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State of Washington - Employment Security Department 
የሥራ አጥነት ዋስትና ማመልከቻ ቅጽ 

OFFICE USE ONLY 

ADDR CHANGE?____  LATE?____ 
 
እባክዎን ስምዎንና የመታወቂያ ቁጥርዎን ከላይ ባለው ቦታ ላይ ይጻፉ።  እሱ ከሌለ ማመልከቻዎን 
ማስተናገድ አንችልም።   
 
ከዚህ መሥሪያ ቤት ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ከተገናኙ በኋላ ስምዎ፣ አድራሻዎ ወይም የስልክ ቁጥርዎ ከተቀየረ 
ትክክለኛውን መረጃ በስተቀኝ የሚገኘው ሳጥን ውስጥ ያመልክቱ።   
 
ቅጹን ከሞሉ በኋላ በሚከተለው አድራሻ ይላኩ፦  Spokane UI Claims Center – CCPU, 
P.O. Box 14857, Spokane, WA  99214-0857; 
የአካባቢው ፋክስ፦ 509-893-7240፤ በነጻ ፋክስ መላኪያ፦ 877-280-6224። 

  




 

ማሳሰቢያ፦ ስምዎ፣ አድራሻዎ ወይም የስልክ ቁጥርዎ ትክክል ካልሆነ 
እባክዎን እርማቶቹን ከዚህ በታች ይጻፉ። 

ስም 

አድራሻ 

አድራሻ 

ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ 

ስልክ ቁጥር  ኤሪያ ኮድ ( ) 

የመጀመሪያ ሳምንት ሁለተኛ ሳምንት

ከዚህ በታች የሚገኙትን ጥያቄዎች 
በሙሉ ይመልሱ 

የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ማመልከቻ የማስገባው ቅዳሜ እኩለ ሌሊት ላይ 
ለሚያበቃው ሳምንት ነው።  ቀኖቹ የሚከተሉት ናቸው፦  

 

__________ 
 

__________ 
አዎ  አይ አዎ አይ

1. በየቀኑ ሥራ ለመሥራት ይችሉ ነበር፣ ዝግጁስ ነበሩ?  (መልሱ አይ ከሆነ ከዚህ በታች “ሀ” ን ይሙሉ።)      

2. በመመሪያው መሠረት የሥራ ፍለጋ ጥረት አካሂደዋል፣ የተገናኟቸውንስ የሥራ ፍለጋ ሠንጠረዥ ውስጥ መዝግበዋል?
(መልሱ አይ ከሆነ ከዚህ በታች “ሀ” ን ይሙሉ።)      

3. አልቀበልም ብለው የተውት ሥራ ወይም የቅጥር ቃለ መጠየቅ ተዘጋጅቶልዎት ሳይገኙ ቀርተው ነበር? (መልሱ አዎ ከሆነ ከዚህ በታች “ሀ” ን ይሙሉ።)      

4. የሠራተኞች ወይም የወንጀል ተጠቂ ማመልከቻ አስገብተዋል ወይም ካሣ አግኝተዋል?      

5. የጡረታ ማመልከቻ አስገብተዋል ወይም በጡረታዎ ላይ ለውጥ ተከስቷል? (መልሱ አዎ ከሆነ ከዚህ በታች “ለ” ን ይሙሉ።)      

6. የበዓል ጊዜ ክፍያ አግኝተዋል? (መልሱ አዎ ከሆነ ከቅንስናሽ በፊት ያገኙትን አጠቃላይ የክፍያ መጠን ይግለጹና ከዚህ በታች “ሐ” ን ይሙሉ።) $___________   $___________ 

7. የእረፍት ጊዜ ክፍያ አግኝተዋል?  (መልሱ አዎ ከሆነ ከቅንስናሽ በፊት ያገኙትን አጠቃላይ የክፍያ መጠን ይግለጹና ከዚህ በታች “መ” ን ይሙሉ።) $___________   $___________ 

8. ከማስታወቂያ ይልቅ ክፍያ ደርስዎታል ወይም ከሥራ መሰናበቻ ክፍያ 
ደርስዎታል? 

(መልሱ አዎ ከሆነ ከቅንስናሽ በፊት ያገኙትን አጠቃላይ የክፍያ መጠን ይግለጹና ከዚህ 
በታች “ሠ” ን ይሙሉ።) $___________   $___________ 

9. ሥራ ሠርተዋል?  (መልሱ አዎ ከሆነ ከዚህ በታች “ረ” ን ይሙሉ።)      

ሀ ለጥያቄ 1 ወይም 2 መልስዎ “አይ” ከነበረ፣ ወይም ለጥያቄ 3 “አዎ” ካሉ፣ ምክንያቱን ይንገሩን።  በዝርዝር ይንገሩን። (ታመው ነበር፣ እረፍት ላይ ነበሩ፣ ወደ ሥራ ተመለሱ፣ ሥራው ከመጠን በላይ ሩቅ 
ነበር?)  ትክክለኛ ቀኖችን ይግለጹ።  የት እንደነበር (ለምሳሌ የሥራውን ቦታ ወይም የትምህርት ቤቱን ቦታ)፣ ማን እንደነበር (ቃለ መጠይቅ ያደረገልዎትን ሰው ስም፣ የዶክተሩን ስም፣ የትምህርት ቤቱን 
ስም) ያብራሩ።  ሌላ አስፈላጊ ነው የሚሉት መረጃ ካልዎት እባክዎን ያብራሩ ወይም መረጃውን ያያይዙ።   
ማብራሪያ፦ _________________________________________________________________________________________________________ 

