$1200 ዲሲ ፒዩኤ ስቲሙለስ ክፍያ
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. ዲሲ ፒዩኤ (ወስአድ)ስቲሙለስ ክፍያ ምንድን ነው?
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት (ዲሲ) የወረርሽኝ ስራ አጥነት ድጋፍ ለሚወስዱ የዲሲ ነዋሪዎች የ $1200
ስቲሙለስ የሰጣል።ፒዩኤ (ወስአድ) ተቀባዮች የወስአድ ከ ኖቬምበር 30 2020 በፊት መጠየቅ ይኖርባቸዋል፣
አሁንም እየተቀበሉ ያሉ እና ዲሴምበር 5 2020 የሚያልቀውን ሳምንት ክፍያ ያረጋገጡ እና ብቁ የሆኑ መሆን
አለባቸው።
2. ፒዩኤ (ወስአድ) ምንድን ነው?
ፒዩኤ ለመደበኛው የስራ አጥነት ጥቅሞች ብቁ ያልሆኑ ሰዎችን የሚሸፍን ነው፣ በራሳቸው የሚሰሩን፣ ከፊል
ሰአት ስራ የሚፈልጉ፣ በቂ የስራ ታሪክ የሌላቸውን፣ ኮንትራክተሮች፣ የጊግ ሰራተኞችን፣ እና በመደበኛው የስራ
አጥነት ጥቅማጥቅሞች ላይ ሁሉንም አማራጮቻቸውን የሞከሩ፣ የወረርሽኝ ድንገተኛ ስራአጥነት ካሳ፣እና
የቀጥለ ጥቅሞችን ይሸፍናል።ፒዩኤ (ወስአጥድ) በዲሴምበር 26 2020 ያበቃል።
3. ለተጨማሪ $ 1200 ዲሲ ፒዮኤ ስቲሙለስ ክፍያ ብቁ መሆኔን እንዴት ማወቅ እችላለሁ?
ለዲሲ ፒዩኤ ስቲሙለስ ክፍያ ብቁ ለምሆን የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርቦታል፡
ሀ. ለፒዩኤ ከኖቬምበር 30 2020 በፊት ማመልከት ይኖርቦታል
ለ. አሁንም የፒዩኤ ክፍያ እየጠየቁ መሆን አለበት
ሐ.ለዲሴምበር 5 2020 አመልክተው ጥቅሙን ለመውሰድ ብቁ መሆን አለቦት።
መ. የዲሲ ነዋሪ መሆን አለቦት።
4. ለፒዩኤ ከ ኖቬምበር 30 2020 በኋላ ካመለከትኩ ለተጨማሪው $1200 ዲሲ ፒዩኤ ስቲሙለስ ክፍያ ብቁ
ነኝ ?
ከኖቬምበር 30 2020 በኋላ አመልክተው የፒዩኤ ተቀባይ ከሆኑ ተጨማሪውን $1200 ዲሲ ፒዩኤ ስቲሙለስ
ክፍያ ለማግኘት ብቁ አይሆኑም።
5. ለ ዲሴምበር 5 2020 ለሚያልቀው ሳምንት ክፍያ ብቁ ሳልሆን ከተገኘሁ፣ ለተጨማሪው $ 1200 ዲሲ
ፒዩኤ ክፍያ ብቁ እሆናለሁ?
የፒዩኤ ተቀባይ ሆነው እና ዲሲምበር 5 2020 ለሚያልቀው ሳምንት ክፍያ ብቁ ካልሆኑ ወይም ዲሴምበር
5 2020 ለሚያልቀው ሳምንት ካላረጋገጣችሁ ፣ ለተጨማሪው $1200 ዲሲ ፒዩኤ ስቲሙለስ ክፍያ ብቁ
አይሆኑም።
6.ዲሲ ነዋሪ ካልሆንኩ ለ $1200 ዲሲ ፒዮኤ ክፍያ ብቁ ነኝ?
አይደሉም። የዲሲ ነዋሪዎች ብቻ ናቸው ለ ተጨማሪው $1200 ዲሲ ፒዩኤ ክፍያ ብቁ የሚሆኑት። የሌላ ስቴት
ነዋሪዎች ብቁ አይደሉም።
7. ፒዩኤ በአመቱ መጀመሪያ ላይ እቀበል ነበር ፣ ግን እኔ አሁን ጥቅማጥቅሞችን እያገኘሁ አይደለም ወደ
ሥራ ተመልሻለሁ፡፡ ለክፍያ ብቁ ነኝ?
አይ ፣ ለመቀበል ብቁ ለመሆን ከኖቬምበር 30 ፣ 2020 ጀምሮ ፒዩኤ ብቁ መሆን እና መቀበል አለብዎት $
1200 ዲሲ ፒዩኤ ማነቃቂያ ክፍያ።
8. በባህላዊ ሥራ አጥነት ክፍያ አሁን እየተቀበልኩ ነው ፡፡ $ 1200 DC PUA ለመቀበል ብቁ ነኝ?
አይ ፣ የ $ 1200 ዲሲ ፒዩኤ ክፍያ ለመቀበል በጥያቄ 3 ውስጥ ያለውን መስፈርት ማሟላት አለብዎት። ይህ
የማበረታቻ ክፍያ የሚቀርበው ፒዩኤ ን በፌዴራል ገንዘብ በተደገፈ ፕሮግራም ለሚቀበሉ ለዲሲ ነዋሪዎች
ብቻ ነው ባህላዊ ሥራ አጥነት አሁንም ከዚያ በኋላ ሊሰበሰብ በሚችልበት ጊዜ በታህሳስ 2020 መጨረሻ ላይ
ያበቃል።

9. ብቁ ከሆንን የ $ 1200 ዲሲ ፒዩኤ ክፍያ መቼ እንቀበላለን?
እነዚህን ለውጦች ለማስተናገድ የእኛን ስርዓት ለማስተካከል DOES በትጋት እየሰራ ነው ፡፡ክፍያውን ለመቀበ
ምንም የይገባኛል ጥያቄ ማድረግ አያስፈልግዎትም:
10. ተጨማሪ $ 1200 ዲሲፒዩኤ ክፍያ ላይ ግብር መክፈል አለብኝ?
አዎ ይህ ክፍያ ለአካባቢያዊ እና ለፌዴራል ግብር ይገዛል።

