}የብቁነት ማጣሪያ
ለመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ነኝ?

አይ/
አዎ የለም

1. 	በ“መነሻ ዓመት” ላይ ቢያንስ ለ680 ሰዓታት ያህል ሰርተዋል?
የመነሻ ዓመትዎ ካመለከቱበት ሳምንት በፊት የተጠናቀቁት አምስት የሩብ ዓመታት ውስጥ
የመጀመሪያዎቹ አራቱ ናቸው።
2. ባለፉት 18 ወራት ውስጥ በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ስራ ሰርተዋል?
3. ስራ የመስራት አቅም አለዎት?
ስራ የመስራት አቅም ማለት ስራ ለመስራት የሚያስችል አእምሯዊና አካላዊ ብቃት አለዎት ማለት ነው።
4. ስራ ለመስራት ዝግጁ ነዎት?
ለስራ ዝግጁ መሆን ማለት፣ ስራውን እንዳይቀበሉ ከሚያግዱዎት ገደቦች (ለምሳሌ፡ የትራንስፖርት
ችግር፣ ሕመም፣ የእረፍት ጊዜ፣ ወይም የቤተሰብ/የልጅ ተንከባካቢ አለመኖር) ነጻ ሆነው ስራ
መስራት ይችላሉ ማለት ነው።
5. ከስራዎ ተቀንሰዋል?
ከስራ ስለመቀነስ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።
6. ስራዎን የለቀቁት በፈቃድዎ ነው?
ስራን በገዛ ፈቃድ ስለመልቀቅ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።
7. ባለፉት 18 ወራት ውስጥ ከጦር ሃይሉ ተሰናብተዋል?
ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።
8. ከእነዚህ ዓረፍተ ነገሮች መካከል እኔን የሚመለከት የለም። የማይመለከትዎት ከሆነ፣ አዎ የሚለውን
ይምረጡ።
• ከስራዬ የተባረርኩት በራሴ ጥፋት ነው።
ጥፋተኛ መሆንን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።
• በአሰሪዬ ላይ የስራ ማቆም አድማ አድርጌያለሁ።
• ከስራዬ የእረፍት ፈቃድ ላይ ነኝ።
• አሁንም ድረስ ስራ እየሰራሁ ነው።

ከእነዚህ ጥያቄዎች መካከል ለአብዛኞቹ የሰጡት ምላሽ አይ/የለም የሚል ከሆነ፡ ለመደበኛ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ላይሆኑ
ይችላሉ፣ ነገር ግን በ COVID-19 አለም አቀፍ ወረርሽኝ ወቅት ተግባራዊ በሚሆነው የፌዴራል CARES አዋጅ መሰረት
በርካታ ለሆኑ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ብቁ መሆንዎትን ለማወቅ በቀጣዩ ገጽ ላይ ያለውን የማረጋገጫ
ዝርዝር ይሙሉ።
የተሻሻለበት ቀን፡ 04.21.20

የስራ ቅጥር ዋስትና መምሪያ 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
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ከእነዚህ ጥያቄዎች መካከል ለአብዛኞቹ የሰጡት ምላሽአዎ የሚል ከሆነ፡ ለመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ
የመሆን እድል አለዎት። በተቻለ ፍጥነት የጥቅማ ጥቅም ማመልከቻዎን ያቅርቡ፣ ማመልከቻዎን መርምረን ብቁ መሆን
አለመሆንዎትን እንወስናለን። ስህተት ላለመስራትና በፍጥነት ክፍያዎትን ለማግኘት፣ እባክዎ ከማመልከትዎ በፊት ወደ
esd.wa.gov/unemployment በመግባት የማመልከቻ ማረጋገጫ ዝርዝሩን ማውረድዎንና መረጃውን ማንበብዎን
ያረጋግጡ።

}የብቁነት ማጣሪያ
ከ COVID-19 አለም አቀፍ ወረርሽኝ ጋር ለተያያዙ በርካታ ለሆኑ
የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ነኝ?

