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ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ሰራሕተኛታት ሸፈነ ካሕሳ ከምኡ ድማ ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) 

1. ናይ ዝጠፍአ-ግዜ ክፍሊታተይ ክቕጽሉ ድዮም፧ 
እወ። እንተድኣ ብሰንኪ ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር መጒዳእትኹም ወይ ሕማምኩም ክትሰርሑ ዘይትኽእሉ 

ኮይንኩም፡ ዝተመደበ ናይ ዝጠፍአ-ግዜ ክፍሊታትኩም ክቕጽል እዩ።  

2. ብዛዕባ እቲ ደረጃ ናይ ጥርዓነይ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል። 
ናብዚ ዝስዕብ ብምድዋል ኣውቶማቲካዊ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ስጳኛ ሓበሬታ ርኸቡ 

1-800-831-5227 
3. እንተድኣ ትካለይ ኣብ ዝተዓጽወሉ እዋን ደብዳበ ናይ ምርካብ ዕድል ዘይረኺበ ትእዛዝን 

ምልክታን ናይ መወዳእታ ክኾኑ ድዮም፧ 
እንተድኣ ብዘይ ናትኩም ጒድለት ነቲ ትእዛዝ ክትረኽብዎ ዘይክኢልኩም፡ ነቲ ኣመሓዳሪ ጒዳይ መግለጺ 

ክትህብዎ ኣለኩም ከም ደብዳበኹም ክትረኽቡ ዘይምኽኣልኩም ዝኣመሰለ። 

4. ፈደራላዊ ስቲሙለስ ቸክ ምርካብ ንናይ ዝጠፍአ-ግዜ ቸክ ወይ ናይ ጡረታ ቸክ መጠን ይጸልዎ ድዩ፧  
ኣይፋል።  

5. ሕክምናውን ሞያውን ቆጸራታት ብተሌፎን ክህልዉኒ ይኽእሉ ድዮም፧ 
እወ። 

6. ሓኪመይ ሕጂ ኣይክርእየንን እዩ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧ 
ናይ ርሕቀት ጥዕና ኣማራጺታት ዝህቡ እንተኾይኖም ንኣቕረብቲ ኣገልግሎት ጥዕናኹም ሕተትዎም 

ወይ ብተሌፎን ክተረጋግጹ ትኽእሉ።  

7. ናይ ሕክምና ውጥነይ ደው ኢሉ ኣሎ። እዚ ንጥርዓነይ ብኸመይ ይጸልዎ፧ 
እንተድኣ ተወሳኺ ሕክምና ትደልዩ ኮይንኩም ጥርዓንኩም ኣይክዕጾን እዩ። ናይ ሕኽምና ውጥንኩም 

ንኽትውድኡ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ኣብ ዝቕጽልሉ እዋን ግዜ ክነፍቅደልኩም ኢና። 

8. ናጻ ሕክምናዊ ግምገማ (IME) ከሰጋግሮ ወይ ዳግም ቆጸራ ክሕዝ ይደሊ ምኽንያቱ ብዛዕባ እቲ 
ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተሻቒለ ኣለኹም። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧ 

ንናይ ጥርዓን ኣመሓዳሪኹም እንተውሓደ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ቅድሚ መፍትሒ ናይ ምርካብ 

ቆጸራኹም ርኸብዎ።  

9. ሕክምናዊ ቆጸራ ወይ መስርሕ ብምኽንያት ስክፍታታት ናይ ኮሮናቫይረስ ንስራዝ ወይ ምስግጋር 
ግቡእ ድዩ፧ 
እንታይ ከምዝመኽሩ ንምፍላጥ ንወሃቢ ክንክን ጥዕናኹም ርኸብዎ።  

10. ናይ ቆልዓይ ቤት-ትምህርቲ ተዓጽዩ ስለዘሎ፡ መውዓሊ ቆልዓ የብልየን ሕክምናዊ ወይ ሞያዊ 
ቆጸራ ከኣ ከሰጋግር ይደሊ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧ 
መውዓሊ-ቆልዑ ንምምዳብ ዝክኣለኩም ጻኦሪ ግበሩ። ዘይክኣል እንተኾይኑ፡ ንናትኩም ኣማኻሪ ሞያዊ 

