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መግቢያ 
 
የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ በራሳቸው ጥፋት ባልሆነ ምክንያት ሥራ አጥ 
የሆኑ፣ለመሥራት ፈቃደኛ የሆኑና መሥራት የሚችሉ ሠራተኞችን እና 
እንዲሁም የመድን ጥቅማ-ጥቅሞችን በሌላ መልኩ ለማግኘት ብቁ የሆኑ 
ሠራተኞችን የመድን ጥቅማ-ጥቅሞችን ለመክፈል በኮሎምቢያ ዲስትሪክት 
አማካይነት የሚንቀሳቀስ ፕሮግራም ነው።ይህ ፕሮግራም በሥራ ቅጥር 
አገልግሎቶች ዲፓርትመንት አማካይነት ይተዳደራል።የገንዘብ ወጪው 
የሚሸፈነው በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ንግድሥራቸውን ከሚሠሩ አሠሪዎች 
በሚሰበሰብ ግብር አማካይነት ሲሆን ከሠራተኛው የደመዎዝ መክፈያ ቼክ 
ላይ ምንም ገንዘብ ተቆራጭ አይደረግም። 

 
ይህ አነስተኛ መጽሐፍ የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ፕሮግራሙን እንዲረዱት 
እርስዎን ለማገዝ እና የእርስዎን መሠረታዊ መብቶች እና ግዴታዎች 
እንዲያውቋቸው ለማድረግ ተብሎ የተዘጋጀ ነው።በዚህ ሰነድ ላይ 
የተቀመጡት ዓርፍተ ነገሮች ለመረጃ መስጠት ዓላማየ ታሰቡ ሲሆኑ ምንም 
ዓይነት የሕግ ወይም እንደ ደንብ ተቆጥሮ ተፈጻሚ የሚያስደርጋቸው ዋጋ 
የላቸውም። 

 
የምንዳ መስፈርቶች 

 
የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ብቁ ለመሆን መቋቋሚያ በሚባለው ክፍለ ጊዜ 
ላይ ባሉትየ 12 ወራት ክፍለ ጊዜ ላይ የተወሰኑ የምንዳ መስፈርቶችን 
ማሟላት ይኖርብዎታል።የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜው የጥቅማ ጥቅሞች 
ክፍያን ለማግኘት ለመጀመሪያ ጊዜ አመልካቹ በፋይል በሚያስገቡበት ቀን 
ላይ ይመረኮዛል፦ 

 
የመጀመሪያ የእርስዎ ማመልከቻ 
ማቅረቢያ ሙሉ ሳምንት 
በዚህ ወር ላይ ከሆነ፦ 

የእርስዎ መቋቋሚ ክፍለ ጊዜ 
ያለፈውን-እንዲያበቃ 
ከሚያደርገው 12 ወራት 
ክፍለ ጊዜ ላይ ነው፦ 

ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ወይም 
ማርች 

ሴፕቴምበር 30 

ኤፕሪል፣ ሜይ፣ ወይምጁን ዲሴምበር 31 
ጁላይ፣ ኦገስት ወይም ሴፕቴምበር ማርች 31 

ኦክቶበር፣ ኖቨምበር፣ ወይም 
ዲሴምበር 

ጁን 30 
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የሚከተሉትን የምንዳ መስፈርቶች ማሟላት ይኖርብዎታል፦ 
 

• ከመቋቋሚያው ክፍለ ጊዜ ሩብ ዓመትን ቢያንስ $1,300 
በምንዳነት የሚከፈል ገንዘብ ሊኖርዎት ይገባል፤ 

• በመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜው ውስጥ ቢያንስ ለሁለት ሩብ ዓመቶች 
ተከፋይ ምንዳ ሊኖርዎት ይገባል፤ 

• ለመላው የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜው ቢያንስ $1,950 
በምንዳነት ተከፋይ ምንዳ ሊኖርዎት ይገባል፤ እና 

• የእርስዎ አጠቃላይ ድምር የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜ ተከፋይ ምንዳ 
ቢያንስ በእርስዎ ከፍተኛው ተከፋይ ሩብ ዓመት ላይ ካለው 
አንድ እና አንድ ተኩል የበለጠ ተከፋይ ምንዳ መሆን አለበት 
ወይም በዚያ የገንዘብ መጠን ላይ በ $70 ውስጥ ያለ መሆን 
አለበት። 

 
የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜ ከዲስትሪክት አሠሪዎች፣ከዲስትሪክት መንግሥት፣
ከፌደራል መንግሥት፣ከአሜሪካ ጦር ኃይሎች፣ወይም በሌላ 
ከተማዎች/ስቴቶች ከሚገኙ አሠሪዎች የሚገኝ ሊሆን ይችላል። 

 
የሚከተሉት ተጨማሪ የምንዳ መስፈርቶች ወደ ኋላ የሚዞሩ የመነሻ 
ማመልከቻዎችን በሚያስገቡባቸው ሁኔታዎች ላይ መሟላት አለባቸው፦ 

 
• የመጀመሪያውን የእርስዎን የአመልካች ፋይል ባስገቡበት ቀን እና 

የሁለተኛ የአመልካች ፋይል ባስገቡበት ቀን መካከል ቢያንስ ዐሥር 
(10) ጊዜ የሚበልጥ ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም የገንዘብ መጠን ያለው 
ምንዳ ሊከፈልዎት ይገባል።ለምሳሌ የመጀመሪያውን የእርስዎን 
ማመልከቻ ፋይል ያስገቡት በኤፕሪል 15 ከሆነ እና የእርስዎ 
ሁለተኛው ማመልከቻ የቀረበው በኤፕሪል 17 ከሆነ፣እና የእርስዎ 
የመጀመሪያው የአመልካችሳምንታዊ ጥቅማ-ጥቅም የገንዘብ መጠን 
$200 ከሆነ በእነዚህ ሁለት ቀናት መካከል እርስዎ ቢያንስ $2,000 
የሆነ ተከፋይ ምንዳ ሊኖርዎት ይገባል። 

• እነዚህ ተከፋይ ምንዳዎች የመድን ሽፋን ባለው የሥራ ቅጥር ላይ 
መኖር ያለባቸው ሲሆን ይኸውም በየሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ካሣ 
ክፍያ ፕሮግራም የመድን ሽፋን ላለው አሠሪ ሥራ መሥራት 
ይኖርብዎታል። 
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አማራጭ የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜ 
 
አንድ ግለሰብ ከላይ በተብራራው የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜ ሥር የገንዘብ 
ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ካልሆነ ግለሰቡ በ“አማራጭ የመቋቋሚያ 
ክፍለ ጊዜ” ሥር ለገንዘብ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ መሆን አለመሆኑን 
ዲፓርትመንቱ ይወስናል።ይህ እርስዎ ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት 
የመጀመሪያውን ማመልከቻ ፋይል ካስገቡበት በፊት ያሉ አራት (4) በጣም 
በቅርብ ጊዜ የተጠናቀቁ የቀን መቁጠሪያ ዘመን ሩብ ዓመቶችን በውስጡ 
ይይዛል።የእርስዎን አማራጭ የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜ ለመወሰን 
የሚከተለውን ቻርት ይጠቀሙ፦ 

 
 
የመጀመሪያ የእርስዎ ማመልከቻ  
ማቅረቢያ ሙሉ ሳምንት 
በዚህ ወር ላይ ከሆነ፦ 

የእርስዎ መቋቋሚ ክፍለ ጊዜ 
ያለፈውን እንዲያበቃ 
ከሚያደርገው 12 ወራት 
ክፍለ ጊዜ ላይ ነው፦ 

ጃንዋሪ፣ፌብሩዋሪ፣ወይም 
ማርች 

ዲሴምበር 31 

ኤፕሪል፣ሜይ፣ወይም ጁን ማርች 31 
ጁላይ፣ ኦገስት ወይም ሴፕቴምበር ጁን 30 

ኦክቶበር፣ኖቨምበር፣ወይም 
ዲሴምበር 

ሴፕቴምበር 30 

 
 
የመድን ጥቅማ ጥቅሞች መጠን 

 
የእርስዎ ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም መጠን የእርስዎ ገቢ ከፍተኛ በነበረበት 
የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜ ሩብ ዓመት ላይ ባለው መጠን የሚወሰን ይሆናል። 
 
