የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ማግኘት:
ለማመልከት የሚረዳ አጭር መመሪያ

ገጽ 1

ብቁ የሆነው ማን ነው?
ለሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ጥቅማጥቅሞች ብቁ ለመሆን ፣ ያለምንም የራስዎ ጥፋት ከስራ የተባረሩ ፣ ወይም ደሞዝዎ
ወይም ክፍያዎ የተቆረጠብዎ መሆን አለብዎት። የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ (UI) የግል ስራ ለሚሠሩ ፣ ለገለልተኛ
ተቋራጮች ፣ ወይም የጊግ ሠራተኛ ለሆኑ ሰዎች የሚሰጥ አይደለም። ሆኖም በቅርብ ጊዜ የተደነገገው የ CARES አክት
ግን፣ ለሥራ አጥነት ኢንሹራንስ እንዲሁም ፓንደሚክ የሥራ አጥነት እገዛ (PUA) ለሚባል ሌላም ለተፈጠረው
ፕሮግራም ብቁነትን ሰጥቶዋል፡፡

እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
ብቁ ከሆኑ ለሥራ አጥነት ኢንሹራንስ (የሚከተሉትን ሁኔታዎችን ይመልከቱ)፣ እርስዎ ማድረግ ያለብዎት:
1. ወደ www.dcnetworks.org ይግቡ እና “ የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ይገባኛል”
ተብሎ በተፃፈው ታብ ላይ ይጫኑ
2. በ “የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ አገልግሎት የይገባኛል መጠየቂያ ማእከል” ገጽ ላይ ”ለጥቅማጥቅሞች ፋይል
”የሚል ምልክት ያለውን ክፍል ይፈልጉ እና ይጫኑ ፡፡
3. የይገባኛል ጥያቄ ማቅረቢያ ሂደቱን ለማጠናቀቅ ጥያቄዎቹን በትክክለኛ መረጃ መመለስዎን ይቀጥሉ
4. እስከ ገፁ መጨረሻ በመውረድ፣ “የይገባኛል ጥያቄዎን በኢንተርኔት መስመር ላይ ፋይል ያድርጉ” የሚል
ምልክት ያለው ክፍል ላይ ይጫኑ።

ማመልከቻ በማቀርብበት ወቅት ምን መያዝ ይኖርብኛል?
•
•
•
•
•
•
•

የእርስዎ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር ፤
የእርስዎ በጣም የቅርብ ጊዜ አሠሪ ስም ፣ አድራሻ ፣ ስልክ
ቁጥር እና የተቀጠሩበት ቀናት ፤
የአሜሪካ ዜጋ ካልሆኑ የውጭ ዜጎች(Alien) ምዝገባ ቁጥርዎ ፣
ወታደር ከነበሩም የእርስዎን DD214፤
የቀድሞው የፌዴራል ሠራተኛ ከነበሩ የእርስዎ መደበኛ ቅፅ 8
ወይም መደበኛ ቅፅ 50 ፤
የሰቨረንስ የክፍያ መረጃ (የሰቨረንስ ክፍያን የወሰዱ
ወይም የሚቀበሉ ከሆነ ብቻ ስራ ላይ የውላል)፤
የጡረታ መረጃ (የጡረታ ክፍያ እየተቀበሉ ያሉ ከሆኑ ብቻ
ተፈጻሚ ይሆናል)፤ እንዲሁም
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•

አፋጣኝ የህዝብ ጤና አገልግሎት ተፅእኖ ማስረጃ (በ ኮሮና
ቫይረስ (COVID-19) አፋጣኝ የህዝብ ጤና ምክንያት
የሚያመለክቱ ከሆነ)። ሰነዶች ሊያካትቱ የሚችሉት፡
○ ከህክምና ባለሙያ ወይም ከአከባቢው የጤና መኮንን
ለመለየት ወይም ኳራንታይን ለማድረግ የሚረዳ በፍቃደኝነት
የቀረበውን ጥያቄ ወይም ያለ ፍላጎትም የሆነ ትዕዛዝን የሚይዝ
ደብዳቤ
○ ራስን ማግለልን ወይም ኳራንታይን ማድረግን የሚመክሩ
ከህክምና አቅራቢዎ ወይም የሕክምና መዛግብት ጽ / ቤት
የተላኩ ማሳሰቢያዎች
○ የጤና ዲፓርትመንቱ የኳራንታይን መመሪያ ወደ
እርስዎ ተፈፃሚ የሚያደርገው የራስን እድል በራስ
መወሰን
በመጭበርበር አደጋ ውስጥ አይግቡ!
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ደሞዜ የሚወሰነው እንዴት ነው?

