የወረርሽኙ ኣንኢምፕሎይመንት ክፍያዎች
እያቆሙ ነው። ምን መብቶች አሉኝ?
የስራ ፍለጋ መስፈርት መጀመር
ከኦገስት 30 ጀምሮ ኣንኢምፕሎይመንት የሚጠይቁ ሰዎች
በየሳምንቱ የስራ ፍለጋ ጥረት ኣርገው ሁለት አዳዲስ የሥራ
ፍለጋዎችን በየሳምንቱ በሚሞላው ክልም ላይ መመዝገብ
ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ለኣሜሪካን ጆብ ሴንተር
(American Job Center)Nመመዝገብ ይኖርባቸዋል።
ተጨማሪ መረጃ ይህን በመጫን ያንብቡ።

የእኔ ኣንኢምፕሎይመንት ክፍያ ከሴፕቴምበር 4 2021
በኃላ ያቆማል?
እንደሚያገኙት አንኢምፕሎይመንት አይነት ይለያያል።
የትኛው አይነት አንኢምፕሎይመንት አያገኙ እንደሆነ
እርግጠኛ ካልሆኑ በ202-724-7000 ለእንኢምፕሎይመንት
ቢሮ ደውለው መጠየቅ ይችላሉ።

•

ሬጉላር አንኢምፕሎይመንት ከሆነ የሚያገኙት, ክፍያዎ
ሊቀጥል ይችል ይሆናል። በየሳምንቱ የሚሞላውን ክሌም
ካርድ መሙላት ይቀጥሉ።

•

ፓንዳሚክ ኤክስቴንሽን አንኢምፕሎይመንት
ኮምፐንሴሽን (PEUC) ከሆነ የሚያገኙት ክፍያዎ
ያቆማል። ነገር ግን ሬጉላር አንኢምፕሎይመንት ድጋሚ
ሊያገኙ ይችል ይሆናል ወይም ሌላ አይነት
አንኢምፕሎይመንት ሊያገኙ ይችሉ ይሆናል - ከታች
ይመልከቱ!

•

የፓንዳሚክ አንኢምፕሎይመንት አሲስታንስ (PUA)
የሚባለውን የሚያገኙ ከሆነ ክፍያዎ ያቆማል.። ያሎት
አንኢምፕሎይመንት PUA መሆኑን ወይም አለመሆኑን
እርግጠኛ ካልሆኑ ለእንኢምፕሎይመንት ቢሮ በ202724-7000 ደውለው ይጠይቁ።

•

የፌዴራል ፓንዳሚክ አንኢምፕሎይመንት ኮምፐንሴሽን
ያቆማል። ይህ ማለት ተጨማሪ $300 እየተሰጠ የነበረው
ያቆማል።

ለሌላ አይነት አንኢምፕሎይመንት ማመልከት እችላሉ?
ሬጉላር አንኢምፕሎይመንት ወይም PEUC ኖርዎት ከሴፕቴምበር
4 ክሚያልቀው ሳምንት በኃላ ካልተከፈሎት ኤክስቴንድድ ቤነፊት
(EB) በሚባል ሌላ የአንኢምፕሎይመንት መንገድ ለአንድ ሳምንት
ተጨማሪ (እስከ ሴፕቴምበር 11 2021 ድረስ) ክፍያ ሊያገኙ ይችሉ
ይሆናል። ኤክስቴንድድ ቤነፊት እንደሚገባዎ እርግጠኛ ካልሆኑ
ክፍያዎ እንዳቆመ ለኤክስቴንድድ ቤነፊት ኦንላይን በ

dcnetworks.org ወይም ለ202-724-7000 በመደወል
ለኤክስቴንድድ ቤነፊት ማመልከቻ ይምሉ።
ከ ዲሴምበር 1 2020 እስከ ሴፕቴምበር 4 2021 ላለው ጊዜ
የፓንዳሚክ አንኢምፕሎይመንት አሲስታንስ (PUA)
የሚገባዎት ከመሰልዎት ግን እስከአሁን ማመልከቻ ካላስገቡ እስከ
ኦክቶበር 6, 2021 ድረስ ማመልከት ይችላሉ።

ላለፉ ሳምንታት ያልተከፈለኝ አንኢምፕሎይመንት
(ባክፔይ) አለ። ይህ ሊከፈለኝ ይችላል?
አዎን! ላለፉ ሳምንታት ያሉ ክፍያዎች (ባክፔይ)
አይቃጠሉም። ያልተከፈልዎት ሳምንታት ካሉ የአንኢምፕሎይመንት
ኦፊስ በ202-724-7000 በመደወል ወይም በ
uiescalations@dc.gov ኢሜል በማድረግ ክፍያዎን መጠየቅ
ይቀጥሉ።

አንኢምፕሎይመንት ላለፉ ሳምንታት አይከፈልዎትም
ብለውኛል። ምን ማድረግ እችላለሁ?
ለአስተዳደር ጉዳዮች መስሚያ ችሎቶች ቢሮ(OAH) የይግባኝ
ችሎት መጠየቅ ይችላሉ።
ይግባኝ መጠየቅያ ቅፁን ኦንላይን
በhttps://oah.dc.gov/publication/ui-requesthearing-appeal-determination-claims-examinerinvolving-unemployment-benefits ወይም በስልክ
(202) 442-9094 በመደወል ሊያገኙት ይችላሉ። የሞሉትን ቅፅ
ለ oah.filing@dc.gov በኢሜል ማስገባት ይችላሉ ወይም
441 Fourth Street NW, Suite 450N, Washington,
DC 20001 በሚገኘው የአስተዳደር ጉዳዮች መስሚያ
ችሎቶች ቢሮ (OAH) በኣካል ቀርበው ማስገባት ይችላሉ።

ከኣንኢምፕሎይመንት ሌላ ሊረዱኝ ይሚችሉ ሌሎች
ድጋፎች ኣሉ?
አዎ! የዲሲ ነዋሪዎች ለፉድ ስታምፕ(SNAP)፣ ለጊዜያዊ ድጋፍ
ለችግረኛ ቤተሰቦች (TANF) እና ለኣላያንስ/የኢሚግራንት ልጆች
ፕሮግራም (Alliance/Immigrant Children’s Program)
በሶስት መንገድ ማመልከት ይችላሉ፡
• ኦንላይን በhttps://dcbenefits.dhs.dc.gov
• በስልክ በDistrict Access App
• DHS በኣካል በመሄድ
ለ ሜዲክኤድ (Medicaid) ኦንላይን በdchealthlink.com
ወይም ስልክ 1-855-532-5465 በመደወል ማመልከቻ
ማስገባት ይችላሉ።

እርዳታ ያስፈልግዎታል? በ(202) 628-1161 ሊጋል ኤድ (ሕግ እርዳታ ድርጅት) ይደው ወይም ኦንላይን በ
https://www.legalaiddc.org/online-intake/ ማመልከቻ ይምሉ።

ኦንላይን በstay.dc.gov ወይም በስልክ 833-478-2932
በመደወል ለክራይ፣ ዉሃ፣ መብራት እና ጋስ ድጋፍ ለማግኘት
ማመልከት ይችላሉ

Need help? Call Legal Aid at (202) 628-1161 or go to https://www.legalaiddc.org/online-intake/.