ሁሉም አመልካቾች መደበኛ የሆነ የሃያ ስድስት (26) ሳምንታት ጥቅማ 
ጥቅሞችን በገንዘብ ለመቀበል ብቁ ናቸው።እርስዎ የሚቀበሉት ከፍተኛው 
የጥቅማ ጥቅም የገንዘብ መጠን ከእርስዎ ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም 
የገንዘብ መጠን ሃያ ስድስት (26) ጊዜ ያክል እኩል ነው።እርስዎ 
ሊቀበሉት የሚችሉት ከፍተኛው ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም ገንዘብ መጠን 
$432 ነው። 
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ጥቅማ ጥቅም የሚሰጥበት ዓመት 
 
በእርስዎ የጥቅማ ጥቅም በሚሰጥበት ዓመት ውስጥ በሚገኙ የሳምንታት 
ጥቅማ ጥቅሞች ከፍተኛውን የሚመጥኑ ጥቅማ ጥቅሞችን ሊያገኙ ይችላሉ። 
ይህ እርስዎ በመጀመሪያ ጥቅማ ጥቅሞች ተከፋይ እንዲሆንልዎት 
ማመልከቻ ፋይል ባስገቡበት ሳምንት ውስጥ ባለው እሁድ ቀን ላይ 
ጀምሮ ያለው የሃምሳ-ሁለት (52) ሳምንታት ክፍለ ጊዜ ነው።አሁን 
ያለው የእርስዎ የጥቅማ ጥቅም የሚሰጥበት ዓመት እስኪያበቃ ድረስ 
አዲስ የሥራ አለመኖር ማመልከቻን በዲስትሪክት ኮሎምቢያ ላይ 
ሊያቀርቡበት አይችሉም።ሆኖም ግን የእርስዎ የጥቅማ ጥቅም 
የሚሰጥበት ዓመት ሙሉ በሙሉ ከመጠናቀቁ በፊት ጥቅማ ጥቅሞችዎን 
ወስደው ከጨረሱ፣በዚያ ስቴት/ከተማ ውስጥ ሥራ የሠሩ ከሆኑ እና 
ለዚያ ስቴት/ከተማ ማመልከቻ ለማስገባት የተቀመጡትን መስፈርቶች 
የሚያሟሉ ከሆኑ ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውጭ ባለ ሌላ ስቴት/ከተማ 
ላይ አዲስ ማመልከቻ ሊያስገቡበት ይችላሉ። 

 
የገንዘብ ነክ ውሳኔ ማስታወቂያ 

 
የእርስዎን የመጀመሪያ ማመልከቻ ባስገቡ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ 
በፖስታ ቤት ውስጥ የገንዘብ ነክ ማስታወቂያ ደብዳቤ ሊደርስዎት 
ይገባል።ይህ የእርስዎን ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም መጠን፣የእርስዎን ከፍተኛ 
የጥቅማ ጥቅም መጠን፣የእርስዎ ጥቅማ ጥቅም የሚሰጥበት ዓመት 
የሚያበቃበትን ቀን፣ የእርስዎ ማመልከቻ መቋቋሚያ ክፍለ ጊዜን፣እና 
የእርስዎን ማመልከቻ ለማስላት ጥቅም ላይ የዋሉትን ምንዳዎች 
ይጠቁማል። 
እርስዎ ብቁ ካልሆኑ፣ማስታወቂያው እርስዎ ሳያሟሉት የቀሩትን የገንዘብ ነክ 
መስፈርት ምን እንደሆነ ይጠቁማል። 

 
በዚያ የመቋቋሚያ ክፍለ ጊዜ ውስጥ ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውጭ ወይም 
ለፌደራል መንግሥት ሥራ የሠሩ ከሆኑ ወይም በወታደራዊ አገልግሎት ላይ 
ከነበሩ፣እንደየሥራ ቅጥር ካሉ የሚመጡ ምንዳዎች በእርስዎ የመጀመሪያው 
ገንዘብ ነክ ውሳኔ ላይ ላይታዩ ይችሉ ይሆናል።እነዚህ ምንዳዎች 
እንዲታከሉ፣እና የእርስዎ ምንዳዎች ወደ ዲስትሪክቱ እንዲዛወሩ ጥያቄ 
ማቅረብ እንድንችል እርስዎ ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውጭ ወይም 
ለፌደራል መንግሥት ሥራ የሠሩ መሆንዎትን ወይም በወታደራዊ 
አገልግሎት ላይ እንደነበሩ ለDOES ማሳወቅ አለብዎት።እነዚህ ምንዳዎች 
ሲደርሱን የእርስዎ ማመልከቻ ዳግመኛ ውሳኔ ይሰጥበታል። እንዲሁም 
የተሻሻለ የገንዘብ ነክ ውሳኔ ማስታወቂያ በፖስታ ቤት በኩል 
ይላክልዎታል።እያንዳንዱ የሚደርስዎትን የገንዘብ ነክ ውሳኔ ማስታወቂያ 
በጥንቃቄ ይገምግሙት። 
 
የእርስዎ ገንዘብ ነክ ውሳኔ ማስታወቂያ የእርስዎ ያልሆኑ ምንዳዎችን 
የሚያካትት ከሆነ ወይም በመቋቋሚያ ጊዜው ውስጥ የነበሩ የተወሰኑ 
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ወይም ሁሉም ምንዳዎች የሚጎድሉ ከሆነ ወደ የአሜሪካ የሥራ ማዕከል 
ሪፖርት ማድረግ እና እንደገና እንዲታይልዎት መጠየቅ አለብዎት።እንደገና 
እንዲታይ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ማስታወቂያው ለእርስዎ በፖስታ ቤት በኩል 
በተላከልዎት ባሉት አሥራ-አምስት (15) የቀን መቊጠሪያ ቀናት ውስጥ 
ፋይል መደረግ አለባቸው።ጊዜውን የጠበቀ የይግባኝ ጥያቄን ለማስገባት 
የመጨረሻው ቀን በገንዘብ ነክ ውሳኔ ማስታወቂያ ግርጌ ላይ ተጠቁሟል። 

 
እንደ W-2 ቅጾች ወይም የደመዎዝ ክፍያ ቼክ ሰነድ የመሳሰሉ ማናቸውንም 
የጎደሉትን ምንዳዎች ማስረጃዎች ከእርስዎ ጋር ይዘው ይምጡ።የእርስዎ 
ዳግም እንዲታይልዎት ያቀረቡት ጥያቄ ይስተናገድ እና በደብዳቤ 
አማካይነት ውሳኔው እንዲደርስዎት ይደረጋሉ ወይም የተሻሻለ የገንዘብ ነክ 
ውሳኔ ማስታወቂያ በፖስታ ቤት በኩል ይላክልዎታል።በነዚህ የተገኙ 
ውጤቶች የማይስማሙ ከሆኑ፣ይግባኝ ለመጠየቅ መብት አልዎት።እንዴት 
የይግባኝ ፋይል ማስገባት እንደሚቻል እርስዎ በሚደርስዎት ደብዳቤ ላይ 
ወይም በገንዘብ ነክ ውሳኔ ማስታወቂያው ላይ መመሪያዎች ተካተዋል። 

 
የቀድሞ ወታደር ሠራተኞች 

 
የእርስዎ የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ በፌደራል ወታደራዊ አገልግሎት ላይ 
የተመረኮዘ ከሆነ የእርስዎን ቅጽ DD-214 “የአባል ጥያቄዎች ቅጂ 4”፣ 
“ከንቁ የሥራ ግዳጅ መልቀቂያ ወይም ማሰናበቻ ምስክር ወረቀት”ን 
ማቅረብ ይኖርብዎታል። 

 
ሌሎች ብቁ መሆኛመስፈርቶች 

 
ከምንዳ መስፈርቶች በተጨማሪ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት 
ይኖርብዎታል፦ 

 
• በራስ ጥፋት ባልሆነ ምክንያት ሥራአጥ መሆን፤ 
• ሥራ ለመቀጠር ይሚችሉመሆን፤ይህም ማለት ከዚህ ቀደም 

በወሰዱት ሥልጠና፣ ትምህርት፣ወይም የሥራ ልምድ ምክንያት 
ለእርስዎ የሚስማማ ሥራ ቢሰጥዎት ለመሥራት ዝግጁ እና 
ፈቃደኛ መሆን አለብዎት፤ 

