
የሥራ ማጣት ካሳ 

የፌዴራል የጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ ፕሮግራም 
የጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ 

የፌዴራል የድንገተኛ ሁኔታ አስተዳደር ኤጀንሲ (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) ብቁ ለሆኑ የDC ሰራተኞች የ $300 በሳምንት የጠፋ 

ደመወዝ ዕርዳታ (Lost Wages Assistance, LWA)ን ለተወሰነ የሳምንታት ቁጥር ለማቅረብ ለኮሎምቢያ ዲስትሪክት የሥራ ቅጥር አገልግሎቶች መምሪያ (District of 

Columbia Department of Employment Services, DOES) ገንዘብን አጽድቋል። 

LWA የሥራ-አጥነት ዋስትና ፕሮግራም አይደለም፤ እርሱ የFEMA ፕሮግራም ሆኖ ብቁ የሆነ የመብት ጠያቂ ከዲስትሪክቱ የምቀበለው የሥራ-አጥነት ጥቅማጥቅሞች ላይ 

ተጨማሪ ክፍያን የሚያቀርብ ነው። 

የጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ ምንድን ነው (LWA)? 

የጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ (LWA) የፌዴራል FEMA ፕሮግራም ሆኖ በሳምንታዊ የሥራ-አጥነት ጥቅማጥቅሞች ላይ ተጨማሪ ክፍያን ጨምሮ ብቁ ለሆኑት የሚያቀርብ ነው። 

LWAን ለመቀበል፣ የእርስዎ ሳምንታዊ የሥራ-አጥነት ጥቅማጥቅም ቢያንስ $100 በሳምንት መሆን አለበት፣ እና በ COVID-19 የመጣ መረበሽ ምክንያት ያልተቀጠሩ ወይም 

በግማሽ ያልተቀጠሩ መሆን ይኖርቦታል። 

ለጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ ማን ብቁ ሊሆን ይችላል? 

የ$300 የጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ ለመቀበል፣ እርስዎ የሚከተሉትን ማሟላት አለብዎት፥ 

• ቀጥሎ ካሉ የሥራ-አጥነት ፕሮግራሞች ለአንዱ ቢያንስ ለ$100 ሳምንታዊ የጥቅማጥቅም መጠን ብቁ መሆን፥

• የDC የሥራ-አጥነት ዋስትና (Unemployment Insurance, UI)

• የወረርሽኝ ድንገተኛ ሁኔታ የሥራ-አጥነት ካሳ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC)

• የተራዘሙ ጥቅማጥቅሞች (Extended Benefits, EB)

• የወረርሽኝ የሥራ-አጥነት ዕርዳታ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

• የተጋራ ሥራ(የአጭር-ጊዜ ካሳ)

• በ COVID-19 የመጣ መረበሽ ምክንያት እንዳልተቀጠሩ ወይም በግማሽ እንዳልተቀጠሩ የሚያሳይ የራስ-ማረጋገጫን መፈፀም።

ማስታወሻ፥ ትርፍ ደመወዝ በማገኘትዎ ምክንያት ለጥቅማጥቅም ሳምንት የሥራ-አጥነት ካሳን የማይቀበሉ ከሆነ፣ለዛው ሳምንት LWA ን ለመቀበል ብቁ አይሆኑም። 

ለጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ ለማመልከት ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል? 

ለጠፋ ደሞዝ ዕርዳታ የተለየ የይገበኛል ጥያቄ ወይም ማመልከቻ ማስገባት አይጠበቅቦትም። ይሁን እንጂ፣ DOES ለLWA ብቁ መሆንዎን እንዲወስን በ COVID-19 የመጣ 

መረበሽ ምክንያት እንዳልተቀጠሩ ወይም በግማሽ እንዳልተቀጠሩ የራስ-ማረጋገጫን መፈፀም አለብዎት። 

የራስ-ማረጋገጫን የሚፈፅሙበት ሥስት መንገዶች፥ 

1. መስከረም 19, 2020 በመጀመር፣የእርስዎ የመብት ጠያቂ አገልግሎቶች ፖርታል ዉስጥ በ www.dcnetworks.org ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገቡበት ጊዜ፣LWAን

የሚመለከት የራስ-ማረጋገጫ ጥያቄ ይቀርብሎታል። የራስ-ማረጋገጫ አንድ ጊዜ ብቻ ይሞላል፣ስለዚህ እባክዎ በጥንቃቄ ይመርምሩ እና ይመልሱ። የራስ-ማረጋገጫን

ትክክል ባልሆነ መንገድ ከሞሉ፣ያለ ኤጀንሲ ሰራተኛ ዕርዳታ ማስተካከል አይችሉም።

2. የመብት ጠያቂ አገልግሎቶች ፖርታልን ማግኘት ካቃተዎት፣ እባክዎ በ (202) 724-7000 ይደዉሉ እና የደንበኛ አሰሳ ተወካይ ስለ ራስ-ማረጋገጫዎ ያግዞታል።

3. እንዲሁም 4058 Minnesota Avenue፣ NE፣ Washington፣ DC 20019 የሚገኘው ዋና ጽ/ቤታችን የፊት ጠረጴዛ በአካል በመምጣት በወረቀት ቅጽ የራስ-

ማረጋገጫን መፈፀም ይችላሉ።



ለጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ ክፍያን መቼ እቀበላለሁ? 

በ COVID-19 የመጣ መረበሽ ምክንያት እንዳልተቀጠሩ ወይም በግማሽ እንዳልተቀጠሩ ካረጋገጡ በኋላ፣ በLWA ፕሮግራም ዉስጥ ወደ መጀመሪያ የብቁነት ቀንዎ ወደ 

ኋላ በመመለስ፣ የአንድ ጊዜ ድምር ክፍያን ይቀበላሉ። 

የጠፋ ደመወዝ ዕርዳታ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል? 

የፕሮግራሙ ርዝመት የፌዴራል FEMA ገንዘቦች ለምን ያህል ጊዜ ለጥቅማጥቅሞች እንዲገኙ ተደርገው በሚቆዩት ይወሰናል። በዚህ ጊዜ፣ ጥቅማጥቅሞች በነሀሴ 1, 2020 

እስከ መስከረም 5, 2020 ለሚያልቁ ሳምንታት ብቻ እንደሚገኙ FEMA አሳይቷል። ለመስከረም 21፣ ዲስትሪክቱ ከአጠቃላይ ስድስት (6) የገንዘብ ማቅረቢያ ሳምንታት 

ለአራቱ (4) ጸድቋል እና ለተጨማሪ ሁለት ሳምንታት ደግሞ በቅርብ እንደሚጸድቅ ይጠብቃል። 