$

ብቁ ለመሆን ለ UI ፣ የቤዝ ክፍለጊዜ በሚባለው በ 12 ወር ጊዜ ውስጥ የተወሰኑ የደመወዝ መስፈርቶችን ማሟላት
አለብዎት፡፡ የቤዝ ክፍለጊዜ የሚወሰነው ለጥቅማጥቅም የመጀመሪያውን የይገባኛል ጥያቄዎን ባስገቡበት ቀን ነው:

የይገባኛል ጥያቄዎ የመጀመሪያ ሳምንት ሙሉው በዚህ ወር ውስጥ ከሆነ የእርስዎ የቤዝ ክፍለጊዜ የቀድሞውን ወር የሚያጠናቅቅ የወር
:
ክፍለጊዜ ነው :
ጃንዋሪ ፣ ፌብሩዋሪ ወይም ማርች

ሴፕቴምበር 30

ኤፕሪል ፣ ሜይ ወይም ጁን

ዲሴምበር 31

ጁላይ ፣ ኦገስት ወይም ሴፕቴምበር

ማርች 31

ኦክቶበር ፣ ኖቬምበር ወይም ዲሴምበር

ጁን 30

የሚከተሉትን የደመወዝ መስፈርቶችን ማሟላት አለብዎት፡
1. ከቤዝ ክፍለ ጊዜ በአንዱ ሩብ ውስጥ ቢያንስ $ 1,300 ደሞዝ ሊኖርዎ ይገባል፤
2. ከቤዝ ክፍለ ጊዜ ቢያንስ ከሁለቱ ሩብ ውስጥ ደሞዝ ሊኖርዎ ይገባል፤
3. ለመላው የቤዝ ክፍለ ጊዜ ቢያንስ 1,950 ዶላር ደሞዝ ሊኖርዎ ይገባል ፤ እንዲሁም
4. አጠቃላይ የእርስዎ የቤዝ ክፍለ ጊዜ ደሞዝ ከፍ ካለው ሩብ ደሞዝዎ ቢያንስ አንድ ተኩል እጥፍ መሆን አለበት ፣ ወይም ከዚህ መጠን በ 70 ዶላር
ውስጥ መሆን አለበት።
ለምሳሌ ፣ ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ መሠረት ይህ ግለሰብ ለስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ብቁ ተደርጎ ይወሰዳል ፡፡ እነሱ ከላይ ያሉትን ደረጃዎች ከ1-4
ያሟላሉ ፡፡