 

ለ ለጥያቄ 5 “አዎ” ብለው ከመለሱ እባክዎን ስለ ጡረታዎ የሚከተለውን መረጃ ይግለጹ።  
የጡረታው ምንጭ?  _________________________________________  የትኛውን ነው፦   አዲስ ጡረታ ነው?    ወይስ       የተቀየረ ነባር ጡረታ? 
ከቅንስናሾች በፊት አዲሱ ወይም የተቀየረው ወርሃዊ መጠን  $_______________ነው፤  ይህ አዲስ ወይም የተቀየረ ጡረታ ሥራ ላይ የዋለበት ቀን __________________ ነው  

ሐ ለጥያቄ 6 “አዎ” ብለው ከመለሱ እባክዎን ከቅንስናሾች በፊት ያለውን የበዓል ጊዜ ክፍያ አጠቃላይ መጠን መግለጽዎን ያረጋግጡ።  ለየትኛው(ኞቹ) በዓል(ሎች) ነው ክፍያ ያገኙት? 
_______________________________፤  የክፍያው ምንጭ? _________________________፤ ለስንት ሰዓት ነው የተከፈልዎት?______________________  

መ ለጥያቄ 7 “አዎ” ብለው ከመለሱ እባክዎን ከቅንስናሾች በፊት ያለውን የበዓል ጊዜ ክፍያ አጠቃላይ መጠን መግለጽዎን ያረጋግጡ።  የእረፍት ጊዜ ክፍያ ለሚከተለው ነበር፦   ከዚህ በፊት ላጠራቀሙት 
ሰዓት የጥሬ ገንዘብ ክፍያ፣ ወይም     የተወሰኑ ቀኖች (ለተወሰኑ ቀኖች ከሆነ ለየትኞቹ ቀኖች እና ሰዓቶች?________________________)፤ የክፍያ ምንጭ?_______________  

ሠ ለጥያቄ 8 “አዎ” ብለው ከመለሱ እባክዎን ከቅንስናሾች በፊት ያለውን የበዓል ጊዜ ክፍያ አጠቃላይ መጠን መግለጽዎን ያረጋግጡ። ምን ዓይነት ክፍያ?___________________ 
ለየትኛው(ኞቹ) ቀን(ኖች)? ____________________፤  የክፍያው ምክንያት? _____________________________________፤ የክፍያው ምንጭ? ________________ 

ረ ለጥያቄ 9 “አዎ” ብለው ከመለሱ፣ ለእያንዳንዱ ቀጣሪ የሠሩበትን ሰዓትና ክፍያ ይግለጹ።

 1. የቀጣሪ ስም፦  _______________________________________________ አድራሻ፦ ______________________________________________ 
 ከተማ፦  _____________________ስቴት፦  ______ ዚፕ ኮድ፦  ___________የሥራ ዓይነት፦ ___________________________________________ 

 በየቀኑ የተሠራው ሰዓት ብዛት
ማመልከቻ ካስገቡበት ሳምንት(ቶች) በኋላ ለሥራ ካልተመዘገቡ 
ምክንያቱን የሚገልጸው ሳጥን ጎን ምልክት ያድርጉ፦

  የመጀመሪያው ሳምንት  ___ /___ /___    ሁለተኛው ሳምንት  ___ /___ /___  1 ለቀክኩ፤ 2 ተባረርኩ፤ 5 የሥራ እጦት፤ 

9  የሥራ እጦት፣ የሰዓት ቅነሳ፤ 

 ሌላ __________________________ 

አጠቃላይ 
ሰዓት አጠቃላይ ገቢ አጠቃላይ 

ሰዓት አጠቃላይ ገቢ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

                   

 1. የቀጣሪ ስም፦  _______________________________________________ አድራሻ፦ ______________________________________________ 
 ከተማ፦  _____________________ስቴት፦  ______ ዚፕ ኮድ፦  ___________የሥራ ዓይነት፦ ___________________________________________ 

 በየቀኑ የተሠራው ሰዓት ብዛት ማመልከቻ ካስገቡበት ሳምንት(ቶች) በኋላ ለሥራ ካልተመዘገቡ 
ምክንያቱን የሚገልጸው ሳጥን ጎን ምልክት ያድርጉ፦

  የመጀመሪያው ሳምንት  ___ /___ /___    ሁለተኛው ሳምንት  ___ /___ /___  1 ለቀክኩ፤ 2 ተባረርኩ፤ 5 የሥራ እጦት፤ 

9  የሥራ እጦት፣ የሰዓት ቅነሳ፤ 

 ሌላ __________________________ 

አጠቃላይ 
ሰዓት አጠቃላይ ገቢ አጠቃላይ 

ሰዓት አጠቃላይ ገቢ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

                   

– የማመልከቻ ቅጹን ከማስረከብዎ በፊት እባክዎን ማረጋገጫውን ያንብቡና እዚህ ጋር ይፈርሙ– 
እዚህ ቅጽ ላይ ያቀረብኩት መረጃ በሙሉ ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ።  እዚህ ማመልከቻ 
ላይ ሐሰት የሆነ መረጃ ባቀርብ በሕግ እንደሚያስቀጣኝ አውቃለሁ። 

 ____________________________________________________ 
 የአመልካች ፊርማ EMS 5325 - AMH (Rev. 12/11)  CC 7540-032-167

 


