ብኸመይን መዓስን ሰሙናዊ ጥርዓን/ ሕቶ ተመልክት
ስራሕ ንዘይብሎም ዝወሃብ ጥቕሚ (unemployment benefits) ንምርካብ ድሕሪ ምምልካትኩም
ጥቕምታት ምርካብ ክትጅምሩ ሰሙናዊ መሕትት ኣብታ ትቕጽል ሰሙን ከተቕርቡ ይግባእ። ብምቕጻል
ኣብ ነብሲ-ወከፍ ሰሙን ክሳብ ዝወሃበኩም ጥቕምታት ደው ከተብልዎ ትደልዩ መሕትት ክትመልኡ
ኣለኩም።

ብኸመይ ተመልክት
ንቅልጡፍ ውጽኢት ሰሙናዊ ጥርዓንኩም ኣብ ኦንላይን (Online) ኣቕርብዎ። ብምቕጻል ምስ
ኣተኹም( login) ኣብ ኣካውንት ኣለርትስ መልእኽቲ ክትርእዩ ኢኹም። ኣብኡ ዘሎ ሊንክ (link) ምስ
ጸቐጥኩም/ክሊክ ምስ ገበርኩም ነቲ ሓበሬታ ተኸተሉ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኢሰርቪስ ዩዘር ጋይድ
(eServices User Guide) ተወከሱ።

መዓስ ተመልክት
• እንተደኣ ኦንላይን ከተመልክቱ ደሊኹም አብ ዝኾነ እዋን ኣብ ሞንጎ ሰዓት 12፡00 ቅ.ቀ ሰንበትን
11፡59 ድ.ቀ ቀዳምን ኣመልክቱ።
• ብተሌፎን ከተቕርቡ እንተዀንኩም ድማ ኣውቶሜትድ ሲስተም(automated system)
ተጠቐሙ( ሰንበት 12፡00 ቅ.ቀ.-- ዓርቢ 4፡00 ድ.ቀ. ዓርቢ በዓል እንተዘይኮይኑ) ወይ ድማ ምስ
ወኪል (claims agent) ተዛረቡ( ሰኑይ-- ዓርቢ ካብ 8፡00 ቅ.ቀ.—4፡00 ድ.ቀ. ብዘይካ ኣብ
በዓላት)
• ጥቕሚ ኣብ ትሓትሉ ነብሲ-ወከፍ ሰሙን
• ኣጋ መወዳእታ ሰሙን፡ ስራሕ ንዘይብሎም ዝግበር ጥቕሚታት/ ሓለፋታት ( unemployment
benefits) ክወሃበኩም እንተዘይ ኣመልኪትኩም ዘእተኹሞ ጥርዓን/ሕቶ ክሳብ ዝርአ ክልተ ናይ
ስራሕ መዓልታት ብምጽናሕ ናይ መጀመርታ ሰሙን ሕቶኹም ኣብቲ ዝስዕብ ሰሙን ተቕርቡ።

ሰሙናዊ ጥርዓን (weekly claim) ኣብ ነብሲ-ወከፍ ሰሙን ኣቕርቡ፡ ዋላ ነዞም
ዝስዕቡ ትጽበዩ እንተሃሊኹም፤
• ንዝግበር ሓለፋታት ብቑዕ ምኳንካ ንከተረጋግጽ
• ኣብ’ቲ መሕትት ደሞዝካን ሰዓታትን ንምምላእ
• ሓለፋታት እንተተኸልኪልካ ጥርዓን ንምቕራብ

ኮቪድ-19 (COVID-19) ሰሙናዊ ጥርዓን ንምምሕያሽ
ብኮቪድ-19 (COVID-19) ንዝተጸልዉ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ዝምልከት ህጹጽ ሕግታት ወጺኡ’ሎ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኮቪድ-19 ገጽ (COVID-19 page) ተወከሱ።