• በየሳምንቱ ቢያንስ ሁለት ሥራ የመቀጠር ሙከራዎችን ማድረግ 
ይኖርብዎታል፤ 

• ለእርስዎ የሙያ ዓይነት የተለመዱ ዓይነት ዘዴዎችን በመጠቀም 
ገንዘብ የሚያስገኝ የሥራ ቅጥርን ለማግኘት በየሳምንቱ በግል 
ጥረት ማድረግዎን መቀጠል ይኖርብዎታል።አልፎ አልፎ በተወሰነ 
የጊዜ ገደብ ልዩነት ለየአሜሪካ የሥራ ቅጥር ማዕከል የእርስዎን 
የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎች ሪፖርት እንዲያደርጉ ሊጠየቁ 
ይችላሉ።ይህም በመሆኑ የእርስዎን የሥራ ቅጥር ፍለጋ 
እንቅስቃሴዎች ሪኮርድ መያዝ አለብዎት፤ 
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• ሥራ ለመቀጠር አካላዊ ብቃት ያልዎት መሆን አለብዎት።ታመው 
ሳለ፣ቆስለው ወይም የአካል ጉዳት ደርሶብዎት እያለ የመድን 
የጥቅማ ጥቅም ገንዘብን ሊከፈሉ አይችሉም፤ 

• ከሌላ ስቴት/ከተማ ያለመቀጠር የመድን ጥቅማ ጥሞችን 
የሚቀበሉ ወይም ሊቀበሉ እየሞከሩ ያሉ ሠራተኛ መሆን 
የለብዎትም፤እና 

• በታዘዙት መሠረት ሪፖርት ማድረግ አለብዎት።ይህ ሳምንታዊ 
የማመልከቻ ቅጾችን ማስገባትን፣ብቁነትን ለማረጋገጥ በሚደረጉ 
ግምገማዎች ላይ ሪፖርት ማድረግን እና የመድን ጥቅማ ጥቅም 
ትክክለኛነት መለኪያ ቃለ መጠይቆችን መደረግ፤እና እንደ ሕጋዊ 
የውጭ ዜጋ ሁኔታ እና የምንዳዎች ማረጋገጫ የመሳሰሉ ለመድን 
ጥቅማ ጥቅም ብቁነት ማረጋገጫ ሰነዶችን እንዲያቀርቡ 
ይጠየቃሉ። 

 
እነዚህን መስፈርቶች ማሟላት ሳይችሉ መቅረት ጥቅማ ጥቅሞቹን 
እንዳይቀበሉ 
ሙሉ በሙሉ እንዲሰናበቱ ሊያስድርግዎት ይችላል። 

 
ለመጨረሻው ቀጣሪ የሚሰጥ ማስታወቂያ 

 
አንድ ጊዜ ማመለከቻ በፋይል ከገባ በኋላ፣ለእርስዎ ለመጨረሻው የሠላሳ 
(30) የሥራ ቀን አሠሪ የመለያየት መረጃን የሚጠይቅ ማስታወቂያ 
ይላክለታል። 

 
የማመልከቻዎች መርማሪ ከእርስዎ የመጨረሻው የሠላሳ (30) የሥራ ቀን 
አሠሪ ጋር እንዴት እንደተለያያችሁ፣እርስዎ ሥራ ለመሥራት ያልዎትን 
አካላዊ ብቃት ወይም ሥራ ለመቀጠር የእርስዎን ተገኝነት በተመለከተ 
መረጃ ለማግኘት ስልክ በመደወል እርስዎን ሊያገኝዎት ይችል ይሆናል። 

 
የማሰናበቻ እና ብቁአለመሆኛ ምክንያቶች 
 
የመድን ጥቅማ ጥቅሞችን እንዳይቀበሉ ያልዎት ብቃት ሊሰረዝ ወይም 
በሚከተሉት ምክንያቶች ብቁ እንዳልሆኑ ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ፦ 

 
• ያለ ምንም ከሥራ ጋር የተገናኘ አጥጋቢ ምክንያት ከእርስዎ 

የመጨረሻው የሠላሳ (30) የሥራ ቀን አሠሪ በራስ ፈቃድ 
ከሥራ መሰናበት፤ 

• በከባድ የሥነምግባር ጉድለት በእርስዎ የመጨረሻው የሠላሳ 
(30) የሥራ ቀን አሠሪ ከሥራ መባረር፤ 

• ከባድ የሥነምግባር ጉድለት ባልሆነ ሌላ የሥነምግባር ጉድለት 
በእርስዎ የመጨረሻው የሠላሳ (30) የሥራ ቀን አሠሪ ከሥራ 
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መባረር፤ 
ያለበቂ አሳማኝ ምክንያት ተስማሚ የተባለን ሥራ ለመቀጠር 
ማመልከቻ ለማስገባት እምቢ ማለት፤ 

• ከሥራ መታገድ ውጭ ባለ ሌላ የአሠሪና ሠራተኛ የፍርድ ክርክር 
ላይ መሳተፍ፤ 

• ሥራ ለመሥራት አለመቻል ወይም ሥራን ለመሥራት መገኘት 
አለመቻል፤ 

• በታዘዙት መሠረት ሪፖርት ሳያደርጉ መቅረት፤ 
• በተመደቡበት የዳግም ቅጥር አገልግሎቶች ላይ ሳይሳተፉ 

መቅረት፤ 
• በሥራ ቅጥር አገልግሎቶች ዲፓርትመንት የሚመከሩ 

የሥልጠና ኮርሶችን ሳይሳተፉ መቅረት፤ እና 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ ካልሆኑ ሥራ እንዲሠሩ የተፈቀደልዎት 

ሰው ሳይሆኑ መቅረት። 
 
የትምህርት ተቋም ተቀጣሪ ሠራተኛ ከሆኑ፣ 
በተከታታይ አካዳሚያዊ ዓመታት ወይም ተርሞች ላይ እና ትምህርት ቤት 
ተመልሶ ሲከፈት ወደ ሥራ መደብዎ እንደሚመለሱ ማስተማመኛ 
በተሰጡባቸው የዕረፍት ጊዜያት ላይ የመድን ጥቅማ ጥቅሞችን ለመቀበል 
በተጨማሪ ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ። 

 
የፕሮፌሽናል የስፖርት ቡድን አባል ከሆኑ በሚቀጥለው የውድድር 
ዘመን ላይ ወደ ሥራ መደብዎ እንደሚመለሱ በቂ ማረጋገጫ የተቀበሉ 
ከሆኑ በውድድር ዘመናት መካከል ላለው ክፍለ ጊዜ እርስዎ 
በተጨማሪ ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ። 

 
በቤት ውስጥ ረብሻ ምክንያት 
ከሥራ መሰናበት 

 
የመጨረሻ ቀጣሪዎ በራሱ ወይም በራሷ ፍላጎት የተወ ወይም የተወች 
ግለሰብ ወይም በእሱ ወይም በእሷ አሠሪ ከቤት ውስጥ ረብሻ ጋር 
በተገናኙ ምክንያቶች ከሥራ የተሰናበተ ወይም የተሰናበተች ግለሰብ 
ከሚከተሉት መካከል የቤት ውስጥ ረብሻውን በመደገፍ በማስረጃነት 
ከቀረበ ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ሊሆን ወይም ልትሆን 
ትችላለች፦ 

 
• የፖሊስ ሪፖርት ወይም ሪኮርድ፤ 
• የመንግሥት ኤጀንሲ ወይም የፍርድ ቤት ሪኮርድ ፤እና 
• ከመጠጊያ ተቋም፣ ማኅበራዊ ሠራተኛ ፣የሥነልቦና አማካሪ፣

ቴራፒስት፣ ጠበቃ፣የሕክምና ዶክተር ወይም የቤተ እምነት 
አመራር አባል የተሰጠ የጽሑፍ መግለጫ። 
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በሕግ ባል/ሚስት ወይም የትዳር ጓደኛ የመኖሪያ ቦታን መቀየር 
ምክንያት ከሥራ ገበታ መሰናበት 

 
የመጨረሻ ቀጣሪዎን በራሱ ወይም በራሷ ፍላጎት የተወ ወይም የተወች 
ግለሰብ ወይም እሱ ወይም እሷ የእሱን ወይም የእሷን የሕግ ባል/ሚስት 
ወይም የትዳር አጋር አብሮ መሄድ ስላለበት/ባት 
እና በዚህም ምክንያት ወደ ሥራ ቦታው ለመመላስ የማይቻል በመሆኑ 
ከሥራ ቢሰናበት/ብትሰናበት ብቁ እስከሆነ/ች ድረስ የካሣ ጥማጥ ቅሞች 
ሊከለከል/ልትከለከል አይገባም። 

