የ ዲ. ሲ. ሥራ አጥ ዋስትና (UI)
ለ COVID-19 አስቸኳይ ሁኔታ መሰረታዊ መረጃ
ለመጨረሻ ጊዜ በ ሜይ 20፤ 2020 የተሻሻለ

ለሥራ አጥነት ዋስትና ብቁ ነኝን?
እኔ ደብሊዩ 2 (W-2) የማገኝ ሠራተኛ ነኝ ፣ እና ዲሲ ውስጥ የሚገኘው አሰሪዬ ከሥራ
አስዎጥቶኛል ወይመ በእጅግ የሥራ ሰዓቴን ቀንሶብኛል ፡፡
አዎ፤ ለ ሥራ አጥ ዋስትና (UI) ማመልከት ይኖርብዎታል፤ የገንዘብ እርዳታ የሚያገኙበት
የተሻለው መንገድ ቢኖር UI ነው፤ የእርስዎም አሰሪዋ የ UI ትረስት ፈንድ ክፍያ ለዚህ
ምክንያት ሲል ነው ሲከፍል የቆየው፡፡
1099 ተቀባይ ነኝ፣ እኔ ለእራሴ ነው የምሰራው፣ አነስተኛ የስራ ታሪክ አለኝ፣ እና/ወይም እንደ
ፓሬድ እና ኡበር የመሳሰሉ ተባራሪ ስራዎችን ነው የምሰራው፡፡
አዎ፤ ገለልተኛ ኮንትራክተሮች፣ ለእራሳቸው የሚሰሩ፣ ተባራሪ ሠራተኞች እና አዲስ ሠራተኞች
አሁን በፌደራል CARES ሕግ መሠረት ለ UI ብቁ ናቸው፣ ነገር ግን ከማመልከትዎ በፊት
በዲሲ በ UI የይገባኛል ጥያቄ ለውጦች መደረግ አለባቸው፡፡ ኤፕሪል 28 በአሁኑ ጊዜ ስርዓቱ
ዝግጁ የሚሆነበት ቁልፍ ቀን ነው፣ እና አቤቱታውን መቼ ማስገባት እንደሚችሉ ማስታወቂያ
ለማግኘት ለ PUA@dc.gov ኢሜይል መላክ ይችላሉ፡፡ ቀደም ብለው ማመልከቻ ካመለከቱ
እና ውድቅ ከሆነ እንደገና ማመልከት ያስፈልግዎታል፡፡
በ COVID-19 ታማሚ ነኝ፣ ከ COVID-19 ከታመመ ሰው ጋር ተገናኝቻለሁ፣ ራሴን
እንዳርቅ/እንዳገል ታዝዢያለሁ፤ ወይም ለጊዜው ዶክተር በመከረኝ መሰረት ራሴን
አርቄአለሁ/አግልያለሁ፤ ይህም ለጊዜው ሥራ እንዳልሰራ አድርጎኛል፡፡
በ UI ከማመልከትዎ በፊት በአዲሱ የፌዴራል እና በዲስትሪክት ህጎች መሠረት ለሚከፈለው
የህመም ፈቃድ ብቁ መሆንዎን ይወስኑ (የበለጠ መረጃ በ elissasilverman.com/
coronavirus)፡፡ ብቁነትን ካሟሉ ተገለው በሚቆዩበት ጊዜ ሠራተኛ ሆነው ስለመቆየት
አሠሪዎን ያነጋግሩ፡፡ ተገለው በሚቆዩበት ጊዜ ለክፍያ ብቁ ካልሆኑ ወይም ሁሉንም
የሚከፈልዎትን የህመም እረፍት ተጠቀመው ከጨረሱ እና ተጨማሪ የሚፈልጉ ከሆነ ለ UI
ማመልከት አለብዎት፡፡