ሩብ 1
ጠቅላላ ደመወዝ $ 650

የቤዝ ክፍለ ጊዜ
ሩብ 2
ጠቅላላ ደመወዝ $ 1,400

ጠቅላላ ደመወዝ $ 2,050
$ 1,400 x 1.5 = $ 2,100

የቤዝ ክፍለ ጊዜ ደመወዝ ከዲስትሪክቱ አሠሪዎች ፣ ከዲስትሪክቱ መንግስት ፣ ከፌዴራል መንግስቱ ፣ ከአሜሪካ ወታደራዊ ወይም ከሌሎች ግዛቶች ካሉ
ቀጣሪዎች ሊሆን ይችላል ፡፡
ፓንደሚክ የሥራ አጥነት ድጋፍ (PUA) ጥቅማጥቅሞች የግል ስራ ላላቸው ፣ የትርፍ ሰዓት ሥራን የሚሹ ሰዎችን ፣ በቂ የሥራ ታሪክ የሌላቸውን እና
እንደዚሁም በዲስትሪክቱ ወይም የፌደራል ሕግ ወይም ፓንደሚክ ድንገተኛ የሥራ አጥነት ማካካሻ (PEUC) ስር መደበኛ ላልሆነ የሥራ ማካካሻ ክፍያ ወይም
የሚሰጡ ጥቅማጥቅሞች ለተዘረዘሩ የሥራ መደቦች ብቁ ያልሆኑትን ያጠቃልላል ፡፡ የ PUA ሳምንታዊ የድጎማ መጠን ቢያንስ ከዲስትሪክቱ አማካኝ ሳምንታዊ
ጥቅማጥቅሞች (ከተጨማሪው $ 600 በፊት) ቢያንስ ግማሽ ይሆናል።
ዲስትሪክቱ የግብር ተመላሽ ፣ የደመወዝ ክፍያ ደረሰኞችን ፣ የባንክ ደረሰኞችን ፣ መዝገቦች እና ብቁነትን ለመወሰን የሚረዱ ኮንትራቶች የሚገመግም ነገር ግን
በእነዚህ ብቻ የማይገደብ ነው፡፡
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ብቁነትን መወሰን - የተወሰኑ ሁኔታዎች
ለሥራ አጥነት ወይም
ለተመሳሳይ ጥቅማጥቅሞች
ብቁ ነኝ?

ሁኔታዎች

በእያንዳንዱ ሁኔታ ፣
ሠራተኞች ከእንግዲህ ሙሉ
ደመወዝ ወይም ክፍያ የሚቀበሉ
አይደለም
አሠሪዎቻቸው

አሠሪው መዝጋት አለበት
በሕዝብ ጤና ምክንያት የንግድ
ሥራ ማሽቆልቆል

ጥቅማጥቅሞቼን መቼ ማግኘት
እችላለሁ?

ለምን ያህል ጊዜ?

አሁን ባለው ሕግ መሠረት (“የ COVID-19 የድንገተኛ ጊዜ ምላሽ ማሻሻያ አንቀፅን” እና የ CARES አክትን የሚያካትት የፌዴራል ህጎችን
አጠቃልሎ)

አዎ

የድንገተኛ ጊዜ ወይም የማጣት
ንግድ፡፡

በንግድ ሥራ ማሽቆልቆል ወይም
በተፈላጊነት እጥረት ምክንያት
አሠሪ ያሉትን የስራ ሰዓቶች
ቀንሷል ፡፡

ሳምንታዊ የጥቅማጥቅሞቼ
መጠን ምን ያህል ይሆናል?

አዎ

በደመወዝ ታሪክ ላይ
የተመሠረተ የ UI ሳምንታዊ
የጥቅማጥቅም መጠን
(ከፍተኛው
$ 444)
+
$600

በደመወዝ ታሪክ ላይ
የተመሠረተ የ UI ሳምንታዊ
የጥቅማጥቅም መጠን
(ከፍተኛ
$ 444)
+
$600

የ UI የጥቅማጥቅም
ይኖራል አንዴ
የይገባኛል ጥያቄ ከተበየነ በኋላ
(በአጠቃላይ የይገባኛል
ጥያቄ ከቀረበ በ 21 ቀናት
ውስጥ)።
ተጨማሪው $ 600
ወደኋላ ይመለሳል ወደ
መጀመሪያው
የብቁነት ሳምንት
ከማርች 29 በኋላ።
የ UI የጥቅማጥቅም
ይኖራል አንዴ የይገባኛል
ጥያቄ ከተበየነ በኋላ
(በአጠቃላይ የይገባኛል ጥያቄ
ከቀረበ በ 21 ቀናት ውስጥ)።
ተጨማሪው $ 600 ወደ
መጀመሪያው የብቁነት ሳምንት
ወደኋላ ይመለሳል
ከማርች 29 በኋላ።

