
ኮቪድ-19 የአባል ጥቅሞች 
ሰንጠረዥ 1 ዋሺንግተንን መሰረት ያደረገ የ1199NW የአባል ግምታዊ ሁኔታዎች እና  ጥቅማጥቅሞች አሉ 

የ1199NW የአባል ግምታዊ ሁኔታ PFMLA L&I UI የፌደራል 

የሚከፈልበት 

የህመም ፈቃድ 

እና FMLA 

CARES  የተጠራቀሙ 

ጥቅማጥቅሞች 

ዝቅተኛ የታካሚ ቁጥር 
  

X 
 

X 
 

የሥራ ክፍሉ ተዘግቷል፣ ሌላ ሥራ 

የለም 

  
X 

 
X 

 

የሥራ ክፍሉ ተዘግቷል፣ 

የቀረበውንም ሥራ አልተቀበለም 

  
(ለምን ተቀባይነት 

እንዳጣ 

ይወስነዋል) 

 
(ለምን ተቀባይነት 

እንዳጣ ይወስነዋል) 

? 

የየቀን ክፍያ፣  የተለመዱትን 

ሰዓታት እየተቀበሉ አይደለም 

  
X 

 
ምናልባት 

 

በሽታ የመከላከል አቅምን 

የተዳከመ  
ምናልባት 

መሥራት 

የሚችሉ ከሆነ  

UI ይጠቀሙ 

 
X 

 
X ?  

ጥገኛው የበሽታ መከላከል አቅሙ 

ተዳክሟል 
ምናልባትም 

   
X  X 

ለይቶ ማቆያ ውስጥ የገባ 
 

X X X X X 

የኮቪድ-19 ህመምተኛ X X 
 

X X X 

የህጻን ክብካቤ አለመኖሮች 
  

መስራት መቻልዎ 

ላይ ይወሰናል፣ 

ለምሳሌ በርቀት 

X ዋነኛ ክብካቤ ሰጪ 

ከሆኑና በርቀት 

መስራት ካልቻሉ 

X 



 

በብዛት የሚጠየቁ ጥያቄዎች፦ 

1. የመንግስት ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ውዝፍ የእረፍት ጊዜዬን መጠቀም ይኖርብኛልን?  

• መንግስት ተቀጣሪዎች ቀጣሪዎቻቸው ክፍያ የሚፈጽሙባቸውን የእረፍት ጊዜን ወይም ውዝፍ የእርፍት ጊዜን እንዲጠቀሙ እንደ “የመጀመርያ እና 

መልካም አማራጭ” የሚያበረታታ ቢሆንም፣ እንደዛ ማድረግ ግን አይጠባቅብዎትም።  

 

2. የክልል ወይም የፌደራል ጥቅማጥቅሞችን የማገኝ ከሆነ ወይም የማግኘት ተስፋ ካለኝ፣ ውዝፍ የእረፍት ጊዜዬ ከዚህ ገንዘብ ጋር ተደምሮ 

በደንብ ይበቃኝ ይሆን?   

• PFMLA,፣ የፌደራል ክፍያ የተፈጸመበት FMLA፣ የተከፈለበት የህመም ፈቃድ፣ የሠራተኞች ካሳ L&I፦ ውዝፍ ጥቅሞችን መጠቀም ወይም 

ቀጣሪው የከፈለበትን አስተዳደራዊ ፈቃድን መቀበል በክፍያ በኩል ያሉትን ክፍተቶች በመሙላት እጥረትዎን ሙሉ ለሙሉ ለመቅርፍ ይቻላል። 

እንደ ህብረት ሥር ማህበር፣ ሰዎችን ምንም እንዳያጥራቸው ለማድረግና በአማራጩም ውዝፍ ፈቃድ ላይ መብት እንዲኖራቸው በማድረግ 

ቀጣረዎችን የተከፈለበት አስተዳደራዊ ፈቃድ እንዲያቀርቡ ጫና እያደረግን ነው እንዳለመታደል ሆኖም ጥቂቶች አሁንም እንደዚያ ለማድረግ 

አልተስማሙም።  

• ሥራ አጥነት:- ከሥራ ከተቀነሱ ወይም የሰአታት ቅነሳ ከተደገብዎትና የሥራ አጥነት ጥቅሞችን የሚያገኙ ከሆነ፣ በሥራ አጥነት ወቅት ከቀጣሪዎ 