UI እንዴት ነው የሚሰራው?
ምን ያህል እኔ ይደርሰኛል እና ለምን ያህል ጊዜ ነው የማገኘው?
የዲሲ ከፍተኛው ሳምንታዊ ክፍያ በሳምንት $444 ነው። በዓመት ከ $45,000 በታች
የሚያገኙ ከሆነ፣ የዲሲ ሳምንታዊ ድጎማዎ ካለፈው ዓመት አማካይ ሳምንታዊ ገቢዎ ግማሽ
ያህል ይሆናል። በፌዴራል CARES ሕግ መሠረት እያንዳንዱ አመልካች በሳምንት ለአራት
ወራት ተጨማሪ በሳምንት $600 ይቀበላል፣ ተጨማሪ $600 ክፍያዎች ምናልባት በሚያዝያ
ወር መጨረሻ ይጀምራል። የ UI ጥቅማጥቅሞች እስከ 39 ሳምንታት ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ፣
ነገር ግን ለ UI ብቁነትን ለመጠበቅ በየሳምንቱ ማረጋገጫ ሰነድ ማጠናቀቅ ያስፈልግዎታል።
ጥቅሞቼን ማግኘት የምጀምርበት ጊዜ መቼ ነው?
የ UI የገንዘብ ድጋፍ በቀጥታ ተቀማጭ ወይም በጥሬ ገንዘብ ካርድ (እንደ ዴቢት ካርድ)
በኩል ይሰጣል። ማመልከቻ ካስገቡ በኋላ 21 ቀናት አካባቢ ይጀምራል፡፡
ሥራ እየፈለግኩ መሆኔን ማረጋገጥ አለብኝን? አሁንም የአንድ ሳምንት የጥበቃ ጊዜ አለ?
ዲሲ የሁሉም አመልካቾችን የአንድ ሳምንት የጥበቃ ጊዜ እና የስራ ፍለጋ መስፈርቶችን
አንስቷችዋል፡፡ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ በመመርኮዝ ተቀባይነት ካላገኙ፣ መፍትሔውን
ለማግኘት covid19.ui@dc.gov በኢሜይል ይገናኙ፡፡ ሁሉንም ሪኮርዶች ከኤጀንሲው
የሚደርሰዎን ከእርስዎ ጋር ያኑሩ ፡፡

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

እንዴት ነው ማመልከት
የምችለው?
በ dcnetworks.org ላይ
በመስመር ላይ መተግበሪያን
ለመሙላት ዴስክቶፕን ወይም
ላፕቶፕ ኮምፒተርን ለመጠቀም
ምርጥ አፕሊኬሽኑ ከበይነመረብ
ኤክስፕሎረር አሳሽ ጋር በጣም
ተኳሃኝ ነው እና በሞባይል ስልክ
ሊቀረጽ አይችልም። የኮምፒተር
ወይም የበይነመረብ ግንኙነት
ከሌለዎት ለ 202-724-7000
ይደውሉ።

ማመልከቻ ሳስገባ ምን
ዓይነት ሰነዶች/መረጃዎች
ያስፈልገኛል?
• ስም፣ አድራሻ፣ የአሠሪ ስልክ
ቁጥር
• የሥራ ቀናት
• የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር
• የአሜሪካ ዜጋ ካልሆኑ የባዕድ
ምዝገባ ቁጥር
• የቀድሞ ወታደራዊ ከሆኑ፣ ዲዲ214
• የቀድሞው የፌዴራል ሠራተኛ ፣
መደበኛ ቅፅ 8 ወይም 50
• ከቀጣሪዎ ማንኛውንም የመክፈያ
ክፍያ
• ማንኛውም የጡረታ ክፍያ

መብቶቼን በሚመለከት
ማናገር የምችለው ማንን
ነው?
ዋሺንግተን የሕግ ባለሙያዎች
የሠራተኞች መብት ክሊኒክ
202-319-1000
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህግ ድጋፍ
ማህበር
202-628-1161