እንተደኣ ናይ ምስራሕ ተኽእሎኹም ብለብዒ ኮቪድ-19 (COVID-19) ተጸልዩ ኮይኑ ሰሙናዊ ጥርዓንኩም
ከተቕርቡ ከለኹም ዝሕግዙኹም ተወሰኽቲ መምርሒታት ኣብ ታሕቲ ወሲኽና ኣለና።
ኣገደስቲ ሓበሬታ (መጋቢት 22/2020 ዝተመሓየሸ)
• መጋቢት 8/2020 ወይ ድማ ድሕሪኡ ዝተመልኡ ጥርዓናት፡ ናይ “ጻንሖት ሰሙን”(waiting
week) ብህጹጽ ሕጊ ኮቪድ-19 (COVID-19) ምኽንያት ተሓዲጉ ኣሎ።
• ስራሕ ምድላይ ክሳብ ሰነ 17/2020 ወለንታዊ ይኸውን።( እዚ ክናዋሕ ይኽእል’ዩ ።ንምዕባለታት
ኣብ www.esd.wa.gov ተወከሱ)። ምድላይ ስራሕ ብወለንታ ክሳብ ዝኾነ “ነታ ትሓተላ ዘለኻ
ሰሙን ስራሕ ንምርካብ ብርቱዕ ጻዕሪ ጌርካዶ” ንዝብል ሕቶ ኣይፋል ወይ ኖ ኢልኩም መልሱ።
ኣይፋል ስለዝበልኩም ነቲ ትረኽብዎ ጥቕሚ ኣየደናጉዮን ኢዩ።

ሕቶታት ብዛዕባ ሰሙናዊ ጥርዓንኩም (weekly claims)
ሰሙናዊ ጥርዓን/ሕቶ(weekly claim) ኦንላይን (online) ወይ ብተሌፎን ኣብ ተቕርብሉ እዋን ብ ESD
ትሕተትዎ ሕቶታት ሓደ ዓይነት ኢዩ።
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

ነብሲ-ወከፍ መዓልቲ ስራሕ ንክትሰርሕ ኣካላዊ ብቕዓትን ቅሩብነትን ኔሩካዶ?
o ስራሕ ጠጠው ምባልካ ብምኽንያት ኮቪድ-19 (COVID-19) ስራሕ ብምዕጻዉ፡ ወይ
ድማ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኮቪድ-19 (COVID-19) ኰይንካ ንክትውሸብ ምኽሪ ተዋሂቡካ
እንተኔሩ፡ ”እወ” ኢልካ ነቲ ሕቶ መልስ።
ነዛ ሕጂ ሓለፋ ንምርካብ ትሓተላ ዘለኻ ሰሙን፡ በቲ መምርሒ መሰረት፡ ስራሕ ንምርካብ
ብርቱዕ ጻዕሪ ጌርካዶ?
o ስራሕ ምድላይ ክሳብ ሰነ 17/2020 ወለንተናዊ ኢዩ (እዚ ክናዋሕ ይኽእል’ዩ።
ንምዕባለታት www.esd.wa.gov ተወከሱ)። ምድላይ ስራሕ ብወለንታ ክሳብ ዝኾነ ነዚ
ሕቶ’ዚ “ኣይፋል ወይ ኖ” ኢልካ ክትምልሶ ትኽእል።
o እንተደኣ “እወ” ኢልካ ነዚ ሕቶዚ መልሲ ሂብካሉ፡ ተወሰኽቲ ሕቶታት ብዛዕባ
ናይኣስራሒ ሓበሬታን ምንቅስቓስን ከምኡ’ውን ብዛዕባ ናይ ሰራህ ምድላይካ መዝገብ
(job search log) ክትሕተት ኢኻ።
o ብዛዕባ ሓበሬታ ኣስራሒ እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ካብ ናይ ሰራሕ ምድላይካ መዝገብ
(job search log) ንነብሲ ወከፍ ዝገበርካዮ ፈተነ ከተቕርብ ክትግደድ ኢኻ፤ ዕለት፡
ስም ትካልን ሙሉእ ኣድራሻን፡ ቁጽሪ ተሌፎን ትካል ወይ ድማ ኢመይል፡ብኸመይ
ከምዝተራኸብኩም፡ ዝረኸብካዮ ሰብ ከም ኡውን ዓይነት ዘመልከትካሉ ስራሕ።
ስራሕ ተዋሂብካ ዝኣበኻዮ ኣሎዶ ወይ ድማ ንቃለ-መሕትት መደብ ተታሒዙልካ ከይከድካዮ
ዝተረፍካ ኣሎዶ?
ካሕሳ ሰራሕተኛታት ወይ ድማ በደል በጺሕካ ካሕሳ ክወሃበካ ኣመልኪትካዶ ወይድማ
ተቐቢልካዶ?*
ጥሮታ ንክትወጽእ ኣመልኪትካዶ ወይ ድማ ኣብ ጥሮታ ለውጢ ኣሎዶ?*
ካብታ ትሓተላ ዘለኻ ሰሙን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ካብ ምዱብ ኣስራሒኻ ናይ በዓል ክፍሊት
ተቐቢልካዶ ወይ ድማ ክትቅበል ዲኻ?*
ካብታ ትሓተላ ዘለኻ ሰሙን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ናይ ዕረፍቲ (ቫኬሽን) ክፍሊት ተቐቢልካዶ
ወይ ድማ ክትቅበል ዲኻ?