ጥየሳ (VRC) ወይ ንወሃቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎትኩም ርኸብዎ። 

11. ብምኽንያት እቲ ቫይረስ ብዛዕባ ናብ ክፍሊ ቤት-ትምህርቲ ምኻድ ወይ ኣብ ናይ ዳግመ-
ስልጠና ፕሮግራመይ ምስታፍ ስክፍታ ኣለኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧ 
ኣማራጺታት ንምድህሳስ ንናትኩም VRC ርኽበዎ።  

12. ግዝያዊ ናይ ፎኪስ ዕማም ስርሐይ ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ሕጂ የለን። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧ 
ንናይ ጥርዓን ኣመሓዳሪኹም ርኸብዎ።  
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13. ኣስራሕየይ ብምኽንያት እቲ ለበዳ ኮርናቫይረስ ካብ ስራሕ ኣውጺኡኒ  ክፉት ጥርዓን ከኣ 
ኣለኒ። እዚ ንሓገዛተይ ብኸመይ ክጸልዎም እዩ፧ 
ብዛዕባ ጥርዓንኩም ገና ግቡእ ሕክምናዊ ፍወሳ ክነፍቅድ ኢና። ንሕክምናኹም ቅድሚ ምዕጻው 

ጥርዓንኩም ንምዝዛም ናይ ግዜ ዕድል ክንህበኩም ኢና። 

14. ንስራሕ ተለቒቐ ኣለኹ፡ ግን ዝምለሶ ስራሕ የብለይን፡ እቲ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ከኣ ብሰንኪ እቲ 
ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣዝዩ ድሩት እዩ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧ 

ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ፡ እቲ ክፍሊ ክትሰርሑ ትኽእሉ እንተኾይንኩም ናይ ዝጠፍአ-ግዜ ሓገዛት 

ክኸፍል ኣይክእልን’ዩ። ብመገዲ እቲ Employment Security Department (ክፍሊ ውሕስነት 

ስራሕ) ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ሓገዝ ንምርካብ ቅቡላት ክትኮኑ ትእኽሉ ኢኹም።  

15. L&I ንኮቪድ-19 ከም ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ጸገም የፍቅዶ ድዩ፧ 
ኣብ ትሕቲ ውሱናት ኲነታት፡ ናይቲ ሰራሕተኛ ሞያ ዝለዓለ ተኽእሎ ናይ በቲ ሕማም ምትሓዝ 

ብምኽንያት እቲ ስራሕ እንተልይዎ (ንኣብነታት ናይ መጀመርታ ወሃብቲ ግብረመልሲ ወይ ሰራሕተኛታት 

ክንክን ጥዕና የጠቓልሉ)። ስኑድ ወይ ተኽእሎ ናይ ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ምቅላዕ እውን ክህሉ ኣለዎ፡ 

ከምኡ ድማ ናይ ሰራሐተኛ/ኣስራሒ ዝምድና። 

16. L&I ንጥርዓን መኣስ ክነጽግ’ዩ፧ 

እቲ ምሓዝ ኮቪድ-19 ምስ ናይቲ ቦታ-ስራሕ ኣጋጣሚ ዝመጽእ እንተኾይኑ (ንኣብነት ካብ በቲ ሕማም 

ዝተተታሕዘ ሰራሕተኛ ቤት-ጽሕፈት ዝሓለፎ መሳርሕቲ)። 

17. ከመይ ገይረ ናይ ኮቪድ-19 ጥርዓን ፋይል ከእቱ ይኽእል፧ 

ብተሌፎን፥ 1-877-561-3453 
ኣብ ናይ ዶክተርኩም ቤት-ጽሕፈት (ነቲ ምሕባር ፍጻመ ኣብ ትመልእሉ እዋን)። 
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