 
የታመመን ወይም የአካል ጉዳት የደረሰበትን የቤተሰብ አባል 
እንክብካቤ ለማድረግ ሲባል ከሥራ ገበታ መሰናበት 

 
የመጨረሻ ቀጣሪውን በራሱ ወይም በራሷ ፍላጎት የተወ ወይም የተወች 
ግለሰብ ወይም እሱ ወይም እሷ የታመመን 
ወይም የአካል ጉዳት ያለበትን የቤተሰብ አባል ለመንከባከብ ሲል/ስትል 
ከሥራ ቢሰናበት/ብትሰናበት ብቁ እስከሆነ/ች ድረስ የካሣ ጥቅማ ጥቅሞች 
ሊከለከል/ልትከለከል አይገባም። 

የማሰናበቻ/ ብቁ አለመሆን ማስታወቂያ እና ይግባኝ የመጠየቅ መብት 
 
ከተሰናበቱ ወይም የመድን ጥቅማ ጥቅሞችን ለመቀበል ብቁ ሳይሆኑ ቢቀሩ 
ለምን እንደ ተሰናበቱ ወይም ብቁ ሳይሆኑ እንደቀሩ ለእርስዎ የሚያስረዳ እና 
በውሳኔው ሽፋን ያለውን ክፍለ ጊዜ የሚገልጽ የውሳኔ ማስታወቂያ 
በአቤቱታዎች መርማሪ ተዘጋጅቶ በፖስታ ቤት በኩል ይደርስዎታል። 

 
በአንድ የተሰጠ ውሳኔ ላይ እርስዎ የማይስማሙበት ከሆነ፣ወደ 
የአስተዳደራዊ ችሎት ቢሮ ይግባኝ የመጠየቅ መብት አልዎት።የይግባኝ ሰሚ 
ችሎት እንዲቆምልዎት የሚያቀርቡት ጥያቄ በፖስታ-ቤት በኩል ወይም 
በሚከተለው አድራሻ በአካል በመቅረብ ፋይል ማድረግ ይቻላል፦ 

 
Office of Administrative Hearings 
One Judiciary Square 
441 4th Street, NW  
Washington, D.C. 20001-2714 

 
በፖስታ ቤት በኩል ከሆነ የሚልኩት ይግባኝ የሚጠይቁበትን ውሳኔ 
ቅጂ ማካተት ይኖርብዎታል።በአካል በመቅረብ ከሆነ ፋይሉን 
የሚያስገቡት ይግባኝ የሚጠይቁበትን ውሳኔ ቅጂ ከእርዎ ጋር ይዘው 
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መምጣት ይኖርብዎታል። 
 

በፋክስ ለመላክ ወደ 202-442-9451ፋክስ ይላኩ።ይግባኝ 
የሚጠይቁበትን ውሳኔ ቅጂ ዓባሪ መያያዝ ይኖርብዎታል። 

 
የይግባኝ ማመልከቻዎን በፖስታ ቤት በኩል ከሆነ የሚያስገቡት፣እርስዎ 
ይግባኝ የሚጠይቁበት ውሳኔ ከተላከበት ቀን ጀምሮ ባሉት አሥራ አምስት 
(15) ቀናት ውስጥ (ቅዳሜና እሁድን እንዲሁም በዓላትን ጨምሮ) በ 
U.S. Postal Service ፖስታው የተላከበት ቀን ምልክት ሊደረግበት 
ይገባል። በአካል ቀርበው የእርስዎን ይግባኝ ሪፖርት የሚያደርጉ ከሆነ 
በተመሳሳይ መልኩ በ15 የቀን መቊጠሪያ ቀናት ውስጥ ይህንኑ ማድረግ 
ይኖርብዎታል። 
ነጻ የሆነ የጥብቅና አገልግሎት በ Claimant Advocacy Program የ 
Metropolitan Washington Council, AFL-CIO በኩል ማግኘት 
ይችላሉ። የእነርሱ ስልክ ቊጥር 202-974-8150 ነው። 
 

 
የማሰናበቻ/ ብቁ አለመሆን ቆይታ ጊዜ 

 
በራስ ፍላጎት ሥራን በማቆም ፣ ወይም በከባድ የሥነምግባር ጉድለት 
ወይም ተስማሚ ነው የተባለን ሥራ አልሠራም በማለት ምክንያት 
እንዲሰናበቱ ከተደረጉ መሰናበቱ ጸንቶ የሚቆየው የእርስዎ የሥራ 
አለመቀጠር የመድን ይገባኛል አቤቱታ ለሚቆይበት ጊዜ ያክል የሚጸና 
ነው።መልሶ ብቁ ለመሆን ለዐሥር ሳምንታት ወደ ሥራ መመለስ፣ 
ማመልከቻ ለሚጠይቁበት የጥቅማ ጥቅም መጠን ቢያንስ አሥር (10) ጊዜ 
የሚበልጥ ገቢ ማግኘት እና በራስዎ ጥፋት ባልሆነ ምክንያት ከሥራ ውጭ 
እንዲሆኑ የተደረጉ መሆን አለብዎት።ገቢዎች በሥራ አጥነት ኢንሹራንስ 
ፕሮግራም የመድን ሽፋን ባለው አሠሪ የተከፈሉ መሆን አለባቸው።
ለምሳሌ፦የእርስዎ ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም መጠን $100 ከሆነ 
ቢያንስ አሥር (10) ሳምንታት ሥራን የሚሸፍን ቢያንስ $1.000 ገቢ 
ማግኘት ይኖርብዎታል።የሥራ ሳምንታት የግድ ተከታታይ መሆን 
አይኖርባቸውም።እንዲህ ላለው ቅጥር የሰነድ ማስረጃ ማቅረብ 
ይኖርብዎታል።የ W-2 ቅጽ፣የክፍያ መቀበያ ሰነድ፣ ወይም ከእርስዎ አሠሪ 
የሚሰጥ ደብዳቤ ተቀባይነት ይኖራቸዋል። 

 
ከከባድ የሥነምግባር ጉድለት ሌላ እንደ ሥነምግባር በሚቆጠሩ ድርጊቶች 
ከሥራ መሰናበቱ የእርስዎን ማመልከቻ ስምንት (8) ሳምንታትን የሚሸፍን 
ሆኖ አጠቃላዩ ድምር ተከፋይ ከእርስዎ ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም 
ክፍያ መጠን በስምንት (8) ጊዜ እንዲቀንስ ይደረጋል። 

 
በአሠሪና ሠራተኛ አለመግባባት ምክንያት ከሥራ ከተሰናበቱ ከሥራ 
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መሰናበቱ የአሠሪና ሠራተኛ አለመግባባቱ ለሚቆይበት ጊዜ ያህል የሚቆይ 
ይሆናል። 

 
መሥራት ስላልቻሉ ወይም ለሥራ ሊገኙ ስላልቻሉ ብቁ ሳይሆኑ ቢቀሩ 
ብቁ ሳይሆኑ መቅረቱ እርስዎ በአካል ተገኝተው ሥራ መሥራት ይችሉ 
ወይም ለሥራ መገኘት ይችሉ የነበሩበት ሳምንትን ወይም የነበሩባቸው 
ሳምንታት የሚሸፍን ይሆናል።
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የሥራ ቅጥር እንደሚቀጥል በቂ የሆነ ማረጋገጫ ስላልዎት ብቁ እንዳልሆኑ 
ከተቆጠሩ ብቁ ሳይሆኑ የሚቆዩበት ክፍለ-ጊዜ በትምህርት ቤት ተርሞች፣ 
በበዓላት ዕረፍቶች ወይም በስፖርታዊ የውድድር ዘመኖች መካከል ያለውን 
ጊዜ የሚሸፍን ይሆናል። 

 
የሳምንታዊ ጥቅማ ጥቅም ገንዘብ መጠን መቀነስ 

 
የእርስዎ ተከፋይ የጥቅማ ጥቅም ገንዘብ መጠን በሚከተሉት 
ምክንያቶች ሊቀነስ ይችላል፦ 

 

ጡረታ መከፈል 
 
እርስዎ የገንዘብ መዋጮ ላደረጉበት የጡረታ ገንዘብን እየተቀበሉ ያሉ 
ከሆኑ እርስዎ በሳምንት የሚያገኙትን የጡረታ ክፍያ እናሰላው እና ይህን 
የገንዘብ መጠን ከእርስዎ ሳምንታዊ ተከፋይ የጥቅማ ጥቅም ገንዘብ መጠን 
ላይ ተቀናሽ እናደርገዋለን።የሚከፈለው የጡረታ ገንዘብ መጠን ከእርስዎ 
ሳምንታዊ የመድን ጥቅማጥቅም ተከፋይ የገንዘብ መጠን ጋር እኩል ከሆነ 
ወይም የሚበልጥ ከሆነ ምንም የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያዎችን 
አያገኙም። 

