
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ጥያቄ:		ለምንድነው ማንንነቴን ማረጋገጥ ያለብኝ?	
	

መልስ:	በአሜሪካ የመታወቅያ ወረቀት ስርቆት በየሁለት ሴኮንዱ ይፈጸማል። የግል መረጃዎን በበለጠ ለመጠበቅ፡ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ የስራ 
መውጣት ካሳ መስርያ ቤት(	Office	of	Unemployment	Compensation)በኦንላይን ማመልከቻ በሚሞላበት ግዜ የመታወቅያ ማረጋገጫና 
እውነተኛነት ማጣርያ ፕሮግራም(	Identity	Verification	&	Authentication) ጀምሯል።	

	
ጥያቄ:	መቼ ነው መታወቅያዬና እውነተኛነቱ የሚረጋገጠው?	

	
መልስ:	መታወቅያዎ የሚረጋገጠውና እውነተኛ መሆኑ የሚታወቀው ለመጀመርያ ግዜ ከስራ የመውጣት ካሳ እንዲሰጦት በኦንላይን ሲያመለክቱ ነው። 
እርሶነትዎ ወይም መታወቅያዎ እንደገና የሚረጋገጠው ደግሞ የስራ መውጣት ካሳ እንዲደርግሎት በኦንላይን ያቀረቡት ጥያቄ እንደገና እንዲከፈት ሲጠይቁ 
ወይም ተጨማሪ የከስራ መውጣት ካሳ እንዲሰጦት በኦንላይን ሲያመለክቱ ነው።	

	
ጥያቄ :	ማንነቴ እንዴት ነው የሚረጋገጠው እንዴት ነው እውነተኛ  መሆኑ የሚታወቀው?	

	
መልስ :	የስራ መውጣት ካሳ የሚከፍለው መስርያ ቤት፣ የመታወቅያ ማረጋገጫና እውነተኛነት ማጣርያ ፕሮግራም (	Identity	Verification	&	
Authentication) ተጠቅሞ፡ ማንነቶንና እውነተኛነትዎን ለማረጋገጥ ይችላል። ለመጀመርያ ግዜ ከስራ የወጡበት ካሳ እንዲሰጦት በኦንላይን ሲያመለክቱ፡ 
የግል ታሪኮ መዝገብ ውስጥ ካለው መረጃ ጋር መስማማቱን በ መስቀለኛ ጥያቄዎች ያረጋግጣል። በተጨማሪም መታወቅያዎን ወይም እርሶነቶን ለማረጋገጥና 
ከመታወቅያ ስርቆት ለማዳን፡ እርሶ ብቻ ሊያውቋቸው የሚችሉ ጥያቄዎችን፣	ከአያሌ ሌሎች መልሶች ትክክለኛውን በመምረጥ፣ እንዲመልሱ	ያደርጋል። የስራ 
መውጭያ ካሳ ለማግኘት የሌላ ሰው መታወቅያ ተጠቅሞ የሚያመለክት ሰው፣ የግል መልሶን ሊያውቅ ስለማይችል በዛ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው።	

	
ጥያቄ :	መታወቅያዬ በመዝገብ ውስጥ ከተያዘው ፋይሌ ጋር የማይስማማ ከሆነ ወይም ጥያቄ ስጠየቅ በትክክል ልመልስ ካልቻልኩ ምን ይሆናል?	