እኔ ገለልተኛ የሥራ ተቋራጭ
ወይም የጊግ ሠራተኛ ነበርኩ
እናም በ COVID-19 ምክንያት
መሥራት አልቻልኩም።

አዎ ፣ እስከ ዲሴምበር 31 ቀን
2020 ድረስ ለሚመጡ
የፓንደሚክ የሥራ አጥነት ድጋፍ
ብቁ ነዎት።
2020፡፡

በቀመር ላይ በመመርኮዝ
ሳምንታዊ የጥቅማጥቅም
ክፍያ መጠን ይሰላል
+
$600

የይገባኛል ጥያቄዎን ለመቀበል
ስርዓታችንን በማዘመን ሂደት ላይ
ነን ፡፡ ኢሜይል በ
pua@dc.gov ላይ ማድረግ፣
አንዴ ማመልከት ከቻሉ በኋላ
አሁን ደግሞ እንዲያሳውቅዎ
ለማስደረግ ፡፡

እኔ የግል ስራ ነው የምሰራው
እናም በ COVID-19 ምክንያት
የንግድ ስራዬን መስራት
አልቻልኩም ፡፡

አዎ ፣ እስከ ዲሴምበር 31
ቀን 2020 ድረስ ለሚመጡ
የፓንደሚክ የሥራ አጥነት
ድጋፍ ብቁ ነዎት።

በቀመር ላይ በመመርኮዝ
ሳምንታዊ የጥቅማጥቅም
ክፍያ መጠን ይሰላል
+
$600

የይገባኛል ጥያቄዎን ለመቀበል
ስርዓታችንን በማዘመን ሂደት ላይ
ነን ፡፡ ኢሜይል በ
pua@dc.gov ላይ ማድረግ፣
አንዴ ማመልከት ከቻሉ በኋላ
አሁን ደግሞ እንዲያሳውቅዎ
ለማስደረግ ፡፡

CORONAVIRUS.DC.GOV

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ሐምሌ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ሐምሌ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት።
ተጨማሪ የ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ገጽ 4

ለሥራ አጥነት ወይም
ለተመሳሳይ ጥቅማጥቅሞች
ብቁ ነኝ?

ሁኔታዎች

በእያንዳንዱ ሁኔታ ፣
ሠራተኞች ከእንግዲህ ሙሉ
ደመወዝ ወይም ክፍያ
አይቀበሉም
አሠሪዎቻቸው

የጤና እንክብካቤ ሠራተኛ
ወይም በለይቶ ማቆያ ስር
ፈጥኖ ደራሽ ፡፡

ተቀጣሪው በ COVID-19
የታመመ ሲሆን ህክምና
እየተደረገለት ወይም ራሱን
እንዲያገል ተደርጓል ፡፡

ሳምንታዊው ጥቅማጥቅሜ
ምን ያህል ይሆናል?

ጥቅማጥቅሞቼን መች ማግኘት
እችላለሁ?

ለምን ያህል ጊዜ?

አሁን ባለው ሕግ መሠረት (“የ COVID-19 የድንገተኛ ጊዜ ምላሽ ማሻሻያ አንቀፅን” እና የ CARES አክትን የሚያካትት የፌዴራል ህጎችን
አጠቃልሎ)

አዎ

አዎ

በደመወዝ ታሪክ ላይ
የተመሠረተ የ UI ሳምንታዊ
የጥቅማጥቅም መጠን
(ከፍተኛ
$ 444)
+
$600

በደመወዝ ታሪክ ላይ
የተመሠረተ የ UI ሳምንታዊ
የጥቅማጥቅም መጠን
(ከፍተኛ
$ 444)
+
$600

የ UI የጥቅማጥቅም
ይኖራል አንዴ የይገባኛል
ጥያቄ ከተበየነ በኋላ
(በአጠቃላይ የይገባኛል ጥያቄ
ከቀረበ በ 21 ቀናት ውስጥ)።
ተጨማሪው $ 600 ወደ
መጀመሪያው የብቁነት ሳምንት
ወደኋላ ይመለሳል
ከማርች 29 በኋላ።
የ UI የጥቅማጥቅም
አንዴ የይግባኝ ጥያቄ ከተበየነ
በኋላ (በአጠቃላይ የይገባኛል
ጥያቄ ከቀረበ በ 21 ቀናት
ውስጥ)። ተጨማሪ $ 600
ለመጀመሪያው የብቁነት
ሳምንት ወደኋላ ይመለሳል