 
ማስታወሻ፥ ለእርስዎ ጡረታ የገንዘብ መዋጮ እርስዎ ያደረጉ ከሆኑ 
(ማለትም ለምሳሌ፣የማኅበራዊ ዋስትና ጡረታ ገንዘብን እየተቀበሉ ከሆን 
ይህን እዚህ ላይ መጥቀስ ይቻላል)፣በእርስዎ ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም 
ተከፋይ ገንዘብ ላይ ምንም ገንዘብ ተቀናሽ አይደረግም። 

 
የአገልግሎት ክፍያ 

 
የአገልግሎት ክፍያ ተቆራርጦ የሚከፈል ከሆነ እነዚህ ክፍያዎች 
ለሚከፈሉባቸው ክፍለ ጊዜዎች ያክል እርስዎ ብቁ አይደሉም።የአገልግሎት 
ክፍያ በአንድ ጊዜ ጠቅለል ተደርጎ የሚከፈል ከሆነ እና ሆኖም ግን ለአንድ 
የተወሰነ ጊዜ ብቻ የተመደ እንደ ሆነ ለዚያ የተወሰነ ጊዜ እርስዎ ብቁ 
አይሆኑም።የአገልግሎት ክፍያ በአንድ ጊዜ ጠቅለል ተደርጎ የሚከፈል ሆኖ 
ለአንድ የተወሰነ ጊዜ ብቻ ያልተመደ ከሆነ ለዚያ ጠቅለል ያለክፍያው 
ለሚከፈልበት ሳምንት እርስዎ ብቁ አይሆኑም። 
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የልጅ ድጋፍ ማድረጊያ ግዴታ 
 
የልጅ ድጋፍ ተቆራጭ የመክፈል ግዴታ ካለብዎት፣ከሳምንታዊው የእርስዎ 
የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያ የገንዘብ መጠን ላይ ቢያንስ ሃያ አምስት 
(25/100) በመቶ መቆረጥአለበት።የሚቆረጠው የገንዘብ መጠን በእርስዎ 
የልጅ ድጋፍ ማድረጊያ ግዴታ ላይ የሚታሰብ ይሆናል። 

 

ገቢዎች 
 
በራስ በራስ የሥራ ቅጥርን ጨምሮ ከሥራ የሚገኙ ሁሉም ገቢዎች፣
በእርስዎ ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅሞች ክፍያ መጠየቂያ ማመልከቻላይ 
ሪፖርት መደረግ አለባቸው።ሪፖርት የሚያድርጉት ያልተጣራውን ገቢ 
መሆን አለበት (ማለትም ከማናቸውም የግብር፣የጤና መድን ክፍያ ወዘተ 
ተቀናናሽ ገንዘቦች በፊት)።መቼ እንደ ተከፈልዎት ከግምት ውስጥ ሳይገባ 
ገቢዎች በሙሉ ሥራው በትክክል ለተሠራበት ሳምንት ሪፖርት መደረግ 
አለባቸው። 

 
የእርስዎን ምንዳዎች ትክክለኛውን የገንዘብ መጠን የማያውቁ ከሆኑ፣
በእያንዳንዱ ሳምንት ለሠሩባቸው ሰዓታት የሚከፈለውን የእርስዎን 
በሰዓት ተከፋይ ምንዳ በማባዛት ግምቱን ይስጡ።የደመዎዝ መክፈያ 
ቼኩን እርስዎ ከተቀበሉ በኋላ የሰጡት ግምት ልክ እንዳልነበረ ከተረዱ፣
የእኛን የጥሪ ማዕከል በስልክ ቊጥር 202-724-7000 ደውለው 
ያነጋግሩ። 

 

እንደትርፍ ጊዜ ሥራ ሠራተኝነት የሚሠሩ ከሆኑ በየሳምንቱ 
የሚያገኙትን የመድን ጥቅማ ጥቅም የገንዘብ መጠን ለማሰላት 
የሚከተለውን ቀመር ይጠቀሙ፦ 

 

A. ወደ የእርስዎ ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም መጠን $50 
ይጨምሩበት። 

 

B. ከእርስዎ ያልተጣራ ሳምንታዊ ምንዳዎች ላይ ስልሳ-ስድስት 
(66/100) በመቶ ይቀንሱበት። 

 

ቀሪው፣የተጠጋጋው መጠን የእርስዎ ተቀናሽ የተደረገ ሳምንታዊ 
የመድን ጥቅማ ጥቅም መጠን ነው። 
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ለምሳሌ የእርስዎ ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም መጠን $200 ነው 
እና የእርስዎ ያልተጣራ ገቢ ለዚያ ሳምንት 
$100 ነው። ወደ የእርስዎ ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም መጠን 
$50 ይጨምሩበት ($200+$50=$250)። ከእርስዎ ያልተጣራ ገቢ 
$100 ላይ ስልሳ-ስድስት (66/100) በመቶ ሲቀንሱበት $66 ይሆናል።
ቀሪው $184 ($250-$66=$184) ነው።የእርስዎ የተቀነሰ 
ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም $184 ነው። 

 

ማስታወሻ፥ ሙሉ የሥራ ሰዓት የሚሠሩ ከሆኑ እርስዎ ሥራዓጥ አይደሉም።
በመሆኑም በየሳምንቱ የሚያገኙት አጠቃላይ ገቢ ምንም ይሁን ምን የመድን 
ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ አይደሉም። 

 

የእርስዎን ምንዳዎች ሪፖርት ሳያደርጉ መቅረት ከፕሮግራሙ መሰናበትን እና 
ከልክ በላይ ክፍያን ሊያስከትል እንዲሁም በወንጀል መጠየቅን እና/ወይም 
ወጪና ኪሳራን መክፈል ግዴታን ሊያስከትል ይችል ይሆናል። 

 
ከልክ በላይ ክፍያዎች 

 
ማግኘት የሌለብዎትን የመድን ጥቅማ ጥቅሞችን ክፍያ ከተቀበሉ ከልክ 
በላይ ተከፍለዋል።ከልክ በላይ የተከፈለው ክፍያ መጠንን እና ለልክ በላይ 
መከፈሉ ምክንያት ምን እንደሆነ የሚያብራራ የጽሑፍ ውሳኔን ይቀበላሉ። 

 
ከልክ በላይ ክፍያዎች ሊያጋጥሙ የሚችሉባቸው አንዳንድ በጣም 
የተለመዱ ምክንያቶች፦ 

 
• ገቢን ሪፖርት ሳያደርጉ መቅረት፤ 
• በትክክል ገቢን ሪፖርት አለማድረግ።ለምሳሌ እንደ ያልተጣራ 

ክፍያ ብሎ ሪፖርት ማድረግ ፈንታ “የተጣራክፍያ” ብሎ 
ሪፖርት ማድረግ፤ 

• የኋላ ክፍያ ሽልማት።የኋላ ክፍያን በመከፈል ወደ ነበሩበት የሥራ 
ገበታ እንዲመለሱ ከተደረጉ፣የሥራ አጥመሆን የመድን 
ጥቅማጥቅሞችን ከዚህ ቀደም ለተከፈሉባቸው ማናቸውም 
ሳምንታትን የኋላ ክፍያው የሚያጠቃልል ከሆነ ከልክ በላይ 
እንደተከፈሉ ይቆጠራሉ፤ 
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• የአስተዳደራዊ ችሎት ዳኛ ከዚህ ቀደም እርስዎ የመድን 
ጥቅማጥቅሞችን ለመከፈል መብቱ አልዎት ተብሎ የተሰጠን 
ውሳኔ ውድቅ ካደረገው፤እና 

• ወደ ሙሉ የሥራ መደብ ጊዜ ከተመለሱ በኋላ ለመድን ጥቅማ 
ጥቅሞች ክፍያ መጠየቂያን ፋይል ማስገባት መቀጠል። 

 
ከልክ በላይ የሆኑ ክፍያዎችን መርምሮ ማወቅ 

 
መከፈል የሌለባቸውን የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያዎችን የሚከፈሉ 
ግለሰቦችን መርምሮ ለማወቅ የሚያስችሉ የተለያዩ የመመርመሪያ ቴክኒኮች 
ጥቅም ላይ ይውላሉ። 