የተቀበሉትን ማንኛውም ክፍያ የግድ ማሳወቅ አለብዎት እናም የሥራ አጥነት ጥቅሞችዎ በተከፈለበት የእረፍት ጊዜ መልክ በሚያገኙት መጠን 

ተቀነሽ ይደረጋል፣ ስለዚህ ያሉቦትን ጉድለቶች ለመሙላት ጥሩ አማራጭ አይደለም።   

 

3. ሥራዬ እንዲሰረዝ የተደረገው የሥራ ክፍሎች በከፊል ወይም መሉ ለሙሉ በመዘጋታቸው ከሆነ ለምሳሌ አመራጭ የሚሰጡ የቀዶ 

ህክምናዎች ከሌሉ፣ ለሥራ አጥነት ማመልከት እችላለሁ? 

• ለሥራ አጥነት ማመልከት ይችላሉ እናም የሚያገኙት ካሳም ምን ያህል ሰአታት መሥራት ይችላሉ የሚለው ላይ ይመሰረታል።  

• የ CARES ሕግ፣ በተጨማሪ ከታች እንደተዘረዘረው፣ የሥራ አጥነትን ይዘትን በማስፋት ይህንንና ሌሎች ጉዳዮችን ይዳስሳል።  አማራጮችን 

በሚመለከት ቁጥር ዘጠኝን ለተጨማሪ መረጃ ይመልከቱ። 

 

4. በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎችን ጥቅማጥቅሞችን የሚያሰፉት አዲስ የፌደራል ሕጎች የትኞቹ  ናቸው? 

• ፋሚሊስ ፈርስት ኮሮናቫይረስ ሪስፖንስ አክት (FFCRA)፦ ይህ ሕግ የሚሰራው የመንግስት ቀጣሪዎችና  ከ 500 ተቀጣሪዎች በታች ላላቸው የግል 

ቀጣሪዎች ላይ ብቻ ነው። FFCRA ሽፋን ለተሰጣቸው ቀጣሪዎች ከአቅርቦቶቻቸው የጤና ክብካቤ አቅራቢዎችን ሁሉንም የሆስፒታልና የክብካቤ 

ቤቶች ተቀጣሪዎችን ጨምሮ እንዲሰርዝ አማራጭ ይሰጣል፣ ነገር ግን የጤና ክብካቤ አቅራቢ ቀጣሪዎች በFFCRA የተቀመጡ ጥቅሞችን ለጤና 

ክብካቤ አቅራቢ ተቀጣሪዎቻቸው ከፈለጉ በዚህ ሁኔታም መስጠት ይችላሉ። 

o ጥቅማጥቅሞች፦ (1) መስፈርቶችን የሚያሟሉ ተቀጣሪዎች ኮቪድ-19 በምርመራ ከተገኘባቸው ወይም ምልክቶቹ እየታየባቸው ከሆነና 

ምርመራ የሚሹ ከሆነ እስከ 80 ሰአታት የሚደርስ የተከፈለበት የህመም ፈቃድ ያገኛሉ፤ (2) ) መስፈርቶችን የሚያሟሉ ተቀጣሪዎች ለይቶ 

ማቆያ ውስጥ ለገባ ወይም ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዙ ምክንያቶች ትምህርት ቤቱ ወይም የህጻን ማቆያው ለተዘጋበት ህጻን እውነተኛ 

ክብካቤ ለመስጠት መሥራት የማይችሉ ከሆነ እስከ 80 ሰአታት የሚደርስ የተከፈለበት የህመም ፈቃድ በመደበኛውን የክፍያ ልኬት ሁለት 

ሶስተኛ ያገኛሉ፤ እና (3) ቢያንስ ለ30 ቀናት ቅጥር ውስጥ የቆዩ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ተቀጣሪዎች ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዙ 



ምክንያቶች ትምህርት ቤቱ ወይም ማቆያው የተዘጋበትን ህጻን ለመንከባከብ እስከ 10 ተጨማሪ ሳምንታት የሚደርስ የቤተሰብና 

የህክምና ፈቃድ ከበመደበኛው ሁለት ሶስተኛው ክፍያ ጋር ያገኛሉ። 

• የኮሮናቫይረስ ድጋፍ፣ እርዳታ እና የምጣኔ ሐብት ደህንነት ድንጋጌ (CARES)፦ ኮንግረስ የሥራ አጥነት ጥቅሞችን መኖርን በብዙ መንገዶች እጅጉኑ 

