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የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች  
 

የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች ተመልሰዋል።   

COVID-19 ቀውስ ምክንያት ገዥው ከህግ አውጭው አካል ድጋፍ ጋር ወረርሽኙ ሲጀምር የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን አግዶ 
ነበር። ኢኮኖሚው በማገገሙ፣ የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች ተመልሰዋል። ይህ ማለት ለሥራ አጥነት ጥቅሞች ብቁ ለመሆን በየሳምንቱ 
ሥራ መፈለግ እና ቢያንስ ሦስት የተረጋገጡ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን ዶኩመንት ማድረግ አለብዎት ማለት ነው።  

የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች መቼ ነው ወደ ሥራ የተመለሱት?  

ከጁላይ 4 - ጁላይ10 ባለው ሳምንት የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችዎን ይጀምሩ።  

ከጁላይ 11 ሳምንት ጀምሮ እነዚህን እንቅስቃሴዎች ሪፖርት ያድርጉ፣ እናም ከዚያን በኋላ በየሳምንቱ ጥቅሞችን ያገኛሉ።  

በዚህ ገጽ ላይ  

•የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎች ዝርዝር    

•ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች  

• ሥራ ለማግኘት እርዳታ ያግኙ  

የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎች ዝርዝር  
የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎች ለእርስዎ እንዲሠሩ ያድርጉ 

ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ የአሁኑ ወቅት የተፈቀዱ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን ዝርዝርን ያካትታል። ለድጎማዎች ብቁ ሆነው 
ለመቀጠል መደበኛ የሥራ እጥነት መድን ወይም PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, 
በወረርሽኝ ድንገተኛ አደጋ የሥራ አጥነት ካሳ) የሚቀበሉ ከሆነ በየሳምንቱ ሶስት ማጠናቀቅ አለብዎት። PUA (Pandemic 
Unemployment Assistance፣ የወረርሽኝ ግዜ ሥራ አጥነት እርዳታ) የሚቀበሉ ከሆነ አንድ የተፈቀደ እንቅስቃሴን ማጠናቀቅ 
አለብዎት፣ ምንም እንኳን ሶስት እንዲያጠናቅቁ አበክረን ብንመክረም። 

ሥራ ፍለጋዎን የበለጠ ትርጉም ያለው ለማድረግ ይህንን ዝርዝር በቅርቡ አስፋፍተናል - እናም በቨርቹዋል ሊከናወኑ የሚችሉ ብዙ 
አማራጮችን አቅርበናል! 

ቀጣሪዎች በመላ ግዛቱ ውስጥ እየቀተሩ ይገኛሉ፣ ስለሆነም ምንም ዓይነት ተሞክሮዎ ወይም ኢንዱስትሪዎ ምንም ይሁን ምን እነዚህ 
የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎች ለእርስዎ እንዲሠሩ ያድርጉ እና በእውነት የሚፈልጉትን ሥራ እንዲያገኙ እራስዎን ይርዱ። 
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የእንቅስቃሴ 
ዓይነት  

የተፈቀደ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴy  የሰነድ ሀሳቦች  ለተራዘሙ 
ጥቅሞች  
ጸድቋል*  

የአሠሪ ዕውቂያ  የአሠሪ ዕውቂያ (ማመልከቻ፣ የቃለ መጠይቅ መረጃ፣ 
የሥራ ቃለ መጠይቅ፣ የክትትል ውይይት ወይም 
ኢሜል)  

የሥራ መጠሪያ ወይም የማጣቀሻ 
ቁጥር፣ የአሠሪ ወይም የንግድ 
ስም፣ እንዴት እንዳነጋገሩ 
የሚያሳይ መረጃ (በአካል፣ 
በመስመር ላይ፣ በስልክ፣ 
በኢሜል ወይም በሌላ) አሠሪ 
ወይም የንግድ ግንኙነት መረጃ።  

X  

WorkSource    WorkSourceWA.comላይ መለያ ይክፈቱ  የመለያ ገጽዎ ስክሪንሾት    

WorkSource   በ WorkSourceWA.com ላይ የስታ መፈለጊያ 
ሰነድዎን ይጫኑ እና ለአሠሪዎች እንዲገኝ ያድርጉት  

የስታ መፈለጊያ ሰነድዎ 
ስክሪንሾት ወይም ቅጂ  

  

