ቅጥዒ ኲነታት ስራሕ

ተመሊኡ ዝተወድኤ ቅጥዒታት፡ ናብዚ ስደድዎ፥
Department of Labor and Industries
PO Box 44291
Olympia WA 98504-4291
Fax: 360-902-4292

ነዚ ቅጥዒ'ዚ ብቐጥታ ኣብ www.Secure.Lni.wa.gov ብምእታው
ምልእዎ።

ቊጽሪ ጥርዓን

 ነዚ ቅጥዒ'ዚ፡ ካብ እተቐበልክሙሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት መሊእኩም ወድእዎ።
 ነዚ ቅጥዒ'ዚ ቅድሚ ምምላእኩም፡ ነቲ ኣብ ድሕሪት ዘሎ መምርሒታት ኣንብቡ።
 ነዚ ቅጥዒ መሊእካ ዘይምስዳድ፡ ንእትኽፈልዎ ሓገዛት (በነፊት) ከምዚደናጒ ኪገብሮ ይኽእል

ዝተሓተተሉ ዕለት

እዩ።

ዕለት መጉዳእቲ

ዘለኩም ኲነታት ስራሕ፥
ብሰንኪ ኣብ ስራሕ ዘጋጠመኒ መጉዳእቲ ከምኡውን/ወይ ሕማም፡ ዘቛረጽክዎ ዝኾነ ስራሕ የለን።
ብሰንኪ ኣብ ስራሕ ዘጋጠመኒ መጉዳእቲ ከምኡውን/ወይ ሕማም፡ ካብ
ስራሕ ኣይሰርሕን ኣለኹ/
ክሰርሕ ኣይከኣልኩን።

―

―

ጀሚረ፡ ዝኾነ ዓይነት

ከም ወለንታዊ ስራሕ፡ ብውልቂ ዝስራሕ ስራሕ ወይ ኣገልግሎታት ምእላይ (ናብዮት) (COPES) ዝኣመሰለ ዝኽፈሎ ወይ ዘይክፈሎ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ
ክሰርሕ ዘይከኣልኩላ ናይ መጀመርታ ምሉእ መዓልቲ እዚኣ ነይራ፡፡
ዕለት

―

―

ናብ ስራሕ ተመሊሰ፣ ምስ
ኣስራሒ'ቲ መጉዳእቲ ዘጋጠመኒ ስራሕ
ብ ውልቂ ዝስራሕ ስራሕ።

ሓድሽ ኣስራሒ

(ብውልቂ ዚስራሕ ስራሕ፥ ፍቓድ ስራሕ ዝተዋህቦ ይኹን ዘይተዋህቦ ስራሕ ከምኡውን/ወይ ኣብ ኢንተርነት ዝስራሕ ስራሕ ዜጠቓልል ኮይኑ፡ ኣብኡ ጥራይ ዚውሰን ግን ኣይኮነን።

ኣብዚ እዋን ኣይሰርሕን ኣለኹ፥
ስሩዕ ሰዓታት
ስሩዕ ማሃያ
ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላሰይ፡ ካብ

ጎደሎ ሰዓታት
ጎደሎ ማሃያ
―

―

ክሳዕ

―

―

ብሰንኪ'ቲ ኣብ ስራሕ ዘጋጠመኒ መጉዳእቲ

ከምኡውን/ወይ ሕማም፡ ዝኾነ ስራሕ ኣይሰራሕኩን።

እዚ ድማ ንኸም ወለንታዊ ንጥፈታት፡ ብውልቂ ዚስራሕ ስራሕ ወይ ኣገልግሎታት ምእላይ (ናብዮት) (COPES) ዝኣመሰለ ዝኽፈሎ ይኹን ዘይክፈሎ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ዜጠቓልል
እዩ።

ነዚ ዚስዕብ ሓገዛት (በነፊትስ) ንኽረክብ ኣመልኪተ ኣለኹ ከምኡውን/ወይ እቕበል ኣለኹ፥
ሽቕለት ኣልቦነት
እወ
ኣይፋል
ማሕበራዊ ድሕነት (ሶሽያል ሰኲሪቲ)
እወ
ኣይፋል
ጥሮታ
እወ
ኣይፋል
ካብ ካልእ ወኪል መንግስቲ ዚርከብ ገንዘባዊ ሓገዝ
እወ
ኣይፋል
መጉዳእቲ ኣብ ዝበጽሓኒ መዓልቲ፡ ኣስራሕየይ፡ ነዚ ዚስዕብ ይኸፍለኒ ነይሩ ከምኡውን/ወይ ይህበኒ ነይሩ፥
ሓፈሻዊ ሕክምና/ሕክምና ስኒ/ሕክምና ዓይኒ
እወ
ኣይፋል
መንበሪ ገዛ
እወ
ኣይፋል
ቦርድ
እወ
ኣይፋል
ከም ኣገልግሎታት ማይ፡ ኤለትሪክ/ነዳዲ
እወ
ኣይፋል
ነዚ ሓገዛት'ዚ ኣብዚ ግዜ'ዚ ይቕበል ኣለኹ
እወ
ኣይፋል
ኣይፋል እንተኾይኑ፡ እቲ ዝተቐበልክሙሉ ናይ መወዳእታ ዕለት
ሕጋዊ መጒዚትነት'ቶም ዝለውኹም ጽግዕተኛ(ታት) ተቐዪሩ ኣሎ'ዶ?