	
መልስ :	መታወቅያዎ በመዝገብ ውስጥ ከተያዘው ፋይሎ ጋር የማይስማማ ከሆነ ወይም ጥያቄ ሲጠየቁ  በትክክል ሊመልሱ ካልቻሉ ፡ ባቀረቡት ጥያቄ ላይ 
ችግር ተፈጠረ ማለት ነው፤ ይህም የጠየቁትን ከስራ የመውጣት ካሳ እንዳያገኙ ያግዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሲያጋጥም፡ ለዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ 
የስራ መውጣት ካሳ ክፍያ ጽህፈት ቤት	(	District	of	Columbia’s	Office	of	Unemployment	Compensation)	 ማንንነትዎን የሚያረጋግጥ፣ 
ተቀባይነት ያለው ዶኩመንት ማቅረብ አለቦት።	የስራ መውጣት ካሳ ክፍያ ጽህፈት ቤትም ፣ ስለዚሁ ጉዳይ የሚመረምር  ሰው፣ የሁኔታውን አካሄድ  የሚያስረዳ 
መመርያ ያለበትን ጽሁፍ በስልክ ደውሎ ያስረዳዎታል ወይም ኢሜል ይልክሎታል። ።	ጽህፈት ቤታችን፣  ዶኩመንትዎ ከደረሰው በኋላ፡ ማንነትዎን በተመለከተ 
ውሳኔ ያሳልፋል።  የስራ መውጣት ካሳ የሚከፍለው ጽህፈት ቤታችን (Office	of	Unemployment	Compensation)	በዚህ በላኩት ዶኩመንት 
የማንነትዎ እውነትነት በደንብ እስኪረጋገጥ ድረስ ምንም ዓይነት የስራ መውጣት ካሳ አይከፍሎትም። 	

	
ጥያቄ :	ማንነቴን ለማረጋገጥ ምን ዓይነት ዶኩመንት ነው ማቅረብ ያለብኝ ?	

	
መልስ :	የዶኩመንትዎ ኦሪጂናል ወይም በመንግስት በተፈቀደላቸው ወኪሎች እውነታኛነታቸው የተረጋገጡ ከዚህ ቀጥሎ የተጻፉትን ዶኩመንቶችን ማቅረብ 
አለቦት፣ 	
በመንግስት የተሰጦት ሰእሎ ያለበት የመታወቅያ ወረቀት ና		የሶሻል ሴኩሪቲ ካርዶ	።  በተጨማሪም ስሞና የወቅቱ አድራሻዎ ያለባቸውን ሌሎች ዶኩመንቶች 
እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ። ማንነቶን ለማረጋገጥ የሚጠየቁ ዶኩመንቶች ምን እንደሆኑ በግልጽ እንዲረዱ በስልክ ወይም በኢሜል መመርያው 
ይሰጦታል።

የመታወቅያ ማረጋገጫና እውነተኛነት ማጣርያ 
ጥያቄና መልስ 



    ጥያቄ :		ማንነቴን የሚያስረዱ ዶኩመንቶችን እንዴት ነው ለእናንተ የምሰጠው?	
	

መልስ :	ማንነትዎን ለማረጋገጥ ፣ ዶኩመንቶችዎን ይዘው በመላው ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ ወደሚገኙት  ከአሜሪካን የስራ ማእከኖች(	American	Job	
Centers) ወደ አንዱ በአካል በመሄድ በሰባት ቀናት ውስጥ ሪፖርት ያድርጉ። በአካል መገኘት ካልቻሉ፣ መንግስት ዶኩሜንቶችን እንዲያረጋግጡ 
በፈቀደላቸው ሰዎች፣ የመታወቅያ ዶኩሜንቶቾን አስመስክረው ቅጂውን  በሰባት (7)	ቀናት ውስጥ በኢሜልም ሆነ በፋክስ ወደ መስርያቤታችን ይላኩ። ከስራ 
የመውጣት ካሳ ከሚከፍለው መስርያ ቤታችንም አንድ ይህንን ጉዳይ የሚያጣራ ሰው መመርያዎችን ለማስረዳት ይደውልሎታል ወይም ኢሜል ያደርግሎታል። 
በዚህ ጽሁፍ መጨረሻ ላይ የ አሜሪካ የስራ ማእከሎች አድራሻና የስራ ሰዓታት ተጽፎ ይገኛል።	

	
ጥያቄ :	ከክፍለሃገሩ(ከስቴቱ) ውጪ የምኖር ከሆነ ማንነቴን እንዴት ነው ማረጋገጥ የምችለው?	