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት፡፡
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ከማርች 29 በኋላ።

ተቀጣሪው
ለ COVID-19 ተጋለጦዋል
እና በለይቶ ማቆያ ውስጥ
ማስቀመጥ.፡፡
ቢዝነስ ይቆያል
ይከፈታል።

ተቀጣሪው የታመመ የቤተሰብ
አባልን ይንከባከባል ወይም
ለ COVID-19
ተጋለጠው ለነበሩ።

አዎ

አዎ

CORONAVIRUS.DC.GOV

በደመወዝ ታሪክ ላይ
የተመሠረተ UI ሳምንታዊ
የዋስትና መጠን (ከፍተኛ
$444)
+
$600

በደመወዝ ታሪክ ላይ
የተመሠረተ UI ሳምንታዊ
የዋጋ ተመን መጠን (ከፍተኛ
$ 444)
+
$600

UI ጥቅማጥቅም
አንድ ጊዜ ይገኛል
ተፈርዶበታል
(በአጠቃላይ 21 ቀናት
የይገባኛል ጥያቄ ከቀረበ በኋላ) ፡፡
ተጨማሪው $ 600
ለመጀመሪያው ወደኋላ
የብቁነት ሳምንት
ከማርች 29 በኋላ ይመለሳል።
የ UI ጥቅማጥቅሞች
ይኖራል አንዴ የይገባኛል
ጥያቄ ከተበየነ በኋላ
(በአጠቃላይ የይገባኛል ጥያቄ
ከቀረበ በ 21 ቀናት ውስጥ)።
ተጨማሪው $ 600 ወደ
መጀመሪያው የብቁነት ሳምንት
ወደኋላ ይመለሳል
ከማርች 29 በኋላ።

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት ነው።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።
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ሁኔታዎች

በእያንዳንዱ ሁኔታ ፣
ሠራተኞች ከእንግዲህ ሙሉ
ደመወዝ ወይም ክፍያን
አይቀበሉም
አሠሪዎቻቸው

ሥራ አጥነት ወይም ተመሳሳይ
ጥቅም ለማግኘት ብቁ ነኝ?

በየሳምንቱ ምን ያህል ጥቅም
ያገኛል?

ቀመር ላይ በመመርኮዝ
ሳምንታዊ የካሳ ክፍያ መጠን
ይሰላል
+
$600

አዎ ፣ እስከ ዲሴምበር 31
ቀን 2020 ድረስ ለሚመጡ
የፓንደሚክ የሥራ አጥነት
ድጋፍ ብቁ ነዎት።

ቀመር ላይ በመመርኮዝ
ሳምንታዊ የካሳ ክፍያ መጠን
ይሰላል
+
$600

እኔ ቲፕ የሚያገኝ ሠራተኛ ነኝ
ማን ተጥሏል ወይም
ፈርሎ ሆኗል ምክንያቱም
COVID-19 እና
ሌላ ማግኘት አይቻልም
ሥራ፡፡

ለምን ያህል ጊዜ?

አሁን ባለው ሕግ መሠረት (“የ COVID-19 የድንገተኛ ጊዜ ምላሽ ማሻሻያ አንቀፅን” እና የ CARES አክትን የሚያካትት የፌዴራል ህጎችን
አጠቃልሎ)

ትምህርት ቤቶች በሕዝብ
አዎ ፣ እስከ ዲሴምበር 31
ባለሥልጣናት ተዘግተዋል
ቀን 2020 ድረስ ለሚመጡ
በ COVID-19 ምክንያት እና የፓንደሚክ የሥራ አጥነት
ሰራተኛው የልጆች እንክብካቤ ድጋፍ ብቁ ነዎት።
የለውም።

ሠራተኛ ከፍተኛ ተጋላጭነት
ያለው እና ራስን ማግለልን
ይጠበቅበታል ፡፡

የእኔ ጥቅማጥቅሜን መቼ
ማግኘት እችላለሁ?