 
እነዚህ የሚከተሉትን ያካትታሉ፥ 

 
• ማመልከቻዎችን በዘፈቀደ አልፎ አልፎ ኦዲት ማድረግ፤ 
• ከአሠራዎች በተገኘ መረጃ ላይ በመመርኮዝ 

ምርመራ ማድረግ፤ 
• በአካባቢው ውስጥ ያሉ አሠሪዎች ሪፖርት ካደረጉዋቸው 

ምንዳዎች ጋር በኮምፒዩተር የክፍያ ጥያቄዎች ላይ 
የተጠቀሰው መዛመድ አለመዛመዱን በየሩብ ዓመቱ 
መፈተሽ፤ 

• በአጎራባች ስቴቶች/ከተሞች ማለትም እንደ ሜሪላንድ እና 
ቨርጂኒያ ውስጥ ያሉ አሠሪዎች ሪፖርት ካደረጉዋቸው ምንዳዎች 
ጋር በኮምፒዩተር የክፍያ ጥያቄዎች ላይ የተጠቀሰው መዛመድ 
አለመዛመዱን መፈተሽ፤ 

• የአዲስ የሥራ ቅጥር መረጃን በኮምፒዩተር መዛመድ 
አለመዛመዱን መፈተሽ። 

 
ከልክ በላይ የሆኑ ክፍያዎችን ተመላሽ አድርጎ መክፈል 

 

ከልክ በላይ ተከፋይ የሆኑ ግለሰቦች ሙሉ ተመላሽ ክፍያ የማድረግ 
ግዴታ አለባቸው።ተመላሽ ክፍያ በአንድ ጊዜ ጠቅለል አድርጎ መክፈል 
ወይም በስምምነት ቀስ በቀስ ቆራርጦ መክፈል ይቻላል።ወደፊት 
የሚሰጡ የሥራ አጥመሆን የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያዎች በተጨማሪ 
ከዚህ ቀደም የነበረን ከልክ በላይ ተከፋይ የመሆን ዕዳን ለማወራረድ 
ሊያዙ ይችላሉ።ተመላሽ ክፍያ ሳይፈጸም ከቀረ፣ገንዘቡን ለማስመለስ 
ሕጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል። 

 
የዲስትሪክት የገቢ ግብር ተመላሽ ገንዘቦች ሊቋረጡ እና በሥራ አጥነት 
ከልክ በላይ ለተከፈለ የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያ ማወራረጃ ጥቅም ላይ 
ሊውል ይችላል። 
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የዲስትሪክት መንግሥት ሠራተኛ ከሆኑ የእርስዎ ምንዳዎች ከልክ በላይ 
ክፍያዎችን ለማወራረድ ሊተሳሰር ይችላል። 
 
በማጭበርበር ድርጊት ላይ የሚጣል ቅጣት 

 
በ ዩ.ኤስ አሜሪካ የሠራተኛ ሚኒስቴር በፊደራል ደረጃ ከኦክቶበር 1፣ 
2014 ጀምሮ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከኦክቶበር 21፣ 2013 
ጀምሮ ሁሉም በስራአጥነት የሚከፈሉ የካሣክፍያዎች በኤጀንሲው 
የማጭበርበር ድርጊት እንደሆኑ ሲደረስባቸው የተከፈለው ክፍያ 15% 
የገንዘብ ቅጣትን ያስከትላሉ።ይህ 15% የቅጣት ክፍያ ከዋናው 
በማጭበርበር ከተገኘ ከልክ በላይ ክፍያ ላይ ተጨምሮ ተከፋይ ይሆናል።
እርስዎ ሆን ብለው የሐሰት ቃል ከሰጡ ወይም የመድን ጥቅማ ጥቅም 
ክፍያዎችን ለማግኘት ወይም መጠናቸውን ከፍለ ማድረግ አስፈላጊ 
ተጨባጭ መረጃዎችን ከደበቁ፣ከእርስዎ የመድን ሽፋን ጥቅማ ጥቅም 
የሚሰጥበት ዓመት በላይ እስከ አንድ ዓመት ሊታገዱ ይችላሉ።እርስዎ 
በተጨማሪ በወንጀል ሊጠየቁ እና በዚህም ለተጨማሪ ቅጣት ሊዳረጉ 
ይችሉ ይሆናል። 
 
ሳምንታዊ ጥቅማ ጥቅሞችን ፋይልማስገባት 

 
የእርስዎን ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም ክፍያ መጠየቂያ ማመልከቻ 
በኢንተርኔት በኩል  www.dcnetworks.org ላይ ፋይል ማስገባት 
ይችላሉ።የእርስዎን ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም ክፍያ በተጨማሪ በስልክ 
ቊጥር 202-724-7000 ፋይል ሊያስደርጉይችላሉ።በሁለቱም መንገድ 
ሲጠቀሙ እርስዎ ራስዎ የፈጠሩትን ወይም እኛ እርስዎ የመጀመሪያውን 
ማመልከቻ ሲያስገቡ በላክንልዎት ደብዳቤ ላይ ያለውን የይለፍ-ቃል 
መጠቀም ይኖርብዎታል።የእርስዎን የይለፍ ቃል ከረሱት እባክዎ 
https://does.dcnetworks.org/claimantservices/Logon.
aspx ይጎብኙ እና “የይለፍቃልረስቼያለሁ” የሚለው ላይ ይጫኑ። 

 
የእርስዎን ሳምንታዊ የጥቅማ ጥቅም ክፍያ ማመልከቻ በኢንተርኔት 
ወይም በስልክ ፋይል ማስደረግ በጣም ፈጣኑ እና ለመድን ጥቅማ 
ጥቅሞች ተገቢነትን ማረጋገጫ ለማግኘት የተሻለው መንገድ ነው። 

 
በኢንተርኔት ወይም በስልክ ተጠቅመው ፋይል ማድረግ ካልቻሉ 
የእርስዎን ሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያውን በደብዳቤ በፖስታ 
ቤት በኩል መጠየቅ ይችላሉ። 

 
የእርስዎን የመጀመሪያውን ማመልከቻ ፋይል ካስገቡ በኋላ የእርስዎን 
የመጀመሪያውን የማመልከቻ ማቅረቢያ ቅጽ በደብዳቤ በፖስታ ቤት 
በኩል ሊደርስዎት ይገባል።የእርስዎን የአቤቱታ ማመልከቻ ባስገቡበሰባት 
(7) ቀናት ውስጥ ይህን ቅጽ ካልደረስዎት ወደ የእርስዎ የአሜሪካ የሥራ 

 

https://does.dcnetworks.org/claimantservices/Logon.aspx
https://does.dcnetworks.org/claimantservices/Logon.aspx
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ማዕከል ሪፖርት ማድረግ ወይም የጥሪ ማዕከሉን ማነጋገር ይኖርብዎታል። 
 
የእርስዎን ሳምንታዊ ማመልከቻ ማስገባት የሚችሉበት በጣም ቅርቡ ቀን 
በቅጹ ላይ ካለው ማብቂያ ቀን በኋላ ባለው የመጀመሪያው እሁድ ላይ ነው። 
 
ፈጣን ክፍያ ማግኘትዎን ርግጠኛ ለመሆን፣ የእርስዎን ሳምንታዊ ማመልከቻ 
በቅጹ ላይ ካለው ማብቂያ ቀን በኋላ ባለው አሊያም በእሁድ ቀን 
ወይም በሰኞ ቀን እንዲያቀርቡት ይመከራሉ። 

 
የእርስዎን ሳምንታዊ ማመልከቻ ማስገባት የሚችሉበት በጣም ቅርቡ 
ቀን በቅጹ ላይ ካለው ማብቂያ ቀን በሰባት (7) ቀናት ውስጥ ነው። 

 
የእርስዎን ሳምንታዊ ማመልከቻ በቅጹ ላይ ካለው ማብቂያ ቀን በሰባት 
(7) ቀናት ውስጥ ሳያስገቡ ቢቀሩ ሪፖርት አደራረግን በተመለከቱ 
የተሰጡትን መመሪያዎች ባለማክበርዎት ብቁ እንዳልሆኑ ይቆጠራሉ። 

 
የማመልከቻ ቅጹን ለመሙላት የሚያግዙ መመሪያዎች 

 
እባክዎ እነዚህን መመሪያዎች በጥንቃቄ ይከተሉዋቸው፦ 

 
ለወረቀት በፖስታ ቤት ለሚላኩ ማመልከቻዎች፦ 

 
 