አስፋፋቷል:- 

o በCARES ስር፣ ብዙ ተጨማሪ ሰዎች የሥራ አጥነት ጥቅሞችን መስፈርት ያሟላሉ፣ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ምክንያት መሥራት 

የማይችለውን ማንኛውንም ሰው ጨምሮ፣ ሁሉንም የተቀመጡ የመስፈርት መመዘኛዎች፣ እንደ የሥራ ፍለጋ መመዘኛዎችየማያሟሉ 

ግለሰቦችን ጨምሮ ፦አንድ ሰው በኮቪድ-19 ቀውስ ወቅት በጊዜያዊነት ከሥራው ቢቀነስ፣ በቀጣሪያቸው እስኪጠሩ እየጠበቁ ባለበት ጊዜ 

ሌላ ሥራ መፈለግ ሳያስፈልጋቸው ለሥራ አጥነት ሊታጩ ይችላሉ። 

o የፌደራሉ መንግስት አንድ ሰው ከሚገባው የሥራ አጥነት ጥቅሞች በተጨማሪ ለሥራ አጥነት የቆይታ ጊዜው ተጨማሪ $600 በሳምንት 

ድጋፍ ያደርጋል።  

o የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች በመደበኛነት ለ 26 ሳምንታት የሚኖሩ ሲሆን፣ ይህ ሕግ ያንን ያሰፋዋል፣ ስለዚህ ሥራ አጥነት አሁን እስከ 

39 ሳምንታት (ለ 9 ወራት ገደማ) እስከ ዲሴምበር 31፣ 2020 ድረስ ሊኖር ይችላል። 

 

5. የቀረበልኝን ሥራ ባልቀበል፣ ክፍያ ለማግኘት ያሉኝ አማራጮች ምንድን ናቸው? 

• ቀጣይ እርምጃዎችዎ የቀረበልዎትን ሥራ ለምን እንቢ አሉ የሚለው ላይ ይመሰረታል። እርስዎ ወይም የሚወዷቸው በመታመማቸው ምክንያት 

አሁን ሥራ መስራት የማይችሉ ከሆነ፣ የተከፈለበት የአስተዳደር ፈቃድ ከሌለ PFMLA የተሻለው አማራጭዎ ሊሆን ይችላል።  

• ደህንነት ስላልተሰማዎት ወይም እንዲሰሩ የተጠየቁትን ሥራ መስራት ስለማይችሉ ከሆነ፣ እና ቀጣሪዎ በአካል መገኘት ሳያስፈልግ ወይም ከቤት 

ሆነው የሚሰሩበትን አማራጭ ካላቀረበ፣ ስራ መፍታት ወይም PUA አማራጭ ሊሆን ይችላል። 

 

6. ከልጄ(ከልጆቼ) ጋር ቤት መቆየት ይኖርብኛል። ምን ሐብቶች ናቸው ያሉት? 

• ለመንግስት ቀጣሪ ወይም ከ500 ተቀጣሪዎች በታች ላሉት የግል ቀጣሪ የምትሰራ ከሆነ፣ እና እንደ ጤና ክብካቤ አቅራቢነት ከFFCRA ጥቅሞች 

ላለመሰረዝ ከተስማሙ፣ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዙ ምክንያቶች የልጅዎ(ልጆችዎ) ትምህርት ቤት ወይም መንከባከቢያ ከተዘጋ የሕጉን የተከፈለበት 

የህመም ፈቃድ እና የተከፈለበት የቤተሰብና የህክምና ፈቃድ አቅርቦቶች መስፈርት ማሟላት አለብዎ። 

• በPUA አማካኝነት ሰፋ ያሉ የሥራ አጥ ጥቅማጥቅሞች በተጨማሪ ሊኖሩ ይችላሉ። 

• የኪንግ ካውንቲ ነዋሪዎች፦ መሰል የህብረት ስራ ማህበር ሰራተኞችን በህብረት ሥራ ማህበራችን የህጻናት ክብካቤ ውስጥ እንዲገቡ በማድርግ 

መደገፍ እንችላለን። በሲያትል ውስጥ ካሉ፣ በዚህ ማስፈንጠርያ ማመልከት ይችላሉ፦ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-

