ ይህን ቼክሊስት ይጠቀሙ፣ መረጃዎትን
ሰብስበው ለማመልከት ይዘጋጁ።