• የእርስዎን ማመልከቻ ማቅረቢያ ቅጽ ይፈርሙበት እና ቀኑን 
ይጻፉበት፤ 

• የእርስዎን ማመልከቻ ቅጽ ከማብቂያ ቀኑ ቀጥሎ ካለው እሁድ 
በፊት ባለ ጊዜ እንዳይልኩት እንዲሁም ከሳምንቱ ማብቂያ ቀን 
በኋላ ከሰባት (7) በላይ ዘግይተው እንዳይልኩት።በማመልከቻ 
ቅጹ ደብዳቤ ላይ ወደታተመው የመላኪያ አድራሻ ማመልከቻን 
ይላኩ።የእርስዎን መልሶ መቀበያ አድራሻ በኤንቬሎፑ ላይ 
እባክዎ ይጥቀሱ፤እና 

• በእርስዎ ኤንቬሎፕ ላይ ማኅተም ያድርጉበት። 
 
 
ለመስመር ላይ (ኦንላይን) ማመልከቻ ማቅረቢያ ቅጾች፦ 
 
• ኢንተርኔት ላይ www.dcnetworks.orgን ይጎብኙ እና “የሥራ 

አጥነት ጥቅማ ጥቅምን ማመልከቻ አቅርብ” የሚለውን ይምረጡ፤ 
• ሳምንታዊ ማመልከቻዎችን ፋይል ለማድረግ እና/ ወይም የእርስዎን 

መለያ (አካውንት) ለመገምገም ወደ የእርስዎ መለያ (አካውንት) 
ተመዝግበው ይግቡ። 

 

http://www.dcnetworks.org/
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• ለየሳምንቱ የሚቀርበውን ጥያቄ መልስ ይስጡበት።ከእያንዳንዱ 
ጥያቄ ቀጥሎ ያለውን “አዎ”ወይም “አይ” የሚል አዝራር 
ይምረጡ፤ 

• ለጥያቄ ቁጥር 5 “አዎ” የሚል መልስ ከሰጡ፣ያልተጣራውን 
ገቢ ከማናቸውም ተቀናሽ ገንዘብ በፊት ያለውን መጠን 
ማስገባት አለብዎት፤ እና 

• ለጥያቄ ቁጥር 6 “አዎ” የሚል መልስ ከሰጡ፣የአገልግሎት 
ክፍያውን ሳምንታዊ ተከፋይ የገንዘብ መጠን ማስገባት 
አለብዎት። 

 
እባክዎ እነዚህን መመሪያዎች በጥንቃቄ ይከተሉዋቸው፦መልስ 
ያልተሰጡባቸውን ጥያቄዎች የያዙ ቅጾች፣ያለ ጊዜያቸው ቀድመው 
የተላኩ ቅጾች፣እና ፊርማ የሌለባቸው ቅጾች ተመላሽ የሚደረጉ ሲሆኑ 
ይህም የመድን ጥቅማ ጥቅም የሚከፈልበትን ጊዜ መዘግየት ሊያስከትል 
ይችላል። ዘግይተው የተላኩ ቅጾች ተጽዕኖ ላረፈበት(ባቸው) 
ሳምንት(ታት)  የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያዎችን እንዳያገኙ 
ሊያደርግዎት ይችላሉ። 

 
የእርስዎን የማመልከቻ ቅጽ በፖስታ ቤት ከላኩ በኋላ ለሚቀጥለው 
ሳምንት የሚሆነውን ሌላ ማመልከቻ ቅጽ በሰባት (7) ቀን ውስጥ በፖስታ 
ቤት ሊደርስዎት ይገባል።በዚህ የጊዜ ገደብ ውስጥ የእርስዎን የአቤቱታ 
ማስገቢያ ቅጽ ሳይቀበሉ ከቀሩ ወደ የእርስዎ የአሜሪካ ሥራ ማዕከል 
በአካል በመገኘት ሪፖርት በማድረግ ወይም የጥሪ ማዕከሉን በስልክ 
ቊጥር 202-724-7000 በመደወል ማሳወቅ ይችላሉ።የጥሪ ማዕከሉ 
የስልክ መስመሮች በየሥራ ቀኑ ከጠዋቱ 8:30 a.m. እስከቀኑ 4:30 
p.m. ድረስ ክፍት ናቸው። 

 

ማስታወሻ፥የመድን ጥቅማ ጥቅሞችን ለማረጋገጥ አለመቻል ወይም ይህንኑ 
ለማረጋገጥ እንዳልቻሉለ DOES ለማሳወቅ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ 
ሳይደውሉ ቢቀሩ ተጽዕኖ ላረፈበት(ባቸው) ሳምንት(ታት) የመድን ጥቅማ 
ጥቅም ክፍያዎችን እንዳያገኙ ሊያደርግዎት ይችላሉ። 
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የጥቅማጥቅሞች ክፍያ  
 
ለቀጥታ የባንክ ክፍያ መመዝገብ የጥቅማጥቅም ክፍያዎን ለመቀበል 
ፈጣንና የተሻለ መንገድ ነው። ለቀጥታ የባንክ ክፍያ መመዝገብ ቀላል 
ነው። 
 
ለቀጥታ ባንክ ክፍያ መመዝገብ የማይችሉ ከሆነ ጥቅማጥቅምዎን 
ለአመልካቾች በሚሰጠው የባንክ ዴቢት ካርድ በኩል ይቀበላሉ። 
 
መጠበቂያ ጊዜ 

 
በዲስትሪክቱ ሕግ መሠረት የመድን ጥቅማ ጥቅሞች ከመከፈላቸው በፊት 
የአንድ ሳምንት የመጠበቂያ ጊዜ ይኖራል።የመጠበቂያ ጊዜው በሌላ 
መልኩ እርስዎ ብቁ የሚሆኑበት የመጀመሪያው ሳምንት ነው።በአጠቃላይ 
ይህ የእርስዎ ማመልከቻ የመጀመሪያው ሳምንት ነው።ለመጠበቂያ ጊዜው 
ምንም ክፍያ አይፈጸምም። 

 
ከሌሎች ኤጀንሲዎች ጋር መረጃን መለዋወጥ 

 
ይህ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ጥያቄ ሲቀርብለት ለስቴት እና ለክልላዊ 
የመንግሥት ኤጀንሲዎች አንድ ግለሰብ ለችግረኛ ቤተሰቦች ጊዜያዊ 
ድጋፍ፣ ለሜዲክ-ኤድ፣ለምግብ ድጎማ፣ለመጠለያ ድጎማ እና 
ለማኅበራዊ ዋስትና እርዳታ ፕሮግራሞች ያለውን ብቁነት ለማረጋገጥ 
ሲባል መረጃ ከእኛ ፋይሎች አውጥቶ እንዲሰጥ በፌደራል ሕግ 
ይገደዳል።በተጨማሪ ከሕፃን ድጋፍ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጋር መረጃን 
መለዋወጥ ይቻላል። 
 
የጥቅማ ጥቅሞች ግብር አከፋፈል 

 
የሥራ-አጥነት ኢንሹራንስ እንደ ግብር የሚከፈልባቸው ገቢዎች ይቆጠራል።
የመድን ጥቅማ ጥቅሞችን የሚቀበሉ ግለሰቦች በየሩብ ዓመቱ የሚገመተውን 
የግብር ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠበቅባቸዋል። እነዚህ የግብር ክፍያዎች 
በጃንዋሪ 15፣ ኤፕሪል 15፣ ጁላይ 15 እና ኦክቶበር 15 መከፈል 
ይኖርባቸዋል።ስለግምት ግብሮች ተጨማሪ መረጃ በአገር ውስጥ ገቢ 
አገልግሎት በታተመው በሕትመት 505, “Tax Withholding and 
Estimated Tax” ላይማግኘት ይቻላል። 

 
የእርስዎን የፌደራል የግብር ግዴታ ለመወጣት ከእርስዎ ሳምንታዊ የሥራ 
አጥነት ካሣ ክፍያዎች ላይ እንዲቆረጥ ለማስደረግ ምርጫው አልዎት።በዚህ 
አማራጭ የሚስማሙ ከሆኑ፣ከሳምንታዊ የመድን ጥቅማ ጥቅም ክፍያዎችዎ 
ላይ ዐሥር (l0/100) በመቶ የሚሆነው ይቆረጥ እና ወደ አገር ውስጥ ገቢ 
አገልግሎት መሥሪያ ቤት ይተላለፋል። 
 