አይ/
አዎ የለም

1. በ COVID-19 ምክንያት ከስራ ውጭ ሆነዋል ወይም ከመደበኛው በታች እየሰሩ ነው?
2. ለ680 ሰዓታት ባለመስራትዎ ምክንያት በቅርቡ የስራ አጥነት መብት ተነፍገዋል?
3. ባለፉት 18 ወራት ውስጥ በዋሽንግተን ውስጥ ቢሰሩም፣ የሰሩበት ጊዜ ከ680 ሰዓታት ያነሰ ነው?
4. የ COVID-19 ታማሚ መሆንዎ፣ ከባድ ሕመምተኛ ወይም ለመስራት የማይችሉ መሆንዎ በምርመራ ተለይቷል?
5. የ COVID-19 ምልክቶች እየታዩብዎና የምርመራ ውጤት እየጠበቁ ወይም የሕክምና አገልግሎት ለማግኘት
እየሞከሩ ነው?
6. የስጋት ደረጃዎ ከፍተኛ በመሆኑ የሕክምና አቅራቢው እቤትዎ ውስጥ እንዲቆዩ ነግሮዎታል?
7. በ COVID-19 ለተያዘ የቤተሰብ አባል ወይም ጥገኛ እንክብካቤ እያደረጉ ነው?
8. የ COVID-19 ምልክቶችን እያሳየና የሕክምና አገልግሎት እየጠየቀ ያለ የቤተሰብ አባል ወይም ጥገኛ አለዎት?
9. ከፍተኛ ተጋላጭ የሆነ፣ ከእርስዎ ጋር የሚኖርና ራሱን ለመጠበቅ ሲል ቤት ውስጥ የሚቆይ የቤተሰብ አባል ወይም
ጥገኛ አለዎት?
10. ራሱን ለመጠበቅ ሲባል ቤት ውስጥ እንዲቆይ ምክር ለተሰጠው ከፍተኛ ስጋት ላለበት ሰው እንክብካቤ እያደረጉ ነው?
11. ልጅዎ የሚማርበት ትምህርት ቤት የተዘጋ ሲሆን፣ እርስዎም የልጅ መንከባከቢያ ቦታ ለማግኘት አልቻሉም?
12. የስራ ቦታዎ በይፋዊ ትእዛዝ ምክንያት ወይም በ COVID-19 ምክንያት ተዘግቶ እርስዎም ከቤትዎ ሆነው
መስራት አልቻሉም?
13. የሚተዳደሩት በግል ስራ ነው?

በተራ ቁጥር 1-13 ስር ከሚገኙት ጥያቄዎች መካከል ለየትኛውም እና ለጥያቄ ቁጥር 14 አዎየሚል ምላሽ ከሰጡ፣ በ COVID-19 አለም አቀፍ ወረርሽኝ
ወቅት ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ የመሆን ዕድል አለዎት። ለእነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ አይ/የለም የሚል ምላሽ ከሰጡ፣ ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ።
ለመጠነ ሰፊ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ነኝ ብለው ካሰቡ፣ እባክዎ esd.wa.gov የሚለውን ድረ ገጽ በመጎብኘት ተጨማሪ መረጃ ያግኙ፣ ይዘጋጁና ያመልከቱ።
የተሻሻለበት ቀን፡ 04.22.20

የስራ ቅጥር ዋስትና መምሪያ 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
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14. ከእነዚህ ዓረፍተ ነገሮች መካከል እኔን የሚመለከት የለም። የማይመለከትዎት ከሆነ፣ አዎ የሚለውን ይምረጡ።
• ስራዬን የለቀቅኩት ከ COVID-19 ጋር ባልተያያዙ ምክንያቶች ነው።
• ስራዬን የለቀቅኩት የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ለመቀበል ነው።
• በአሁኑ ጊዜ የሽርሽር ጊዜ ፈቃድ፣ የሕመም ፈቃድ ወይም ከክፍያ ጋር የሚሰጥ ፈቃድ ላይ ነኝ።
• ከቤት ሆኜ መስራት ብችልም ይህን ማድረግ አልፈለግኩም።
• ወሳኝ ሰራተኛ ነኝ፣ ከፍተኛ ስጋት የለብኝም፣ እንደዚሁም የስራ ቦታዬ ለደህንነቴ የሚሆኑ መስፈርቶችን ቢያሟላም፣
ወደ ስራ ለመሄድ በጣም ፈርቻለሁ።

