ናይ ጥሮታ ጥቕሚ መጠይቕ

Department of Labor and Industries
Pension Benefits Program
PO Box 44281
Olympia WA 98504-4281
ቴሌፎን: 360-902-5119

ፋክስ: 360-902-6455

ኣብ ኩሎም መተሓሓዝታት ናይ ጥርዓን ቁፅርቑም ምቕማጥ ከይትዝንግዑ፡፡
ስም

ዕለት ልደት

ናይ L&I (ሰራሕተኛታትን ኢንዱስትርን) ጥርዓን ቁፅሪ

ስቴት

ዚፕ ኮድ

ስቴት

ዚፕ ኮድ

ናይ ቡስጣ ኣድራሻ
ከተማ

መንበሪ (ካብ ናይ ቡስጣ መልኣኺ ኣድራሻ ዝተፈለየ እንተድኣ ኮይኑ)
ከተማ

ሕጋዊ ወኪል (ዝምልከት እንተድኣ ኮይኑ)

A. ኩነታት ሓዳርማህሰይቲ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን (ኣብ ሓደ ምልክት ግበሩ)
ማህሰይቲ ኣብ ዘጋጠመኩም እዋን በዓል ሓዳር ወይ ዝተመዝገበ ውሽጣዊ መፃምዲ ነይርኩምዶ?
እወ

ኣይፋል

B.እዋናዊ mኩነታት ሓዳር፡፡ (ኣብ ሓደ ምልክት ግበሩ) ዘድሊ መረዳእታ ምስ ቁፅሪ ተቐሚጡ እዩ፡፡ ገፅ 2 ረኣዩ)
ሓዳር የብለይን ከምኡ ድማ ተመሪዒወ ወይ ዝተመዝገበ ውሽጣ መፃምዲ ሃልይኒ ኣይፈልጥን፡፡
በዓል ሓዳር እየ ወይዝተመዝገበ ውሽጣ መፃምዲ ኣለኒ፡፡
ስም መፃምዲ፡
ዕለት ልደት፡
መፃመድየይ ዝሞተ/ዝመተትሉ ዕለት፡
ኣብዚ ዝስዕብ ዕለት ተፋቲሐ፡


ዳግማይ ኣይተመርዓውኩን 
ዳግማይ ኣይተመርዓውኩን 

C. ውላድኩም ኣብዚ እዋን፡፡ (ኣብ ሓደ ምልክት ግበሩ) ዘድሊ መረዳእታ ምስ ቁፅሪ ተቐሚጡ እዩ፡፡ ገፅ 2 ረኣዩ)
ኣነ ሕጂ :
ምሳይ ዝነብሩ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦን ህፃን ወይ ህፃናት ኣለውኒ፡፡ 
ምስ ካልእ ወላዲ ወይ መዕበይ ዝነብሩ ትሕቲ 18 ዝዕድምኦም ህፃን ወይ ህፃናት ኣለውኒ፡፡ 
ናይ ምዕባይ ፈቓድ ዘለዎም ወላዲ/መዕበይ ስም፣ ቁፅሪ ቴሌፎንን ኣድራሻን:

18-23 ዝዕድምኡ ውላድኩም ኣፍልጦ ኣብ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ምሉእ መዓልቲ ይመሃር፡፡ 
ውላደይ ስንክልን ዝኾነኣለዎ፡፡ 
እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ንዓይ ኣይምልከቱንን፡፡
D. እዋናዊ ናይ ማሕበራ ድሕንነት ጥቕምታት? (ብኽብረትኩም ክልቲኦም ሕቶታት መልሱ)
ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ማሕበራዊ ድሕንት ጥቕምታት ኣብ ምቕባል ትርከቡዶ?
እወ
ናይ ማሕበራዊ ድሕንትጥቕምታትኣመሊክትካዶ?
እወ

ኣይፋል
ኣይፋል

E. ክታም

Department of Labor and Industries (ክፍሊ ሰራሕተኛታትን ኢንዱስትርን) ናይ ጡረታ መጠን ንምስራሕ ንቶም ዝተጠቐሱ ሕቶታት ዝህቦ መልሲ
ከም ዝጥቀምን ኣብኡ ከም ዝድረኽ ይርዳእ (ኣብ ትሕቲ Washington State Industrial Insurance Act [ናይ ዋሽንግተን ስቴት
እንዱስትሪኢንሹራንስ ሕጊ] 51፣ ዝተመሓየሸ ናይ ዋሽንግተን ሕጊ [Revised Code of Washington, RCW])፡፡ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ቃል ቅፅዓት
ዝሃብክዎ መረዳእታ ልክዕ ከም ዝኾነ የረጋግፅ፡፡