 



19 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ነዋሪ ከሆኑ ለእርስዎ ዲስትሪክት የገቢ ግብር 
ግዴታን እንዲከፍሉ በተጨማሪ ሊጠየቁ ይችላሉ።ይህ የሚቆረጠው 
ገንዘብ በአምስት (5/100) በመቶ የሚታሰብ ይሆናል። 

 
በጃንዋሪ 30 የሥራ ቅጥር አገልግሎቶች መመሪያው ለእርስዎ ቅጽ 
1099-UC የሚልክልዎት ሲሆን በዚህም ላይ ባለፈው የቀን መቊጠሪያ 
ዓመት ላይ ለእርስዎ ተከፋይ የተደረገውን የመድን ጥቅማ ጥቅም መጠን 
ሪኮርድ ያደርጋል።ገንዘብ እንዲቆረጥብዎት ፈቃድ ከሰጡ፣ቅጽ 1099-UI 
የሚቆረጠውን የገንዘብ መጠን የሚጠቁም ይሆናል።የቅጽ 1099-UI 
ውሂብን (መረጃን) በእርስዎ የአመልካች አቅራቢ መለያ (አካውንት) 
ድረገጽ ላይ 
(https://does.dcnetworks.org/ClaimantServices)  
በተጨማሪ መመልከት ይችላሉ።የ 1099 መረጃን በስልክ ቊጥር 202-
724-7000 ላይ በተጨማሪ ማግኘት ይችላሉ። 
 
እኩል ዕድል መስጠት የሕግ ግዴት ነው 

 
የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ አገልግሎቶች ያለምንም መድልዎ በሕግ 
አንቀጽ የ1964ቱ ርዕስ VI ሰብአዊ መብቶች ሕግ ሥር፣
እንደተሻሻለው፤ክፍል 504 የ1973ቱ የመልሶ ማቋቋሚያ ሕግ፤
የሥራ ግብረ ኃይል ኢንቨስትመንት ሕግ (WIA)፤በ1975ቱ በዕድሜ 
መድልዎ ማድረግ ሕግ፤እና የአካል ጉዳት ያለባቸው አሜሪካዊያን 
የ1992ቱ ሕግ መሠረት አገልግሎቶቹ ይሰጣሉ። 

 
በዘር፣ በቀለም፣ በብሔራዊማንነት፣ በዕድሜ፣ በጾታ፣ በሃይማኖት፣በአካል 
ጉዳት፣ በፖለቲካ ዝንባሌ ወይም እምነት፣በ Workforce Innovation 
and Opportunity Act (WIOA) በመሳተፍ ወይም በዜግነት 
ምክንያት መድልዎ እየተፈጸመብዎት እንዳለ ካመኑ በደሉ በደረሰብዎት 
ባሉት 180 የቀንመቊጠሪያ ቀናት ውስጥ የሚከተለውን አድራሻ 
በመጠቀም ወደ የሥራ ቅጥር አገልግሎቶች መመሪያ የእኩል የሥራ 
ዕድልሹም አቤቱታ ማስገባት ይችላሉ፦ 

 
4058 Minnesota Avenue, N.E. 

Washington, D.C. 20019 
 
በአማራጭነት ወደ የሚከተለው አድራሻ ለሰብአዊ መብቶች ዳይሬክቶሪት፣
ዳይሬክተር በቀጥታ አቤቱታዎን ማስገባት ይችላሉ፦ 

U.S. Department of Labor, 
200 Constitution Avenue,N.W. 

Room N-4123, 
Washington, D.C. 20210 
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የእርስዎን አቤቱታ ወደ ሥራ ቅጥር አገልግሎቶች መምሪያ ማስገባት 
ከመረጡ እኛ ውሳኔ እስከ ምንሰጥ ድረስ ወይም ስልሳ (60) የቀን 
መቊጠሪያ ቀናት እስኪያልፉ ድረስ ከሁለት አንዱ በቀደመው ወደ DCR 
ፋይል ከማስገባትዎ በፊት መጠበቅ ይኖርብውታል።ቅሬታዎን ባስገቡ ባሉ 
(60) የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ በጽሑፍ የሚሰጥ ውሳኔ ካልደረስዎት 
ውሳኔ እስከ ሚሰጥ ድረስ ሳይጠብቁ በቀጥታ አቤቱታዎን ወደ DCR 
እነዚያ የስልሳ (60) የቀን መቊጠሪያ ቀናት ከሚያበቁበት ቀን ጀምሮ ባሉት 
ሠላሳ (30) የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ ቅሬታዎን በፋይል ያስገቡ።
ለእርስዎ ቅሬታ በምንሰጠው መፍትሔ እርካታ ካላገኙ፣ወደ DCR 
ቅሬታዎን ፋይል ማስገባት ይችላሉ።ቅሬታው የእኛን በሐሳብነት የቀረበ 
መፍትሔ በተቀበሉ በሠላሳ (30) ቀናት ውስጥ በፋይል ማስገባት ይችላሉ። 
 
ጥያቄ ሲቀርብ አገልግሎቶች መስማት ለተሳናቸው እና እንግሊዝኛ 
ለማይናገሩ ደንበኞች የእገዛ አገልግሎቶች ይሰጣሉ።መስማት የተሰናቸው 
ደንበኞች ለሥራ ቅጥር አገልግሎቶች መመሪያ በ D.C. Relay 
System በኩል ወደ  202-727-3323 በመደወል ይህንኑ ማሳወቅ 
ይችላሉ። 
 
መድልዎ ያለማድረግ ማስታወቂያ 

 
በ1977ቱ የዲ.ሲ ሰብዓዊ መብቶች ሕግ፣በተሻሻለው የዲ.ሲ 
ኦፊሴላዊ ሕግ ክፍል 2-1401.01 et seq., (Act) መሠረት 
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ በተግባር ወይም በአስተሳሰብ ደረጃ 
የሚከተሉትን ተመርኩዞ ልዩነት እና አድልዎን አያደርግም፦ዘር፣
ቀለም፣ ኃይማኖት፣ ብሔራዊማንነት፣ ጾታ፣ ዕድሜ፣ የጋብቻሁኔታ፣
አካላዊገጽታ፣ የወሲብዝንባሌ፣ የቤተሰብአቋም፣ የቤተሰብኃላፊነቶች፣ 
ምዝገባ፣ የፖለቲካዝንባሌ፣ የአካልጉዳት፣ የገቢምንጭ፣ወይም 
በመኖሪያ ወይም በሥራ ቦታ አንጻር ምንም ዓይነት ልዩነት 
አያደረግም።ወሲባዊ ጥቃት በሕግ የተከለከለ የጾታ መድልዎ 
ዓይነትነው።በተጨማሪም ከላይ ጥበቃ በሚደረግላቸው ምድቦች ላይ 
በመመርኮዝ የሚፈጸም ወሲባዊ ጥቃት በሕጉ የተከለከለ ነው።ሕግን 
በመጣስ መድልዎ ማድረግ በምንም ዓይነት መልኩ ተቻችሎ ሊታለፍ 
አይችልም።የሕግ ጥሰት ፈጻሚዎች የዲሲፕሊን እርምጃ 
ይወሰድባቸዋል።

 



® 

 
ዋሽንግተን፣ዲሲ 

የአሜሪካሥራማዕከላትመገኛቦታዎች፦ 
 

American Job Center - Northwest 
Frank D. Reeves Municipal Center 

2000 14th and U Streets, N.W., 3rd Floor 
Washington, DC 20009 

 
American Job Center - Northeast 
CCDC  -  Bertie  Backus  Campus 

5171 South Dakota Avenue, N.E., 2nd Floor 
Washington, DC 20017 

 
American Job Center - Southeast 

3720 Martin Luther King, Jr. Avenue, S.E. 
Washington, DC 20032 

 
American Job Center – DOES Headquarters 
4058 Minnesota Avenue, N.E. Washington, DC 

20019 
 

የሥራ ሰዓታት፦ 
ከሰኞ - ሐሙስ   8:30 a.m.- 04:30 VM. p.m 

ዓርብ  9:30 a.m. - 04:30 VM. p.m 
 

ለ UI አገልግሎቶች፦ 
ከሰኞ - ሐሙስ   8:30 a.m.- 04:00 VM. VM. p.m 

ዓርብ  9:30 a.m. - 04:00 VM. VM. 
p.m 
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ቊጥር ይደውሉ፦ (202) 727-WORK (9675) 
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ከንቲባ 
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