8) ካብታ ትሓተላ ዘለኻ ሰሙን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክፍሊት ብዓይነት ወይ ድማ ስራሕ ብምቁራጽ
ዝወሃብ ክፍሊት ተቐቢልካዶ ወይ ድማ ክትቅበል ዲኻ?*
9) ኣብ ጁሪ ኣገልጊልካዶ?*
10) ኣብ ሚሊታሪ ሪዘርቭ ወይ ድማ ናሽናል ጋርድ ንልዕሊ 72 ተኸታተልቲ ሰዓታት ግቡእ
ፈጺማካዶ?*
11) ኣብ ናትካ ትካል/ስራሕ ዲኻ ትሰርሕ?*
12) ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተቖጺርካ ሰሪሕካ’ዶ ኔርካ?*
*ዝረኸብካዮ ኣታዊታት ኣብ’ታ ዝረኸብካለን ሰሙን ደኣምበር ኣብ ዝተቐበልካዮ ሰሙን ኣይኮነን ሪፖርት
ትገብር። ድምር ኣታዊታትካ ክጎድል ዝግብኦ ቅድሚ ምጉዳሉ ጸብጻብ (ሪፖርት) ግበር። ኣብ ናትካ ትካል
ትሰርሕ እንተኾንካ፡ ዝተጻረየ ኣታዊ’ኻ ጸብጻብ (ሪፖርት) ግበር። ዝረኸብካዮ ኣታትዊታት ድምር ሰዓታት
ወይ ድማ መዓልቲታት እውን ክትሕተት ኢኻ።
ኣብ ዉሽጢ እታ ሰሙን እንተሰሪሕካ ነዞም ዝስዕቡ ከተቕርብ ተዳሎ፣
• ኣብታ ሰሙን እቲኣ ዝረኸብካዮ መጠን ኣታዊታት ዋላ ዘይተኸፍለካ ይኹን ( ኣታዊታት ነዞም
ዝስዕቡ ሓዊስካ ኢዩ፡ ኩሎም መሃያ/ደሞዝ ብውልቂ ኣገልጊልካ ትረኽቦ ከም መሃያ ፡ ኮሚሽን
ከምኡ’ውን ቦናስ ወይ ድማ ካብ ጥረ-ገንዘብ ወጻኢ ዝተኸፍለካ ብገንዘብ ተተሚኑ ከምኡ’ውን
ብርክት ዝበለ መቕሽሽ)።
• ኣብታ ሰሙን ክንደይ ሰዓታት ከምዝሰራሕካ
• ስም ዝሰራሕካሉ ትካል
• ናይ ኣስራሒ ትካል ሙሉእ ኣድራሻ
• ኣብ’ታ ሰሙን ስራሕ ዝጀመርካሉ መዓልቲ
ኣታዊታትካ ምስ ኣእተኻ/ኣፍለጥካ
እዚ ዝስዕብ ሕቶታት ክትሕተት ኢኻ። “ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ምስቲ ዝነበርካዮ ኣስራሒ ክትቅጽልዶ
ትሓስብ ኣለኻ?” እንተደኣ ኣይፋል ኢልካ ምኽንያትካ ክትገልጽ ኣለካ።
1) ስራሕ ብዘይምህላው
ንኣብነት እቲ ኣስራሒ ስራሕ ብዘይምህላዉ ወይ ድማ ብትእዛዝ ሓለዋ ጥዕና (public health)
ኣብዚ እዋን ለብዒ ኮቪድ-19 ስራሕ ዓጽዩ ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ኣጕዲሉ ድዩ
2) ስራሕ ብዘይምህላዉ ሰዓታት ስራሕ ስለዝጎደለ
3) ካብ ስራሕ ስለዝተሰጎግካ
4) ባዕልኻ ኣቋሪጽካዮ
5) ካልእ ምኽንያት
ካልእ ሪፖርት ክትገብሮ ዝግበኣካ ኣታዊታት ኣሎዶ?
ኣታዊታትካ ሪፖርት ክግበሩ ከምዘለዎም ርግጸኛ እንተዘይኰንካ፡ አብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር ካብ ገጽ 27-28
ኣብ ሃንድ ቡክ ንደለይቲ ስራሕ ( Handbook for unemployed workers) (PDF,2.9MB) ተወከስ።
መልስታትካ ምስወዳእካ እቲ ሲስተም ብዘረባ ወይ ድማ ብጽሑፍ ዘቕረብካዮ ጥርዓን/ሕቶ ተቐባልነት
ረኺቡሎ ክብለካ’ዩ።

