ለሥራ አጥነት በመስመር ላይ ሲያመለክቱ
የምንጠይቀው
ለሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች በመስመር ላይ ወይም በስልክ የሚያመለክቱ ከሆነ የተወሰኑ መረጃዎችን ለእኛ
መስጠት ያስፈልግዎታል።
የሚያስፈልግዎት፦
•

የማህበራዊ ዋስትና (Social Security) ቁጥርዎ ጥቅማጥቅሞችን ለመቀበል የፌዴራል ሕግ
ይህንን እንዲያቀርቡ ይጠይቃል።

•

እዚያ የሠሩበት ጊዜ ምንም ያክል ይሁን ወይም ምንም ዓይነት ሥራ ቢሠሩምየመጨረሻው
አሠሪዎ ስም እና አድራሻ።
ለመጨረሻው አሰሪዎ ለመጨረሻ ጊዜ የሰሩበት ቀን። ስርዓታችን የወደፊት ቀን አይቀበልም።
አሁንም እየሰሩ ከሆነ ያመለከቱበትን ቀን መጠቀም ይችላሉ።

•
•

ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የሁሉም ሌሎች አሠሪዎችዎ ስሞች እና አድራሻዎች።
ያለፉት ሁለት ዓመታት ሁሉንም አሠሪዎችዎን መዘርዘር አለብዎት። በመስመር ላይ
ማመልከቻው ላይ እስከ 16 አሠሪዎች ለመዘርዘር ቦታ አለ። ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ለ16
በላይ አሠሪዎች ከሠሩ፣ ወደ የይገባኛል ጥያቄዎች ማዕከል በመደወል ይግባኝ ጥያቄዎን
ማስገባት አለብዎ።

•

ለሁሉም አሰሪዎች የሰሩባቸው ቀናት። ትክክለኛዎቹን ቀናት ካላስታወሱ የእርስዎን ምርጥ
ግምት ይጠቀሙ። አሠሪዎ ስለማያሳውቅ ይህንን መረጃ ለእኛ ማሳወቅ ማድረግ አለብዎት።
እነርሱ ደመወዝዎን እና ሰዓትዎን ብቻ ለእኛ ሪፖርት ያደርጋሉ።

•

በመደበኛነት ሥራዎን በማህበር አማካይነት የሚያገኙ ከሆነ፣ የ ማህበርዎ ስም እና
አካባቢያዊ ቁጥር።

•

ባለፉት ሁለት ዓመታት በውትድርና ውስጥ ከነበሩ፣ የእርስዎ DD214፣ ማንኛውም የአባል
ቅጂ፣ ከ 2 እስከ 8።
ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የፌዴራል ሠራተኛ ከነበሩ፣ የእርስዎ መደበኛ ቅጽ 8
(Standard Form 8, SF8) - ስለ ሥራ አጥነት መድን ለፌዴራል ሠራተኞች ማስታወቂያ (Notice
To Federal Employees About Unemployment Insurance) እና መደበኛ ቅፅ 50 (Standard
Form 50, SF50) - የሠራተኞች እርምጃ ማስታወቂያ (Notice of Personnel Action)
አይጠየቅም ነገር ግን የይገባኛል ጥያቄዎን ሂደት ያፋጥነዋል።

•

•

የአሜሪካን መንግስት ዜጋ ካልሆኑ፣ የእርስዎ የውጭ ዜጋ ምዝገባ ቁጥርበአሜሪካ የዜግነት
እና የስደተኞች አገልግሎት (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS)
የተሰጠው።

ሁሉም መረጃዎች ባይኖሩዎትም ለማመልከት አይጠብቁ። የይገባኛል ጥያቄዎ በመጀመሪያ በሚያመለክቱበት
ሳምንት እሁድ ሚታይ ይሆናል።
ሲያመለክቱ ብዙ ጥያቄዎችን እንጠይቅዎታለን። በመስመር ላይ ወይም በስልክ በማመልከት ላይ በመመስረት
ሂደቱ የተለያየ ነው። ሂደቱን ለማጠናቀቅ የሚረዳዎ መረጃ ለማዘጋጀት እና ለመሰብሰብ የናሙና
ማመልከቻውን ወይም የስልክ ጥያቄዎችን ለመከለስ ይፈልጉ ይሆናል።
ወደ ሥራ አጥነት (Unemployment) ገጽ ይመለሱ

የቅጥር ደህንነት (Employment Security) የግላዊነት መግለጫን ያንብቡ
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