እወ

―

―

ኣይፋል

ኣድራሻኹም ወይ ቊጽሪ ተሌፎንኩም ተቐይሩ ኣሎ'ዶ? ተቐዪሩ እንተኾይኑ፡ እቲ ሓድሽ ኣድራሻኹም ወይ ቊጽሪ ተሌፎንኩም ኣብ ታሕቲ ጽሓፉ።
ስም፥
ኣድራሻ ጎደና፥
ከተማ፡ ክፍለ-ሃገር፡ ዚፕ ኮድ፥
ቊጽሪ ተሌፎን፥
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ክታምኩም፡ ኣብ ታሕቲ የድሊ እዩ
እቲ ኣነ ዚህቦ ዘለኹ ሓበሬታ ሓቅን ቅኑዕን ምዃኑ፡ ኣብ ታሕቲ ብምፍራም የረጋግጽ ኣለኹ። ዝኾነ ስራሕ ንኺሰርሕ ኢሉ ዶክተረይ ምስዘፍቅደለይ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ተቐዪደ፡ ፍርዲ ድማ ዝተዋህበኒ ምስዝኸውን ወይ ኣብ መጒዚትነት ደቀይ ዝኾነ ለውጥታት እንተልዩ፡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ንሓላፊ ጥርዓነይ ክሕብር ከምዘሎኒ እርዳእ እየ።
ኣብዚ ቅጥዒ'ዚ ብፍላጥ ናይ ሓሶት መግለጺ እንተድኣ ሂበ ወይ ብዛዕባ ኣካላዊ ኲነታተይ፡ ዓቕሚ ስራሕ ከምኡውን/ወይ ዝሰራሕክዎ ስራሕ (ዝኽፈሎ ይኹን ዘይክፈሎ)
ዚምልከት ሓበሬታ ምስዘይህብ፡ ነቲ ብጌጋ ዝተወሃብክዎ ሓገዛት ንኽመልስ ከምዝግብኣንን ንስቪላዊ ከምኡውን/ወይ ገበናዊ መቕጻዕቲ ክውሃበኒ ከምዝኽእልን እርዳእ እየ።
ስም ሰራሕተኛ (ብኽብረትኩም ጽሓፍዎ)