አዎ
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የ UI ሳምንታዊ ጥቅማጥቅም
መጠኑ የተመሠረተው
የደመወዝ ታሪክ ሁለቱም
ደመወዝ እና ቲፕ (ከፍተኛ
$ 444)
+
$600

ጥያቄዎን ለመቀበል ስርዓታችንን
በማዘመን ሂደት ላይ ነን ፡፡
ኢሜይል በ pua@dc.gov ላይ
ማድረግ፣ አንዴ ማመልከት ከቻሉ
በኋላ አሁን ደግሞ
እንዲያሳውቅዎ ለማስደረግ ፡፡

ጥያቄዎን ለመቀበል ስርዓታችንን
በማዘመን ሂደት ላይ ነን ፡፡
ኢሜይል በ pua@dc.gov ላይ
ማድረግ፣ አንዴ ማመልከት ከቻሉ
በኋላ አሁን ደግሞ
እንዲያሳውቅዎ ለማስደረግ ፡፡

የይገባኛል ጥያቄው አንዴ
ከተበየነ በኋላ (በአጠቃላይ
የይገባኛል ጥያቄ ከቀረበ በ 21
ቀናት ውስጥ)ይገኛል ፡፡
ተጨማሪው $ 600 ከማርች
29 በኋላ ወደ መጀመሪያው
የብቁነት ሳምንት ወደኋላ
ይመለሳል

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት፡፡
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ቢበዛ እስከ 39
ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ጁላይ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል።

ከፍተኛው 39 ነው
ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600
ክፍያ ይጠናቀቃል ወይም
ከጁላይ 25 ፣ 2020 በፊት።
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ሁኔታዎች

በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ
ሠራተኞች ከእንግዲህ
ከአሠሪዎቻቸው ሙሉ ደመወዝ
ወይም ደመወዝ አይቀበሉም

ከአስቸኳይ ጊዜው በፊት የሥራ
አጥነት ጥቅሞችን እቀበል ነበር
እናም ወደ ደረጃ ሃያ ስድስት
እየተቃረብኩ ነው
(26) ሳምንታት ጥቅሞች።

ተቀጣሪ / ሠራተኛ ምንም
ዓይነት ከ COVID-19 ጋር
የተዛመዱ የጤና አደጋዎች
የሉትም ፣ አሠሪዎቻቸው
የሚያከብር ነው
የደህንነት መመሪያ ፣ ግን
ሰራተኛው ተጋላጭነትን
በመፍራቱ ወደ ቤት ለመቆየት
ይፈልጋል።

በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በሕግ
አልተፈቀድኩም ፡፡

የሥራ አጥነት ወይም
ተመሳሳይ ጥቅም ለማግኘት
ብቁ ነኝ?

ሳምንታዊው ጥቅማጥቅሜ
ምን ያህል ይሆናል?

ጥቅማጥቅሜን መቼ ማግኘት
እችላለሁ?

ለምን ያህል ጊዜ?

አሁን ባለው ሕግ መሠረት (“እ.ኤ.አ. 2020 እ.ኤ.አ. የድንገተኛ አደጋ ማሻሻያ ማሻሻያ ሕግ” እና የፌዴራል ህጎች የ CARES ህግን ጨምሮ) ፡፡

አዎ ፣ እስከ 13 ሳምንቶች
(ወይም በአጠቃላይ 39
ሳምንቶች) ለተራዘሙ ጥቅሞች
ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

አይ

አይ
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በደመወዝ ታሪክ ላይ
የተመሠረተ UI ሳምንታዊ
የዋጋ ተመን መጠን (ከፍተኛ
$ 444)
+
600 ዶላር

የይገባኛል ጥያቄው አንዴ
ከተቀየረ በኋላ (በአጠቃላይ
የይገባኛል ጥያቄ ከቀረበ በ 21
ቀናት ውስጥ) ይገኛል ፡፡
ተጨማሪ $ 600 ከመጋቢት
29 በኋላ ብቁ ለመሆን
ለመጀመሪያው ሳምንት
ተመልሷል።

