
እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
በሁለት ደረጃዎች ለ PUA ያመልክቱ፤ 
መጀመሪያ በ dcnetworks.org 
ላይ የተጠቃሚ በ UI ይገባኛል 
ጥያቄ ያቅርቡ (ብቃት ከሌለው 
ይከልከሉዎታል) እና ከዚያ በ 
dcdoes.force.com/PUAForm/s/ 
ላይ የ PUA ማመልከቻውን ይሙሉ፡
፡ በ ኤክስፕሎረር አሳሽዎ ላይ  የ UI 
አቤቱታዎትን ለመሙላት ዴስክቶፕን 
ወይም ላፕቶፕ ኮምፒተርን 
ይጠቀሙ፣ የኮምፒተር ወይም 
የበይነመረብ ግንኙነት ከሌለዎት ለ 
202-724-7000 ይደውሉ። 

ማመልከቻ ሳስገባ ምን 
ዓይነት ሰነዶች/መረጃዎች 
ያስፈልጉኛል?
• ስም፣ አድራሻ፣ የአሠሪ ስልክ ቁጥር
• የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር
• የአሜሪካ ዜጋ ካልሆነ የባዕድ 

ምዝገባ ቁጥር
• 2019 እና 2020 (አንድም 1099, 

የደሞዝ, ወይም ታክስ ተመላሽ) 
የገቢ ሰነድ

• 2020 የሩብ ዓመት
• ገቢዎችን መገመት

መብቶቼን በሚመለከት 
ማናገር የምችለው ማንን ነው?
የዋሺንግተን የሕግ ባለሙያዎች 
የሠራተኞች መብት ክሊኒክ 
202-319-1000 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህግ ድጋፍ 
ማህበር 
202-628-1161 

የሜትሮ ዋሽንግተን የይገባኛል ጥያቄ 
ተከራካሪ ፕሮግራም  
AFL-CIO: 202-974-8159 

የ ዲ. ሲ. የ ወረርሺኝ በሽታ ሥራ አጥ ዋስትና (PUA)
ለ COVID-19 አስቸኳይ ሁኔታ መሰረታዊ መረጃ

የወረርሺኝ በሽታ (PUA) ሥራ አጥ ዋስትና 
ምንድን ነወ?
PUA በተለምዶ ለስራ አጥነት ዋስትና (UI) ለሌላቸው ሰራተኞች የገንዘብ ድጋፍ፣ PUA በተለምዶ ለስራ አጥነት ዋስትና (UI) ለሌላቸው ሰራተኞች የገንዘብ ድጋፍ፣ 
የደመወዝ ክፍያ ፕሮግራም ነው፡፡የደመወዝ ክፍያ ፕሮግራም ነው፡፡ ይህም ገለልተኛ ተቋራጮችን፣ በግል ሥራ ላይ 
የተሰማሩ፣ 1099 ተቀባዮችን፣ አዲስ ሠራተኞችን እና በዓመቱ ውስጥ የሥራ አጥነትን 
ዋስትና አግኝተው የጨረሱትን ያካትታል፡፡ እንደ በ UI እንደሚያመለክቱት፤ ስራ 
በሚሰሩበት መስሪያ ቤት ክልል ውስጥ ለ PUA ያመልክቱ።

PUA በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ያሉትን 
ሰዎች ያካትታል፤
• 1099 ይቀበላሉ፣ ለእራስዎ ነው የሚሰሩት፣ ገለልተኛ ተቋራጭ ነዎት እና/ወይም 

እንደ ፓሬድ እና ኡበር ያሉ ተባራሪ ሥራዎች አማካይነት ገንዘብ ያገኛሉ እንዲሁም በ 
COVID-19 ምክንያት ገንዘብ ማግኘት አልቻሉም፡፡

• አዲስ ሥራ መጀመረዋ ነበር ወይም በ COVID-19 ምክንያት አዲስ ሥራ ሊጀምሩ 
የነበረው ተዘጋ፡፡

• በ COVID-19 ምክንያት ት/ቤቱ የተዘጋ ልጅ ዋና ተንከባካቢ ነዎትን፡፡
በሥራ ቦታ ላይ ለተወሰነ ጊዜ የ W-2 ሠራተኛ ብሆን እና በ COVID-19 ምክንያት ዲሲ 
ውስጥ ያለው አሰሪዬ ከሥራ ቢቀንሰኝ ወይም የሥራ ሰዓትን በእጅጉ ቀንሶብኝ ከሆንስ? 
ለመደባዊ UI ብቁ ነዎት፣ እና በ dcnetworks.org ላይ ማመልከት ይችላሉ፡፡

PUA እንዴት ነው የሚሰራው? 
ምን ያህል እኔ ይደርሰኛል እና ለምን ያህል ጊዜ ነው የማገኘው? 
የዲሲ ከፍተኛው ሳምንታዊ የሥራ አጥነት ክፍያ በሳምንት $444 ነው፡፡ የ PUA ድጎማዎ 
ግማሽ ያህል ደመወዝዎን እስከ ከፍተኛው የክፍያ መጠን ድረስ ይተካዋል። በፌዴራል 
CARES ሕግ መሠረት አመልካቾች ተጨማሪ ከኤፕሪል - ሐምሌ ወር ጀምሮ ለአራት 
ወራት በሳምንት $600 ይከፈላቸዋል። የ PUA ጥቅሞች እስከ 39 ሳምንታት ድረስ 
ሊቆዩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ብቁነትን ለመጠበቅ በየሳምንቱ ማረጋገጫ ሰነድ ማጠናቀቅ 
ያስፈልግዎታል። 

ጥቅሞቼን ማግኘት የምጀምርበት ጊዜ መቼ ነው? 
PUA የገንዘብ እርዳታ በቀጥታ ተቀማጭ ወይም (ዴቢት ካርድ ዓይነት) ካርድ አማካይነት 
ይሰጠዎቷል፡፡ ካመለከቱ በኋላ የቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ቅጹን መሙላት ያስፈልግዎታል፡
፡ በአጠቃላይ የይገባኛል ጥያቄዎችን ለማስኬድ 21 ቀናት ያህል ይወስዳል ነገር ግን በአሁኑ 
ጊዜ የአመልካቾች መጠን በጣም ከፍተኛ ነው ስለሆነም እንዲታገሱን እንጠይቃለን፡፡ 

ሥራ እየፈለግኩ መሆኔን ማረጋገጥ አለብኝ? 
ዲሲ ለሁሉም አመልካቾች የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን በአሁኑ ጊዜ አንስቷል፡፡

ስለ የይገባኛል ጥያቄዎ ዝርዝር ጥያቄዎችን በኢሜይል 
covid19.ui@dc.gov ይላኩ 

ለመጨረሻ ጊዜ በ ሜይ 20፤ 2020 የተሻሻለ