ክታም ሰራሕተኛ

ብዝበለጸ ዝርከበሉ ቊጽሪ ተሌፎን

ዕለት

መምርሒታት ኲነታት ስራሕ
እዚ ቅጥዒ'ዚ፡ ስራሕ ዘይሰራሕኩምን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለታት ድማ ክትሰርሑ ዘይከኣልኩምን እንተዄንኩም፡ ንዝጠፍኤ ግዜ ከም መከሓሓሲ ተባሂሉ
ንዚውሃብ ክፍሊት ዚምልከት እዩ። ነዚ ቅጥዒ'ዚ ብጥንቃቐ ንኽተንብቡን ነቲ ዝምልከተኩም ኲሉ ክፍልታት ክትመልኡን ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ንመከሓሓሲ ዝጠፍኤ ግዜ ተባሂሉ ዝኽፈል ክፍሊት ንኺኽፈል ክማላእ ዘለዎ ዝተሓተ ረቛሒታት፥
• ንውጽኢታት ሕክምናን ዘስዓቦ ጸገማትን ብዚምልከት ካብቲ ዝተራኣኽሙሉ ወሃቢ ኣገልግሎት ዝተረኽበ ወረቐት ሕክምና።
• ሓገዛት ንምሕታት እትመልእዎ ቅጥዒ ኲነታት ስራሕ። ነዚ ቅጥዒ'ዚ ኣብ እተቐብልክሙሉ ግዜ ክትመልእዎ ኣለኩም።
ዘለኩም ኲነታት ስራሕ፥
• ብሰንኪ ዘጋጠመ መጉዳእቲ፡ ካብ ዝኾነ ስራሕ ምስእተብኲሩ ንሕና ክንፈልጥ የድሊ እዩ።
• ንወለንታዊ ስራሕ፡ ብውልቂ ዚስራሕ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ምእላይ ኣብ ዘጠቓልል ስራሕ - ኣብኡ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን - ትነጥፉ
እንተሊኹም፡ ንL&I ክትሕብሩ ኣገዳሲ እዩ።
o ወለንታዊ ስራሕ፡ ንቀይሕ መስቀል፡ ባንኪ ምግቢ (ፉድ ባንክ)፡ ሓገዝ ሱፕ ኪቺን፡ ስልጠና ስፖርት ከጠቓልል ይኽእል እዩ።
o ብውልቂ ዚስራሕ ስራሕ ድማ ንመሸጣ ብኢንተርነት፡ ስእሊ፡ ምሻጥ ናይ ሓዊ ዕንጸይቲ፡ ምብጽጻሕ ጋዜጣ ከጠቓልል ይኽእል እዩ።
o ኣገልግሎት ምእላይ፡ ንምእላይ ስንኲላን ስድራቤታት፡ ምእላይ ቆልዑ፡ COPES/DSHS (ዝኽፈሎ ኣገልግሎት ምእላይ) ከጠቓልል
ይኽእል።
ምምላስ ናብ ስራሕ፥
• ናብ ስራሕ ዘይተመለስኩም እንተዄንኩም፡ ነዚ ክፍሊ ስገርዎ።
• ናብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ዝተመለስኩም እንተዄንኩም፡ ነዚ ክፍሊ'ዚ ምልእዎ።
o እዚ ድማ ምስ ዝተፈልየ ኣስራሒ ምስራሕ፡ ብውልቂ ዚስራሕ ስራሕ ወይ ወለንታዊ ንጥፈታት ከጠቓልል ይኽእል እዩ።
• ካብ ዝኾነ ስራሕ ዘብኮርኩም እንተዄንኩም፡ ነተን ዘይሰራሕክሙለን ዕለታት ኣነጺርኩም ሓብሩ።
o ናይ መጀመርታ ዕለት፡ ብዝኾነ ዓቕሚ ክትሰርሑላ ዘይከኣልኩም ናይ ፈለማ መዓልቲ እያ።
o ናይ መወዳእታ ዕለት፡ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላስኩም ዝነበረት መዓልቲ እያ።
• ጎደሎ ሰዓታት እትሰርሑ ወይ ጎደሎ ማሃያ እትረኽቡ እንተሊኹም፡ ብዓቕምኻ ሰሪሕካ ክትረኽቦ እትኽእል ከለኻ ግን ንዘከኣልካ ንዚውሃብ
ሓገዛት (Loss of Earning Power benefits) ክትረኽቡ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም። ነዚ ቅጥዒ'ዚ፡ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ኣብ
www.Lni.wa.gov/FormPub ብምርካብ፡ ን“LEP” ከተናድዩ (ሰርች ክትብሉ) ትኽእሉ ኢኹም።
ካልእ ሓገዛት፥
• ጥሮታ፡ ማሕበራዊ ድሕነት ወዘተ ንኽትረኽቡ ዘመልከትኩም እንተዄንኩም ወይ ትቕበሉ እንተሊኹም፡ ነቲ ካብ L&I እትረኽብዎ ሓገዛት ኪጸሉ
ይኽእል እዩ።
• እቲ ካብ ካልእ ወኪል መንግስቲ ዝርከብ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ንDSHS TANF ከጠቓልል ይኽእል እዩ።
ኣብ ግዜ ዕለት መጉዳእቲ ብኣስራሒ ዝተዋህበ ሓገዛት፥
• እዚ ሓበሬታ'ዚ፡ ኣብ ዕለት መጉዳእቲ ንዓኹም ንዝውሃብ ሓገዛት ኣስራሒ ንዚምልከት እዋናዊ ኲነታት ንምውሳን የድሊ እዩ። ንኣብነት፥ ንሓገዛት
ክንክን ጥዕና ብዚምልከት ኣስራሒኹም ንዝህቦ እጃም (ኮንትሪቡሽን) ዜጠቓልል ኪኸውን ይኽእል እዩ።
• ነዚ ሓገዝ'ዚ ብቐጻሊ ዘይትቕበልዎ እንተሊኹም፡ ንዓቐን'ቲ እትረኽብዎ መከሓሓሲ ዝጠፍኤ ግዜ ኪጸልዎ ይኽእል እዩ።
ሞግዚትነት ጽግዕተኛታት፥
• እቲ ንጽግዕተኛ ተባሂሉ ዚውሃብ መከሓሓሲ ዝጠፍኤ ግዜ፡ ነቲ ሕጋዊ መጉዚት ጥራይ ኪኽፈል ኣለዎ።
• ኣብ መግዚትነት ለውጢ እንተልዩ፡ L&I፡ ቅዳሕ ናይቲ ሕጋዊ ናይ ወረቐት ስራሕን እዋናዊ ኣድራሻ ሕጋዊ መጉዚትን ከድልዮ እዩ።
ለውጢ ኣድራሻ፥
• ኣድራሻኹም እንተተቐይሩ፡ ነቲ ሓድሽ ኣድራሻኹም ብኽብረትኩም ኣብዚ ሃቡና።
• እንተዘይቀይርኩም ድማ ነዚ ክፍሊ'ዚ ጥርሑ ግደፍዎ።
ክታም፥
• ንሓገዛት ዝጠፍኤ ግዜ ንኽትረኽቡ፡ ክታምኩም የድሊ እዩ።
• እቲ ዝሃብክሙዎ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ፡ ኣብዚ ቅጥዒ'ዚ ብምፍራም ተረጋግጹ።
F242-052-312 Work Status Form (Tigrinya) 10-2015

Index:

WVF

