ቀን
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የይገባኛል ጥያቄ ቁጥር

የማኅደር ቁጥር

መብት ማሳወቂያ
ሥራ ለመሥራት የማያበቃ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው ሠራተኞች
በኢንዱስትሪ ኢንሹራንስ ሽፋን ሥር ከሚሰጥ ጥቅማ ጥቅም ጋር የተያያዘ
የመብት ተጠቃሚነቱ ሳይቆራረጥ እንዲቀጥል ከተፈለገ ይህ የመብት
ማሳወቂያ በ30 ቀናት ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተሞልቶ፣ ተፈርሞ እና
በህጋዊ ውል መዝጋቢ ፊት ተረጋግጦ መመለስ ይኖርበታል።
ፊርማዎ የግድ ያስፈልጋል።
•

የሚፈርሙት በውክልና ሥልጣን ከሆነ ውክልናውን አብረው ያያይዙ።

•

እርስዎን ከችግር ለመጠበቅ ሲባል ፊርማዎ ለእርስዎ ክፍያ ከታዘዘባቸው
ቼኮች ጋር እንዲነጻጸር ይደረጋል።

ለሥራ የማያበቃ የአካል ጉዳት የደረሰበትን ሠራተኛ ሙሉ ስም ያስፍሩ

የመጨረሻውን ማሳወቂያ ቅጽ ከሞሉ በኋላ ሥራ ሠርተዋል?
አዎ
አይ አዎ ካሉ፣ ከመቼ ጀምሮ?

የመልዕክት መቀበያ አድራሻዎ

በሣምንት ውስጥ የተሰሩ ቀናት

ከተማ

ግዛት

ዚፕ ኮድ

በሣምንት ውስጥ የተገኘ ገቢ በአማካይ
$

የአሠሪዎ ስምና የመልእክት መቀበያ አድራሻ

የመኖሪያ እና የመልእከት መቀበያ አድራሻው የተለያየ ነው?
አዎ
አይ አይ ካሉ፣ የመኖሪያ አድራሻውን ይዘርዝሩ፦

ልጆች/የእርስዎን እርዳታ የሚፈልጉ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ጥገኞች እና/ወይም ከእርስዎ
ጋር የማይኖሩ የአካል ጉዳተኛ አሉ?
አዎ
አይ
አዎ ካሉ ከእርስዎ ጋር የማይኖሩትን ጥገኞች ስምና አድራሻ ይጥቀሱ።

ይህንንም ሆነ ሌላ ማንኛውንም የማሳወቂያ ቅጽ ከመሙላትዎ አስቀድሞ ባለፈው ዓመት ውስጥ በወንጀል ተከሰው ወይም ታስረው ያውቃሉ?
አይ
አዎ አዎ ካሉ፣ መቼ፦
የት፦
በአሁኑ ወቅት የተመዘገበው የጋብቻ/የኑሮ አጋርነት ሁኔታዎ ምን ይመስላል?
ያለፈውን የማሳወቂያ ቅጽ ከሞሉ ወዲህ የተለወጠ ነገር አለ?
አይ
አዎ
አዎ ካሉ፣ (ለምሳሌ ያህል፦ ጋብቻ፣ ፍቺ፣ የተመዘገበ የኑሮ አጋርነት፣ ሞት ወዘተ)
ቀን፦

ለውጥ፦

በአሁኑ ወቅትም ሆነ ከዚህ ቀደም የ የማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር (Social Security Administration, SSA) ተጠቃሚ ሆነዋል?

አይ

አዎ

የጡረታ ጥቅማ ጥቅም የሚገኙባቸው ጥገኞች ወይም ልጆች ሁኔታ ከተለወጠ ሪፖርት መደረግ ይኖርበታል። የጥገኞች ሁኔታ ከተለወጠ በየወሩ የሚያገኙት ጥቅም ሊለወጥ ይችላል። የጥገኞች
ሁኔታ ለውጥ የሚከተሉትን ነገሮች ያካትታል፦ ሞት፣ ጋብቻ፣ የተመዘገበ የኑሮ አጋርነት ማሳወቂያ፣ እሥር፣ ነጻ መለቀቅ ወይም የእንክብካቤ እና የኣሳዳጊ ለውጥ።
የማይገባዎትን ጥቅማ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ከሥራ፣ ከማኅበራዊ ሁኔታ ለውጥ ወይም ከእሥር ጋር የተያያዙ ለውጦችን ሳያሳውቁ መቅረት የፍትሐ ብሔር እና የወንጀል ክስ እንዲመሠረትብዎ
ሊያደርግ ይችላል።
ፊርማ (የግድ ያስፈልጋል)

ስልክ ቁጥር

ቀን

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (መታወቂያ
ብቻ)

ህጋዊ የውል መዝጋቢ ፊርማ እንዲሁም የማኅተም አሻራ ወይም ምልክት ያስፈልጋል። RCW 42.44.090(1)
በዚሁ ዕለት በፊቴ ቀርበው በቃለ መሐላ አረጋግጠዋል
ህጋዊ የውል መዝጋቢ ፊርማ
የሚወክለው ግዛት
መኖሪያ በ
ማዕረግ
ውክልናዬ የሚበቃበት ጊዜ
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ህጋዊ የውል መዝጋቢ ማኅተም ወይም ምልክት

