
ES
D

.W
A

.G
O

V

አንዳንድ የቢሆን ሁኔታዎች መካከል የሚከተሉት አንዳንድ የቢሆን ሁኔታዎች መካከል የሚከተሉት 
ይገኙበታል፡ይገኙበታል፡

 	 የስራ ቦታዎ ተዘግቷል፣ ወደ ስራ መሄድ አይችሉም፣ ስራዎን ማቆም 
ወይም በትርፍ ሰዓት መስራት ይገባዎት ነበር።

 	 በግልዎ የሚሰሩ ኮንትራክተር፣ የራስዎን ስራ የሚሰሩ ነዎት ወይም 
ደመወዝዎ እና የስራ ሰዓትዎ ለቅጥር ዋስትና ሪፖርት አልተደረገም፣ 
ስራዎም ጉዳት፣ ደርሶበታል ወይም የንግድ ስራዎ ተዘግቷል።

 	 ወደ ት∕ቤት ወይም ወደ ሕጻናት መዋያ መሄድ ያልቻለውን ልጅዎን 
መንከባከብ አለብዎት 

በርካታ ለሆኑ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ለመሆን፡በርካታ ለሆኑ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ለመሆን፡ 

 	 በቅድሚያ ለመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች አመልክተው 
መከልከል አለብዎት። (ሕጉ ይህን ይጠይቃል)።ቀደም ሲል 
አመልክተው ካልተከለከሉ፣ ስለ ብቁነት መስፈርቶች ድረ ገጻችን 
ላይ  ያንብቡ። በተጨማሪም፣ የብቁነት ማጣሪያ እና የማመልከቻ  
መከታተያውን ዝርዝር ለመደበኛ ጥቅማ ጥቅሞች ይመልከቱ።	

በመነሻ ዓመትዎ ላይ ለተወሰኑ ሰዓታት ሰርተው በ COVID-19 
ምክንያት ስራ አጥ መሆን አለብዎት። የመነሻ ዓመትዎ ካመለከቱበት 
ሳምንት በፊት የተጠናቀቁት አምስት የካላንደር ሩብ ዓመታት ውስጥ 
የመጀመሪያዎቹ አራቱ ናቸው።

ከማመልከትዎ በፊት፡ከማመልከትዎ በፊት፡
ማመልከቻውን ለመሙላት የሚያስፈልግዎን መረጃ ይሰብስቡ፡

 	 በመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ማመልከቻዎ ላይ ያስገቡት 
ተመሳሳይ የግል፣ የስራ ታሪክና የባንከ መረጃ።	

 	በግል ስራዎ የሚተዳደሩ፣ የግል ኮንትራክተር ከሆኑ ወይም የደመዎዝ 
ክፍያ መረጃዎ የሌለን ከሆነ፣ ከእነዚህ 2019 ሰነዶች መካከል አንድ 
ወይም ከዚያ በላይ። 
• 1065 Schedule K-1

• 1125-E

• መርሐግብር F: ከግብርና ሥራ የሚገኘው ትርፍ ወይም ኪሳራ

የስራ ቅጥር ዋስትና ዘርፍ ክፍል እኩል ዕድል የሚሰጥ ቀጣሪ/ፕሮግራም ነው። አካል ጉዳተኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት አጋዥ መሳሪያዎችና አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስንነት 
ላለባቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ይቀርባሉ። የዋሽንግተን ማስተላለፊያ አገልግሎት (Washington Relay Service): 711

በ COVID-19 ምክንያት ስራ መስራት ካልቻሉ 
እነዚህን ጥቅማ ጥቅሞች ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ 
ይችላሉ።

ለበርካታ የአለም አቀፍ ወረርሽኝ ለበርካታ የአለም አቀፍ ወረርሽኝ 
የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች 
የማመልከቻ መከታተያ ዝርዝር።የማመልከቻ መከታተያ ዝርዝር።