	
መልስ :		የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ ኗሪዎች ያልሆኑ ሁሉ እውነትነታቸው የተረመሰከሩላቸው  የመታወቅያ  ዶኩመንቶቻቸውን ፋክስ ወይም ኢሜል አድረገው ለመላክ  
ተፈቅዶላቸዋል። ከስራ የመውጣት ካሳ ከሚከፍለው መስርያ ቤታችንም አንድ ይህንን ጉዳይ የሚያጣራ ሰው መመርያዎችን ለማስረዳት ይደውልሎታል ወይም ኢሜል 
ያደርግሎታል።	

	
ጥያቄ :	በዚህ የመታወቅያ ማረጋገጫና እውነተኛነት ማጣርያ ፕሮግራም ( Identity	Verification	&	Authentication	Program) ለመካፈል ላለመፈለግ 
እችላለሁን ?	

	
መልስ :		አይችሉም። በዚህ ፕሮግራም (Identity	Verification	&	Authentication	Program) ላለመሳተፍ አይችሉም። ለመጀመርያ ግዜ ከስራ 
ስለወጡ ካሳ እንዲያገኙ ማመልከቻ ሲያስገቡ፣ እንደገና ጉዳዮ እንደ አዲስ ተከፍቶ እንደገና ሲያመለክቱ ወይም ተጨማሪ የካሳ ገንዘብ እንዲያገኙ 
ሲያመለክቱ፣ ያኔ የሰጧቸው መረጃዎች ሁሉ በኦቶማቲክ መንገድ እውነትነታቸው በዚሁ የማንነት ማረጋገጫና እውነትነትን ማመሳከርያ ፕሮግራም 
(Identity	Verification	&	Authentication	)	ይረጋገጣል።	

	

የአሜሪካ የስራ ማእከላት	
	
	

ማእከል ቦታ/አድራሻ የስራ ሰዓታት ቦታውን ለማግኘት 
የሚደወልባቸው የስልክ ቁጥሮች  

 
የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት 
(American Job Center – 

Headquarters) 

 
4058 ሚኖሶታ አቬኑ ኖርት ኢስት 

ዋሽንግተን ዲሲ20019 
(4058 Minnesota Avenue, NE 

Washington, DC 20019) 

 
ሰኞ – ዓርብ 

ከጥዋቱ 8:30- 4:30 

 
የስልክ ቁጥር: (202) 724-2337 

ፋክስ: (202) 543-6794 

የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት 
ሰሜናዊ ምስራቅ 
(ኖርት ኢስት) 

(American Job Center 
Northeast) 

ሲሲዲሲ (CCDC) - በርቲ ባከስ ካምፓስ 
5171 ሳውዝ ዳኮታ አቬኑ ሰሜናዊ  ምስራቅ 

ዋሽንግተን ዲሲ 20017 
(CCDC Bertie Backus Campus 
5171 South Dakota Avenue, NE 

Washington, DC 20017) 

 
ሰኞ – ዓርብ 

ከጥዋቱ 8:30- 4:30 

 
 

የስልክ ቁጥር: (202) 576-3092 

የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት 
ሰሜናዊ ምዕራብ(ኖርትዌስት) 
(American Job Center – 

Northwest) 

ፍራንክ ዲ ሪቭስ የማዘጋጃ ቤት ማእከል 2000 
14ኛው መንገድ ሰሜናዊ ም ዕራብ  3ኛ ፎቅ 

ዋሺንግተን ዲሲ20009 
(Frank D. Reeves Municipal Center 

2000 14th Street, NW 3rd Floor 
Washington, DC 20009) 

 
ሰኞ – ዓርብ 

ከጥዋቱ 8:30- 4:30 

 
የስልክ ቁጥር: (202) 442-4577 

ፋክስ: (202) 481-3452 

የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት 
         ደቡባዊ ምስራቅ 
(American Job Center – 

Southeast) 

 
2330 ፖምሮይ ጎዳና ሳውት ኢስት 
ዋሺንግተን ዲሲ 20020 
 (2330 Pomeroy Rd, SE 
Washington, DC 20020) 

 
ሰኞ – ዓርብ 

ከጥዋቱ 8:30 - 4:30 

	
የስልክ ቁጥር: (202) 899-6040 

	