5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u  

ከሲያትል ውጭ ከሆኑ ወደ ቻይልድ ኬር ሪሶርስስ በ 1-800-446-1114 ይደውሉ 

• የዲ.ኤስ.ኤች.ኤስ ሳይት የቻይልድ ኬር አዌር፣ ፋሚሊስ፣ፍሬንድስ እና ኔበር ፕሮግራም ማስፈንጠሪያዎች፣ እና የደብሊው.ኤ የህጻን ክብካቤን የያዝ 

ካርታ ከቀጠና ቀጠና ለጤና ክብካቤ ሠራተኞች አለ።https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u
https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information


7. በአሁን ሰአት ማንኛውንም ቀጥተኛ የታካሚ ክብካቤ ማድረግ ያሳስበኛል ምክንያቱም እኔ ወይም የምወዳት በሽታ የመከላከል አቅማችን 

ስለተዳከመና እና ቀጣሪዬ በአካል ሳይገኙ መስራትን ስላልፈቀደ/ስላላመቻቸ።  የስቴት/ፌደራል ጥቅሞችን መሻት አለብኝ? 

• የተከፈለበት አስተዳደራዊ ፈቃድ ከሌለ፣ በPUA ሥር ሥራ አጥነትን መፈለግ ይችላሉ። 

• መሥራት ካልቻሉ፣ በሽታ የመከላከል አቅም በመዳከሙና በሥራ ምክንያት እርሶ ወይም ጥገኛ የሆነ ከታመመ፣ ለፒ.ፍ.ኤም.ኤል.ኤ ወይም ፒ.ዩ.ኤ 

መስፈርት ማሟላት ይችላሉ። 

 

8.  PFMLA  እና የሥራ አጥነት ዋስትና በተመሳሳይ ጊዜ ማግኘት እችላለሁ? 

• አይቻልም፣ PFMLA የታሰበው በከፋ የጤና ሁኔታ ምክንያት ወደ ሥራ መመለስ አሁን መመለስ ለማይችሉት ነው። ሥራ አጥነት በተዘዋዋሪ 

የሚያመለክተው ሥራ መሥራት እንደሚችሉ እና ወደ ሥራዎ እንደሚመለሱ ወይም አዲስ የሥራ እድሎችን እንደሚሹ ነው።  

 

9. በመደበኛ ሥራ አጥነትና በጋራ ስራ ስምምነት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? 

• ቀጣሪዎች ለESD SharedWork ፕሮግራም የሰራተኛን ቁጥር መቀነስ በሚፈልጉ ጊዜ እንደ የስራ ማጣትን መቀነሻ ዘዴ ሊያመለክቱ ይችላሉ። 

የሥራ ሰአቶቻቸው የተቀነሱባቸው ነገር ግን ከ 50-90% የመደበኛ የስራ ሰአቶችን አሁንም የሚሰሩ ተቀጣሪዎች ቀድሞ ልኬት የተሰጠው የሥራ 

አጥነት ጥቅሞችን ለማግኘት በሼርድስወርክ ፕሮግራም አማካኝነት መስፍርቶችን ማሟላት ይችላሉ ቀጣሪያቸው አመልክቶ ከሆነ 

• አንድ ተቀጣሪ ወደ ሥራ እመለሳለሁ በሚል ተስፋ በጊዜያዊነት ከሥራ ሲቀነሱ፣ የ”ተጠባባቂ” ሥራ አጥነት ሊያገኙ ይችላሉ - ተቀጣሪው 

ተጠባባቂነትን መጠየቅ ይችላል፣ ወይም ቀጣሪው ለተቀጣሪው ከESD በሚያገኘው ቅጽ ተጠባባቂነትን ሊጠይቅለት ይችላል። 

• ቀጣሪው ስራዎችን የሚቀንስ ስለዚህም የተቀጣሪዎችን ሰአታት የሚቀንስ ከሆነ፣ ተቀጣሪዎቹ ቢያንስ በሳምንት 16 ሰአታት የሚሰሩ ከሆነ ቀጣሪው 

“ከፊል” ሥራ አጥነት ለተቀጣሪዎቹ መጠየቅ ይችላል።  

 

10. ለ”ተጠባባቂ” ሥራ አጥነት ለማመልከት ሞከርኩ እናም ወዲያውኑ እምቢ ተባልኩ።  አሁን ምን ላድርግ? 