ሪፖርት ዝግበሩ ኣታዊታት ነዞም ዝስዕቡ ሓዊስካ ኢዩ፣
1) ካብ ናትካ ቢዝነስ እትረኽቦ ዝተጻረየ ኣታዊ።
2) መተካእታ ገንዘብ ኮይኖም ብዓይነት ዝወሃቡ ከም ክራይ ገዛ ከም ኡ’ውን መናበሪ ዝኸውን።
3) ኣብታ ሰሙን ንዝተሰርሐ ስራሕ ዝተኸፍለ ቦናስ።
4) መቕሽሽ ብዝኾነ ዓይነት።
5) ክፍሊት ዝፍጸመሉ ቫኬሽን፡ በዓላትን ናይ ሕማም ዕረፍትን።
6) ንሚሊታሪ ሪዘርቭን ናሽናል ጋርድን ልዕሊ ሰለስተ መዓልቲ ብተኸታታሊ እንተድኣ ሰሪሖም።
7) ኣብ ጁሪ ሰሪሕካ ዝኽፈል።
8) ገንዘባዊ ሓገዝ ንትሑት ወይ ድማ ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎም ተመሃሮ ዝወሃብ ( State Work
Study)( Title IV funds ከይሓወስካ)።
9) ካብ ኣስራሒ ዝርከብ ኣታዊ ከም ውህሉል ክፍሊት (ኣብታ ሰሙን እቲኣ ብዘጋጠመ መጉዳእቲ ወይ
ብትእዛዝ ሓኪም ዘብኮርካዮ ዝተኸፍለካ ውህሉል ክፍሊት።
ካብ ኣታዊታትካ ዝጎድል ዘርኢ ሰንጠረዥ
ካብ ሰሙናዊ ግቡእካ ክንደይ ከምዝጎድል ንምርግጋጽ፡ ካብ ኣታዊኻ ዝጎደል ዘርኢ ሰንጠረዥ
(download current earnings deduction chart) ምጽዓን ይከኣል።
እንተደኣ ኣብ ሰሙናዊ ጥርዓንካ ጌጋ ፈጺምካ
እንተደኣ ሰሙናዊ ጥርዓንካ ክትመልእ ከለኻ ጌጋ ፈጺምካ “ጥርዓንካ/ሕቶኻ ተቐባልነት ረኺቡ’ሎ” ዝብል
ቅድሚ ምስማዕካ ወይድማ ቅድሚ ምርኣይካ ከምብሓድሽ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ
ጥርዓንካ እንዳቕረብካ ከሎኻ ጌጋታት ንምእራም ዕድል ኣሎ።
ጥርዓንካ/ሕቶኻ ድሕሪ ምርካብካ ጌጋ ከምዘለካ እንተፈሊጥካ ጌጋኻ ንምእራም ንወኪል(claims agent)
ካብ ሰኑይ-ዓርቢ ካብ 7፡00ቅ.ቀ.- 4 ድ.ቀ. ብቁጽሪ ተሌፎን (800-318-6022 ብዘይካ በዓላት) ደዊልካ
ኣዛርቦም።
እንተደኣ ጌጋኻ ንምእራም ደዊልካ ዘይተዛሪብካ (እንተዘይኣፍሊጥካ)፡ እቲ ጌጋ ካብ ጉቡእካ ንላዕሊ
ክፍሊት ከውህብ ስለዝኽእል፡ ከምኡድማ ጥቅምታትኻ ክቋረጽ ምኽንያት ይኸውን።
እንተደኣ ስራሕ ንዘይብሎም ዝወሃብ ናይ ውሕስና (unemployment insurance) ጥቕምታት
ከተመልክቱ ደሊኹም ወይ ድማ ብዛዕባ ናይ ውሕስና (ኢንሹራንስ) ጥቕምታት ሕቶ እንተሃልዩኩም ናብ
ቁጽሪ ተሌፎን 1-800-312-6022 ደውሉ። ምስደወልኩም ናጻ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ሕተቱ ብዛዕባ
ስራሕ ንዘይብሎም ዝወሃብ ጥቕምታት ንምዝራብ ኣድላዪ እንተኾይኑ።