ስም ብፅሑፍ

ክታም
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ዕለት

እዚ ቅጥዒ ንምምላእ ክታሕዞ ዝግባእ መረዳእታታት፡፡ (ኣብ ገፅ 1 ተዛማዲ ቁፅሪ ረኣዩ፡፡)
እዚ ዝምልከተኩም እንተድኣ ኮይኑ (ልዕሊ ሓደ ክምልከተኩም ይኽእል)

እዚ መረዳእታ ኣተሓሕዙ፡

 በዓል ሓዳር ወይ ዝተመዝገበ ውሽጣዊ ርክብ እንተሃልይኩም፡፡

ናይ ሓዳር መረዳእታ ሰርትፍኬት ወይ ናይ ውሽጣዊ ርክብ ምዝገባ መረጋገፂ
ቅዳሕ፡፡

 መፃምድኹም ወይ ዝመዝገበ ውሽጣዊ ርክብኩም ድሕሪእቲ ማህሰይቲ

1. ናይ ሓዳር መረዳእታ ሰርትፍኬት ወይ ናይ ውሽጣዊ ርክብ ምዝገባ
መረጋገፂ ቅዳሕ፡፡

እንተጋጢምኩምንከምኡ ድማዳግማይ ተዘይተመርዒውኩም፡፡

2. ናይ ሞት ሰርትፍኬት ቅዳሕ

 እቲ ማህሰይቲ (ዝተመዝገበ ውሽጣ ርክብኩም ብሕጋዊ መንገዲ
ተፈሪሱ) ድሕሪ ፍትሕ እንተጋጢምኩም፡፡

1. ናይ ሓዳር መረዳእታ ሰርትፍኬት ወይ ናይ ውሽጣዊ ርክብ ምዝገባ
መረጋገፂ ቅዳሕ፡፡
2. ክታም ዝዓረፈሉ ናይ መወዳእታ ፍትሕ ቅዳሕ፡፡

 ምሳኹም ዝነብር ዕድምኡ ትሕቲ 18 ዝኾነ ውላድ እንተድኣ ኣለኩም፡፡

ናይ ህፃናት ናይ ዕለት ልደት መረዳእታ ቅዳሕ፡፡

 ምስ ካልእ ወላዲ ወይ መዕበይ ዝነብሩ ትሕቲ 18 ዝዕድምኦም ህፃን

1. ናይ ህፃን ዕለት ልደት መረዳእታ ቅዳሕ፡፡

ወይ ህፃናት እንተድኣ ኣለኩም፡፡

2. ናይ ሕጋዊ መረዳእታ ቅዳሕ፣ ከም ናይ ቤት ፍርዲ ናይ መእበይ ፍቓድ
ትእዛዝ ወይ ናይ ቤት ፍርዲ መዕበይ ትልሚ ቅዳሕ፡፡

ወይ
እቲ ህፃን ናይ ምዕባይ ሕጋዊ ፈቓድ ዘለዎ ሰብ ዘመላኽጽ ክታም ዘለዎ
መግለፂ፡፡

18-23 ዝዕድምኡ ውላድኩም ኣፍልጦ ኣብ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ምሉእ

1. እቲ ተምሃራይ ሙሉእ መዓልቲ ከም ዝመሃር ናይ ፅሑፍ መረጋገፂ፡፡

መዓልቲ ዝመሃር ውላድ እንተድኣ ኣለኩም፡፡

2. ናይቲ ተምሃራይ እዋናዊ ኣድራሻ
3. ናይ ተምሃራይ ናይ ልደት መረዳእታ ቅዳሕ

 ዕድምኦም ብዘየገድስ ስንክልና ዘለዎ ውላድ እንተድኣ ኣለኩም፡፡

1. ናይ ህፃን ዕለት ልደት መረዳእታ ቅዳሕ፡፡
2. ናይ ስንክልና ሕክምና መረዳእታ ዝርዝር ንምርካብ ናብ
360-902-5119 ደውሉ፡፡

ሕቶታት? ደውሉ 360-902-5119፡፡
እቶም ዝተመልኡ ቅጥዕታት ናብ 360-902-6455 ለኣኽዎ፡፡
ኣብ ኩሎም መተሓሓዝታት ናይ ጥርዓን ቁፅርቑም ምቕማጥ ከይትዝንግዑ፡፡ ኩሎም መረዳእታታት ኦርጅናል እንተይኮነ ቅዳሕ ክኸውን ኣለዎ፡፡
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