• ESD (ለሥራ አጥነት) የኮምፒውተር ሥርዓታቸውን እያደሱ መሆኑንና ሠራተኞች ወድያው እምቢታ ከደረሳቸው፣ በስህተት ምክንያት መሆኑንና 

ክለሳ እንደሚደርግበት ያስገነዝባል። 

• አነስተኛ የሠራተኛ ቁጥር  እና/ወይም ምንም የቀረበ ሥራ እድል ሳይኖር የሥራ ክፍሎች መዘጋት እየገጠማቸው ላሉ፣ ሥራ አጥነት የሥራ ፍለጋ 

መመዘኛዎችን አማራጭ እያደረገውና የተጠባባቂነት ቦታ እስከ 12 ሳምንታት እንዲመረጥ ሆኗል። 

 

11. የሥራ አጥነት የምቀበለው ለምን ያህል ጊዜ ነው? 

• በፌደራል ድንጋጌ ምክንያት፣ ጥቅሞች በድምሩ እስከ 39 ሳምንታት- በግምት ዘጠኝ ወራት ሊደርሱ ይችላሉ።  

• መገንዘብ ያለብዎ፣ ከቅርቡ የፌደራል ድንጋጌ ቀደም ብሎ የሥራ አጥነት መብት ባይኖርዎ ኖሮ  የዋሽንግተን የቅጥር ደህንነት ዲፓርትመንት 

(ESD) ስርዓቱ ማመልከቻ እንዲቀበል እስኪመቻች ድረስ እንዲጠብቁ እየጠየቀዎት ነው። ያ በአፕሪል አጋማሽ ይሆናል። 

 

12. ሥራ አጥነቴ የሚጀምረው መቼ ነው? 

• ዋሽንግተን የአንድ ሳምንት የመጠባብቂያ ጊዜ ከመጠየቅ ተቆጥባለች፣ ስለዚህ ጥቅሞች የሚጀምሩት ካመለከቱበት ቀን ጀምሮ ነው፣ በፒ.ዩ.ኤ ሥር 

ካሉ በስተቀር፣ ጥቅሞች ወደኋላ ጃኑዋሪ 27፣ 2020 ተፈጻሚነት አላቸው። 



• የሥራ አጥነት ቢሮው ቁጥራቸው የበዙ የሥራ አጥነት ጥያቂዎችን እያስተናገደ ነው፣ እናም በተፈቀደላቸው ጥያቄዎች ላይ ማጣራት በተቻለ 

ፍጥነት ያደርጋል፣ ነገር ግን ከተለመደው ረጅም ጊዜ ሊፈጅ ይችላል፡፤ በመሃል እርዳታ ከፈለጉ፣ እባክዎን ተጨማሪ መረጃዎችን እዚህ ይመልከቱ:- 

coronavirus.wa.gov 

 

13.  ምን ሌሎች ሐብቶችና እርዳታ ለዋሽንግተናውያን ቀርቧል? 

• የዋሽንግተን ስቴት ተጨማሪ እርዳታ ጊዜያዊ የእፎይት ጊዜ ከመባረሮች፣ የቤት እቃዎች እርዳታ እና ነጻ የትምህርት ቤት ምሳዎች ለህጻናትን ጨምሮ 

አቅርቧል። 

 

14.  ምን አይነት መብቶች አሉኝ በሽታ የመከላከል አቅሙ አደጋ ውስጥ እንደገባ፣ ወይም በሥራ ቦታ ለኮቪድ-19 ከፍተኛ ሥጋት እንዳለበት? 

እንደ ገዢ ኢንስሊ የአፕሪል 13ኛ ድንጋጌ:- 

• ቀጣሪዎ አማራጭ ሥራዎችን፣ ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሚሰራ ስራ እና አማራጭ የሥራ ቦታዎችን፣ እና ተገቢ የማህበራዊ ፈቀቅታ እርምጃዎችን  

ለመስጠት ያሉትን ሁሉ አማራጮች የግድ መጠቀም አለበት።  

• በተጨማሪም፣ ቀጣሪዎች አማራጭ ሥራ ከሌለ እና በተለመደው መልኩ መሥራት የማይችሉ ከሆነ ሠራተኞች ውዝፍ ፈቃድ ወይም ሥራ አጥነትን 

እንዲጠቀሙ መፍቅድ የግድ አለባቸው። 

• የተከፈለበት የከፍያ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ካላቀ፣ ቀጣሪው ከቅጥር ጋር የተሳሰሩ የጤና መድህን ጥቅሞችን ሠራተኛው ወደ ሥራ እስኪመለስ ድረስ 