ከፍተኛ 39 ሳምንታት።
ተጨማሪ $ 600 ክፍያ ሐምሌ
25 ቀን 2020 ወይም ከዚያ
በፊት ያበቃል
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ለሥራ አጥነት ኢንሹራንስ አመልክቻለሁ… ቀጣዩ ምንድነው?
ጥቅማጥቅሙ የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢው ጋር ለመድረስ ስንት ቀናት ይወስዳል?
በአጠቃላይ ለአመልካቹ ክፍያ ለመጠየቅ 21 ቀናት ይወስዳል ፣ ግን እኛ በተቻለን ፍጥነት እየሰራን ነው ፡፡

እንዴት ነው ጥቅማጥቅሞቼን የማስጠብቀው?
ለሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ከደመወዝ ፍላጎቶች በተጨማሪ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለብዎት
•

በገዛ ሥራዎ ምንም ጥፋት በሌለ ሥራ አጥነት መሆን አለብዎት ፡፡

•

በየሳምንቱ ለጥቅማታዊ የይገባኛል ጥያቄዎ በራስዎ ሥራን ጨምሮ ከሥራ ሁሉ የሚገኘውን ገቢ ሪፖርት ማድረግ
አለብዎት ፡፡

•

ከሌላ ግዛት የሥራ አጥነት ጥቅሞችን መቀበል ወይም መፈለግ የለብዎትም ፡፡

•

በአሁኑ የድንገተኛ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ እንደ ተለዋዋጭነት ተገዥ ለመሆን ለሥራ ዝግጁ መሆን አለብዎት።

•

አሁን ባለው የአደጋ ጊዜ ተጣጣፊነት ተረጋግተው ሊሰሩ የሚችሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ
አለብዎት።
○ የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢዎች ለመደበኛ በይነገጽ የይገባኛል ጥያቄዎች መቻል መቻል አለባቸው ፣ ሆኖም ፣
አሁን ካለው ሁኔታ አንፃር በተለዋዋጭነት የሚጣጣም ነው ፡፡ በተጨማሪም PUA በ CARID ሕግ ውስጥ
በተዘረዘረው ከ COVID ጋር በተዛመዱ ምክንያቶች ምክንያት ላልተገኙ ወይም ለመስራት ለማይችሉ ሰዎች
ጥቅሞችን ያስገኛል ፡፡

