በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የስራ
ሰዓትዎ ቀንሷል፣ ታምመዋል
ወይም ስራ አጥ ሆነዋል?
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የዋሽንግተን ነዋሪዎች በኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ
ምክንያት የስራ ሰዓታቸው ቀንሷል፣ ታምመዋል ወይም ስራ አጥ ሆነዋል። በዚህ አስቸጋሪ
ወቅት ለእርስዎና ለቤተሰብዎ የሚሰጥ ድጋፍ አለ። ለእርስዎ የሚሆኑ የግዛት መርሃ
ግብሮች ካሉ ለማወቅ ይህን የጥቅማ ጥቅሞች ግራፊክ ይመልከቱ።

የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን
ለማግኘት ብቁ ነኝ?

ቫይረሱ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በግዛትና በፌዴራል ደረጃ በተደረጉ ለውጦች ምክንያት መስፈርቱን
ማሟላት አሁን ይበልጥ ቀላል ሆኗል። ለተጨማሪ በርካታ ሰዎች ዝግጁ የሆኑ ተጨማሪ ጥቅማ
ጥቅሞች ያሉ ሲሆን፣ የትርፍ ሰዓት ሰራተኞች፣ በግል ስራቸው የሚተዳደሩ ሰዎች ወይም የግል
ኮንትራክተሮች ወይም የስራ ሰዓታቸው የቀነሰባቸው ወይም የታመሙ ሰዎችም በዚህ ውስጥ
ይካተታሉ። ይህን ዝርዝር በማጣራት ብቁ መሆን አለመሆንዎትን ይወቁ።

ምን ያህል ገንዘብ ላገኝ
እችላለሁ?

ይለያያል፣ እርስዎም እስከሚያመለክቱ ድረስ በእርግጠኝነት ማወቅ አይችሉም። የፌዴራል
መንግስት CARES Act ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ለሆነ ማንኛውም ሰው (በስልጠና
ፕሮግራም ውስጥ ካሉት በስተቀር) በሳምንት $600 ተጨማሪ ክፍያ ይፈቅዳል።

ድጋፍ ማግኘት የምችለው መቼ
ነው?

የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅም ፍላጎት ከመቼውም ጊዜ በላይ የጨመረ ሲሆን፣ በ Washington
Employment Security Department (የዋሽንግተን የስራ ዋስትና መምሪያ) ውስጥ ያለው ቡድንም
የእርስዎን ጥያቄ ምላሽ መስጫ ጊዜ ለማፋጠን ጠንክሮ እየሰራ ነው። በጣም ወሳኙ ዜና ይህ ነው፡
ብቁ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ሊከፈልዎት የሚገባውን ክፍያ ወደኋላ ሄዶ በሙሉ ያገኛሉ። ይህ ማለት፣
ከመምሪያው ጋር ግንኙነት ለማድረግ ባለመቻልዎ ምክንያት ሳያመለክቱ ቀርተው ከሆነ፣ ውዝፍ
ክፍያዎችንም ያገኛሉ ማለት ነው።

ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ድረ ገጽ ላይ ያግኙ፡ esd.wa.gov

COVID-19 ያለበትን
የቤተሰብ አባል ለመንከባከብ
ስራ ባቆም ወይም ልጆቼ
ከት∕ቤት ውጭ ከሆኑና
የልጆች ተንከባካቢ ከሌለኝስ?

በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት በርካታ የሆኑ ጥቅማ ጥቅሞች የሚቀርቡ በመሆናቸው፣ በርካታ
ሁኔታዎች ለጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ያደርጉዎታል። ከምሳሌዎች መካከል፡
•

የ ልጆችዎ ት∕ቤት በመዘጋቱ ምክንያት ልጆችዎን ለመንከባከብ ቤት ውስጥ መቆየት
ይኖርብዎታል።

•

አሰሪዎ ድርጅቱን ሲዘጋና ከቤት ሆነው ስራዎን መስራት ካልቻሉ።

•

“ከቤትዎ አይውጡ፣ ጤንነትዎን ይጠብቁ” በሚለው ትእዛዝ ምክንያት ወደ ስራ ቦታዎ ለመሄድ
ካልቻሉና ስራውን በስልክ አማካይነት መስራት አማራጭ ካልሆነ።

•

በ COVID-19 ተጽእኖዎች ምክንያት የስራ ሰዓትዎ እንዲቀነስ ከተደረገ።

•

ብዙ ጊዜ ለስራ አጥነት ብቁ ያልሆኑ የትርፍ ሰዓት ሰራተኛ ከሆኑ።

•

በግል ስራዎ የሚተዳደሩ ወይም የግል ኮንትራክተር ከሆኑ።

የግል ስራዬን የምሰራ በመሆኑ
ከዚህ በፊት ብቁ አልነበርኩም።
አሁን ምን ማድረግ አለብኝ?

በግል ስራቸው የሚተዳደሩ ሰራተኞች፣ ለምሳሌ የግል ኮንትራክተሮች ቫይረሱ ስራቸውን እንዳይሰሩ
ካደናቀፋቸው ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

የስራ አጥነት ጥቅማ
ጥቅሞቼን ባለፈው ዓመት
ተጠቅሜያለሁ። አሁንም
ድረስ ብቁ ነኝ?