ማቅረብ መቀጠል የግድ አለበት።  

• ቀጣሪዎች ሙሉ ለሙሉ በመተካት ከሥራ የሚወገዳቸው ምክንያት ለበሽታ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ሠራተኞቻቸው ላይ “የከፋ የቅጥር ተግባር” 

መውሰድ አይችሉም።  

• ከፍተኛ ሥጋት ማለት በሲ.ዲ.ሲ. ውሳኔ አማካኝነት ከ65 በላይ እድሜ ያላቸው ሰዎችና በማንኛውም እድሜ ላይ የሚገኙ “የሆነ አይነት የከፋ የጤና 

ሁኔታ ውስጥ ያሉ” የከፋ የህመም የማጋጠም እድል አላቸው ወይም በኮቪድ-19 ምክንያት የሚሞቱትን ነው። 

 

15. ኮቪድ-19 ቢይዘኝ ወይም ብጋለጥ፣ እንዴት አድርጌ በሥራ ቦታ እንደተከሰተ አረጋግጣለሁ? ለሠራተኞች ካሳ ሳመለክት መብቶቼ ምንድን 

ናቸው? 

• የሠራተኞችን ካሳ በኮቪድ-19 ወቅት በሚመለከት የገዢ ኢንስሊ የአፕሪል 10ኛ ማስታውሻ በሥራ ላይ መጋለጥን የሚጠቁም ማስረጃ እስከሌለ 

ድረስ፣  በሥራ ቦታ ኮቪድ-19 የያዛቸው የጤና ክብካቤ ሠራተኞች ወይም ሊያጋጥም በሚችል መጋለጥ ምክንያት ለይቶ ማቆያ ውስጥ የገቡ 

ለሠራተኞች ካሳ መስፈርቱን ያሟላሉ።  

• በተጨማሪም፣ የራስ መድህን የሌለው የሠራተኞች ካሳ  ለሌላቸው ቀጣሪዎች፣ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ወጪ የቀጣሪን የወደፊት 

የሠራተኞች ካሳ ድርሻዎችን ለማስላት ጥቅም ላይ አይውልም። 

 

ሞንታና በብዛት የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

 

16. ሞንታና ውስጥ እኖራለሁ። ከዋሽንግተን አባላት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ጥቅሞች አሉኝን? 

• PUA ጥቅሞች ፌደራል ናቸው እናም ሞንታና ላይም ይሰራሉ 

http://coronavirus.wa.gov/


• ከሥራ ከተቀነሱ ወይም ሰአቶችዎ ከተቀነሱ፣ በህክምና ባለሙያ ራስዎን እንዲያገሉ(በግዴታ ተለይቶ መቆየት) ከታዘዙ፣ እና የበጎ ፈቃድ ከሥራ 

የመቅረት ፈቃድ ከተቀበሉ ለሥራ አጥነት የማመልከት መብት አልዎት። ለተጨማሪ መረጃ ቻርቱን ይመልከቱ። 

• ለሥራ አጥነት፣ ወደ ሥራ የመመለስ እቅድ ካለ የሞንታና የሌበርና የኢንዱስትሪ ሴፕቴምበር 30፣ 2020ን እንደ  የተራዘመ የመመለሻ ቀን ሃሰብ 

አቅርቧል። “ሥራ ቶሎ የሚጀመር ከሆነ ሠራተኞች በቀላሉ ማመልከት(ለሥራ አጥነት) ማመልከት ያቆሙና ወደ ሥራ ይመለሳሉ። ” 

• ወደ ሥራ እንዳይመጣ በተነገረው ወይም በግዜያዊ ቅነሳ ወቅት የውዝፍ ፈቃድ ክፍያ  አስፈላጊ አይደለም።  

 

17. ሞንታና ውስጥ እየቀረቡ ያሉት ምን ሌሎች ሐብቶችና እርዳታ ናቸው? 

• የሞንታና ስቴት ተጨማሪ ድጋፍ የተከራዮችን መባረርና በኪራዮች ላይ የመዘግየት ቅጣት ክልከላን ጨምሮ አቅርቧል።  

• ህብረተሰቡን የሚጠቅሙ አገልግሎቶች በቤት የመቆየት ትዕዛዝ ወቅት አይዘጉም። 

 