የተሻሻለበት ቀን፡ 02.24.21

• 1040-SE

• 1099-Misc or 1099-K

• 1040 ንጥል ሪፖርት

• W-2

• 1040 የጋራ ሪፖርት፣ ከጊዜ ሰሌዳ c ጋር

 	የገቢዎ  2019 ማረጋገጫ በ ሩብ ዓመትሩብ ዓመት፡እነዚህን ቁጥሮች ከቼክ 
መዝገብዎ፣ ከነግድ ስራ የትርፍና ኪሳራ መግለጫዎ፣ ከሐብትና ዕዳ 
ሚዛንዎና ከሌሎች የሒሳብ መዝገብ ሪፖርቶች ላይ ያገኛሉ።

እንዴት ያመለክታሉ፡እንዴት ያመለክታሉ፡

 	ይህን መምሪያ በማውረድ  ዝርዝር እገዛና መመሪያዎችን ያግኙ።

 	 በኦንላይን እንዲያመለክቱ እንመክራለን። በስልክም ማመልከት ይችላሉ፣ 
ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የሚመጡት የስልክ ጥሪዎች በጣም ከፍተኛ 
በመሆናቸው በኦንላይን ማመልከት የፈጠነ ይሆናል።

 	 ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ ኮምፒዩተር መጠቀም ተመራጭ ነው።  ስልክ 
ወይም ታብሌት መጠቀም  ይችላሉ፣ ነገር ግን መተግበሪያው ለማሰስ 
ሊያስቸግር ይችላል።

 	 ከዚህ በፊት ከሌለዎት፣ SecureAccess Washington (SAW) አካውንት 
ይክፈቱ። አካውንትዎን ከመክፈትዎ በፊት፣ በድረ ገጻችን ላይ ያሉትን 
መረጃዎች በማየት የተለመዱ ችግሮችን ያስቀሩ።

 	 ከ secure.esd.wa.gov/home ይጀምሩ። የ SAW የተጠቃሚ ስምና 
የይለፍ ቃልዎን በመጠቀም በ eServices ያለውን የስራ አጥነት 
ማመልከቻ መድረስ ይችላሉ። 

ደመወዝዎን የተመለከተ መረጃ ለመሙላት እነዚህን ልዩ ደመወዝዎን የተመለከተ መረጃ ለመሙላት እነዚህን ልዩ 
መመሪያዎች ልብ ይበሉ፡መመሪያዎች ልብ ይበሉ፡

የ2019 የገቢ ግብር ተመላሽዎን እስካሁን ሪፖርት ያላደረጉ ቢሆንም 
እንኳን፣ የ2019 ደመወዝዎን ብቻ ይሙሉ።	

መሙላት ያለብዎት “ያልተጣራ” ገቢን ሳይሆን “የተጣራ” ገቢን ብቻ 
ነው።የተጣራ ገቢ ማለት ማንኛውም ተቀናሽ ከተደረገ በኋላ የሚቀር 
ሒሳብ ነው።

የሩብ ዓመት ገቢዎችን እንዲሞሉ ሲጠየቁ፣ ከጃንዋሪ እስከ ማርች፣ 
ከኤፕሪል እስከ ጁን፣ ከጁላይ እስከ ሴፕቴምበር እና ከኦክቶበር እስከ 
ዲሴምበር ላለው ጊዜ የ2019 ገቢን ይሙሉ።

ካመለከቱና ከተፈቀደልዎት በኋላ፡ካመለከቱና ከተፈቀደልዎት በኋላ፡
 	 ገና ፈቃድ ሳያገኙ በፊትም ቢሆን ሳምንታዊ የክፍያ ጥያቄዎችን ወዲያውኑ 

ማቅረብ ይጀምሩ።

http://esd.wa.gov
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/amharic/Amharic-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/amharic/Amhari-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/amharic/Amhari-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://secure.esd.wa.gov/home/