አዎ፣ አሁንም ድረስ ጥቅማ ጥቅም በሚከፈልበት ዓመት ውስጥ እስከሆኑ ድረስ፣ በድጋሚ ብቁ
መሆን ይችላሉ ወይም ቀደም ሲል ያቀረቡት የክፍያ ጥያቄ ለ13 ሳምንት እንዲራዘም ማድረግ
ይችላሉ።

ሰነድ አልባ ሰራተኛ ነኝ።
ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ነኝ?

ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ለመሆንና የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ለማስፋት በዩናይትድ
ስቴትስ ውስጥ ስራ ለመስራት ፈቃድ ሊኖርዎት ይገባል። ይሁን እንጂ፣ ለግዛቱ Paid Family and
Medical Leave (ከክፍያ ጋር የሚሰጥ የቤተሰብና የሕክምና ፈቃድ) ፕሮግራም ብቁ ለመሆን
የኢሚግሬሽን ሁኔታ ከግምት ውስጥ አይገባም። ስለዚህ፣ እርስዎ በጠና ከታመሙ ወይም በጠና
የታመመን ሰው እየተንከባከቡ ከሆነ፣ ይህ ፕሮግራም ሊረዳዎ ይችላል። ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ድረ
ገጽ ላይ ያግኙ፡ paidleave.wa.gov ወይም tometiempo.org።

ከማመልከትዎ በፊት፣ ይህን የማረጋገጫ ዝርዝር ያውርዱ፣ ይህም በማመልከቻው ሒደት ላይ
የሚያግዝዎ ሲሆን ማመልከቻዎን ሊያዘገዩ የሚችሉ የተለመዱ ስህተቶችንም እንዳይፈጽሙ
ይረዳዎታል።

ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ድረ ገጽ ላይ ያግኙ፡ esd.wa.gov

ግዛቱ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የመረጃ ምንጮች፣ በዚህ አችጋሪ ወቅት ድጋፍና እገዛ ስለሚገኝበት
መንገድ የሚያስረዳ (coronavirus.wa.gov) የተባለ ድረ ገጽ ከፍቷል።እነዚህ በተደጋጋሚ
የሚጠየቁ ጥያቄዎችም ሊያግዙዎት ይችላሉ።

ለስራ አጥነት መድህን ማመልከት
የምችለው እንዴት ነው?

ሁለት ዓይነት የማመልከቻ መንገዶች አሉ፡ በመስመር/ኦንላይን ላይ ወይም በስልክ። ድረ ገጹ (esd.
wa.gov) በዴስክቶፕ ወይም ላፕቶፕ ኮምፒዩተር በመጠቀም ለማመልከትና ጥቅማ ጥቅሞችን
ለማግኘት ፈጣኑ መንገድ ነው። ተንቀሳቃሽ ስልክ/ሞባይል መጠቀምም ይችላሉ፣ ነገር ግን ለማሰስ
በመጠኑ ያስቸግራል። በስልክ ለማመልከት፣ በዚህ ቁጥር ይደውሉ፡ 800-318-6022።
ከማመልከትዎ በፊት፣ ይህን የማመልከቻ የማረጋገጫ ዝርዝር ያውርዱ።
በአሁኑ ጊዜ የሚመጡት የስልክ ጥሪዎች በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው፣ በመደበኛ የስራ ሰዓት
መስመሩን ለማግኘት ሊቸገሩ ይችላሉ። ከ 6 p.m. በኋላ እና ከ 7 a.m በፊት ከደወሉ በስልክ
ለማመልከት የተሻለ ዕድል ይኖርዎታል። ለማመልከት ከዘገዩ፣ ብቁ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ሊከፈልዎት
የሚገባውን ክፍያ ወደኋላ ሄዶ በሙሉ እንደሚያገኙ ይወቁ።
ለአጠቃላይ ጥያቄዎች፣ በስልከ ቁጥር 833-572-8400 ይደውሉ።

የማመልከቻ ሒደቱ ምን
ያካትታል?

ሒደቱ ሊያደናግር ይችላል፤ ስለዚህ፣ በድረ ገጹ ላይ የተቀመጠውን መረጃ ማየትና ለመዘጋጀት
እንዲረዳዎ የማረጋገጫ ዝርዝሮችና ቪድዮዎችን በመጠቀም ሒደቱን በጣም ማቅለል ይቻላል።
መከተል ያለብዎት በርካታ ሒደቶች አሉ፤ የትርፍ ሰዓት ሰራተኛ በመሆንዎ፣ የግል ስራዎን ስለሚሰሩ
ወይም የልጆችዎ ት∕ቤት በመዘጋቱ ምክንያት ስራ መስራት ባለመቻልዎ ምክንያት ብዙ ጊዜ ለስራ
አጥነት ብቁ ካልሆኑ፣ ለተስፋፋው የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች (የአለም አቀፍ ወረርሽኝ የስራ
አጥነት ድጋፍ ወይም PUA ተብሎ ይጠራል) ከማመልከትዎ በፊት በቅድሚያ ለመደበኛው ስራ
አጥነት አመልክተው ጥያቄዎ ውድቅ ሊሆን ይገባል።

እየተካሄዱ ያሉ ለውጦችን
በሙሉ እንዴት ማስተናገድ
እችላለሁ?

አዲስ መረጃ በተገኘ ቁጥር ድረ ገጻችንም እነዲዘምን ይደረጋል። ድረ ገጹ ውስጥእዚህ በመጫን
በእንግሊዝኛ ለሚላኩ የኢሜይል ማንቂያዎች መመዝገብም ይችላሉ።
ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ድረ ገጽ ያግኙ፡ esd.wa.gov

ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ድረ ገጽ ላይ ያግኙ፡ esd.wa.gov