ጥያቄዎን በተመለከተ እገዛ ይፈልጋሉ? ኢሜይል covid19.ui@dc.gov.
በዚህ ሠንጠረ contained ውስጥ ያለው መረጃ በዲሲ የሥራ ቅጥር አገልግሎት ክፍል የቀረበው እና የሌላ ድርጅት ፣ ማህበር ወይም ኤጀንሲ ኦፊሴላዊ ፖሊሲ ወይም አቋም
የሚያንፀባርቅ አይደለም።
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ዲስትሪክቱ መጭበርበሮች እንዳይኖሩ እንዴት ይከላከላል?
የማረጋገጫ ሂደት መለየት
• በመስመር ላይ ትግበራ ሂደት ዲስትሪክቱ የማንነት ማረጋገጫ እና ማረጋገጫ ደህንነት ባህሪን ተግባራዊ አድርጓል። በዚህ ሂደት ውስጥ፣ ማንነትዎ
ተረጋግጦዋል :
○ ለሥራ አጥነት የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ለመጀመሪያ ጊዜ በመስመር ላይ ፋይል ሲያደርጉ፤
○ የሥራ አጥነት ክፍያ የይገባኛል ጥያቄን እንደገና ሲከፍት ፤ ወይም
○ ተጨማሪ የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅም ይገባኛል ጥያቄዎች በመስመር ላይ ሲያመለክቱ ፡፡
• በመጀመሪያዎቹ የይገባኛል ጥያቄዎች ማመልከቻ ውስጥ የእርስዎ የግል መረጃ የሚረጋገጠው በ:
○ እርስዎን የሚዛመድ መረጃ በመዛግብት ዳታቤዝ ተቀርኖ ላይ በማቀረብ እና
○ በመረጃ ላይ የተመሠረተ ብዙ ምርጫ ጥያቄዎችን እርስዎን መጠየቅ ጊዜ እርስዎ ብቻ መልስ መስጠት ይችላሉ ፡፡ ማን ሊሆን ይችላል
የማንነት ሌባ ወደዚህ መረጃ መድረስ አይችልም።
• መረጃዎ በትክክል ካልተዛመደ እና / ወይም ከአንድ በላይ ምርጫዎችን ጥያቄዎች በትክክል የማይመልሱ ከሆነ ፣ በጥያቄዎ ላይ አንድ ችግር
ይፈጠርልዎታል ፣ ይህም ጥቅሞችን እንዳያገኙ የሚያግድዎት ነው ፡፡
• ይህንን ችግር ለማቃለል ማንነትዎን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን ሰነዶች ወይም የሚከተሉትን ቅጂዎች ጨምሮ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት
የሥራ አጥነት ክፍያ ካሳ ተቀባይነት ካለው ሰነድ ጋር ማቅረብ ይኖርብዎታል፡
○ በመንግስት የተሰጠ የፎቶ መታወቂያ (I.D)፤
○ የእርስዎ ማህበራዊ ዋስትና ካርድ፤ እና
○ ስምዎን እና የአሁኑን የደብዳቤ አድራሻዎን የያዘ ሌላ ሰነድ እንዲያቀርቡ ይጠየቁ ይሆናል።
• በማንነት ማረጋገጫ እና ማረጋገጫ ፕሮግራም ውስጥ ከመሳተፍ መርጠው መውጣት ይችላሉ
የሚያስፈልጉ ሰነዶች እና እንዴት ማስገባት እንደሚቻል
• የሰነዶች መመሪያዎች ተቀባይነት ያላቸውን የማረጋገጫ ሰነዶች ዝርዝር በሚይዝ በስልክ ጥሪ ወይም በኢሜል በኩል ይሰጣሉ ፡፡
• አመልካቹ የተጠየቀ እንደሆነ የማህበራዊ ዋስትና ካርዶቻቸውን ቅጂ እና በመንግስት የተሰጠ ፎቶ መታወቂያ ለተመሰጠረ የ DOES ኢሜይል
አድራሻ እንዲያቀርብ ይጠየቃሉ፡ DOESUI.V erification@dc.gov.
• በ ‹COVID-19› ድንገተኛ አደጋ ምክንያት DOES በአሁኑ ጊዜ የሰራተኛ ኖተሪ ጥያቄዎችን ችላ እያለ ነው ፡፡
• ጽህፈት ቤታችን ማስረጃዎን አንዴ ከተቀበለ ማንነትዎን ትክክለኛነት በተመለከተ ውሳኔ ይሰጣል ፡፡
• የሥራ አጥነት ማካካሻ ጽሕፈት ቤት በማስታወቂያዎ በማስገባት ማንነትዎ በትክክል ተረጋግጦ እስኪያልቅ ድረስ የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ
ክፍያዎች አይከፈሉም ፡፡
• የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ነዋሪ ያልሆኑ የማንነት ማስረጃቸውን በፋክስ ወይም በኢሜል ለመላክ ይፈቀድላቸዋል። የሥራ አጥነት የካሳ የይገባኛል
ጥያቄዎች መርማሪው ይህንን ሂደት የሚያብራራውን መመሪያ አስመልክቶ ይደውልልዎታል ወይም በኢሜይል ይልክልዎታል።
ደህንነቱ የተጠበቀ የኢሜይል ስርዓት
• DOES፣ ከዋናው የቴክኖሎጂ መኮንን ጽ / ቤት ጋር በመተባበር (OCTO), በ DOES እና በእያንዳንዱ የይገባኛል ጥያቄ መካከል ሁሉም የኢሜል
ልውውጥ አስተማማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ ZIX የተባለ ምርት እየተጠቀመ ነው ፡፡ በግል የሚለይ መረጃ ላላቸው አመልካቾች
የተላኩ ሁሉም ኢሜይሎች ከ @zixmessagecenter.com የፖስታ ቁጥር ናቸው ፡፡

CORONAVIRUS.DC.GOV