WorkSource   በ WorkSource ስፖንሰር የተደረገን ወርክሾፕ 
በአካል ወይም በቨርቹዋል አውደ ይሳተፉ 

የወርክሾፑ ስም፣ ቀን፣ ሰዓት እና 
ቦታ  

  

WorkSource   በ WorkSource ስፖንሰር የተደረገን የሥራ አውደ 
ርዕይ ወይም የቅጥር ዝግጅት ላይ በአካል ወይም 
በቨርቹዋል ይሳተፉ እና ቢያንስ አንድ አሠሪ ያነጋግሩ  

የዝግጅቱ ስም፣ ቀን፣ የትና 
እንዴት እንደተሳተፉ የሚያሳይ 
መረጃ፣ የአሰሪ ስም 

  

WorkSource   በ WorkSource ስፖንሰር በተደረገ የሥራ ክለብ 
ውስጥ ይሳተፉ 

የክለቡ ስም፣ ቀን፣ እና እንዴት 
ወይም የት እንደተሳተፉ  

  

WorkSource   በ RESEA (Reemployment Services and 
Eligibility Assessment, የሥራ ስምሪት 
አገልግሎቶች እና የብቃት ማረጋገጫ) የመጀመሪያ 
ወይም የክትትል ቀጠሮ ውስጥ ይሳተፉ  

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን፣ እና የት 
ወይም እንዴት እንደ ተጠናቀቀ  

  

WorkSource   በ WorkSource ስፖንሰር በተደረገ ጠቅላላ የሥራ 
ክለብ ውስጥ ይሳተፉ 

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን፣ የት እና 
እንዴት እንደተሳተፉ 
(በቨርቹዋል ወይም በአካል)  

  

WorkSource   ስለ የስራ መጠሪያ I አገልግሎቶች ለማወቅ 
ከ WorkSource ስፔሻሊስት ወይም የሙያ አሰልጣኝ 
ጋር ይገናኙ  

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን፣ እና የት 
ወይም እንዴት እንደ ተጠናቀቀ  

  

WorkSource   በ WIOA (Workforce Innovation and 
Opportunity, የሠራተኛ ኃይል ፈጠራ እና ዕድል) 
ርዕስ I-B ፕሮግራም ውስጥ ይመዝገቡ እና የግል 
የቅጥር እቅድ ያዘጋጁ  

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን፣ እና የት 
ወይም እንዴት እንደ ተጠናቀቀ  

  

WorkSource   በ WIOA ርዕስ I-B መርሃ ግብር ውስጥ ይመዝገቡ እና 
ቢያንስ አንድ መሠረታዊ ወይም በተናጥል የሙያ 
አገልግሎት ወስጥ ይሳተፉ ለምሳሌ በሠራተኛ ኃይል 
ዝግጅት ውስጥ መሳተፍ፣ የገንዘብ ነክ ዕውቀት ወይም 
የአጭር ጊዜ የቅድመ-ሙያ ኮርስ መቀበል።  

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን፣ እና የት 
ወይም እንዴት እንደ ተጠናቀቀ  

  

http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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WorkSource   በ WIOA ርዕስ I-B በሥራ ላይ ያለ ሠራተኛ ሥልጠና 
ውስጥ ይሳተፉ  

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን፣ እና የት 
ወይም እንዴት እንደ ተጠናቀቀ  

  

WorkSource  በ WIOA ርዕስ I-B በሚከፈልበት ወይም 
በማይከፈልበት የሥራ ልምድ ወይም የሥራ ልምምድ 
ውስጥ ይሳተፉ  

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን፣ እና የት 
ወይም እንዴት እንደ ተጠናቀቀ  

  

WorkSource   በ WIOA ርዕስ I-B ሥራ ላይ ያለ ሥልጠና ውስጥ 
ይሳተፉ  

የእንቅስቃሴ ስም፣ ቀን እና የት 
እንደተጠናቀቀ  

  

ሌላ  የሥራ ገበያ ጥናት በ 
esd.wa.gov/labormarketinfo ላይ ያድርጉ  

ከመረጃው አገናኝ መስመር 
ወይም ስክሪንሾት  

  

ሌላ  በመስመር ላይ ቪዲዮን ይመልከቱ፣ ለምሳሌ 
የYouTube ቪዲዮን፣ በስራ ፍለጋ ርዕስ ላይ 
(ለምሳሌ፥ የሽፋን ደብዳቤ እንዴት እንደሚጻፍ ፣ ስራ 
መፈለጊያ ሰነድ መፃፍ ወይም የቃለ መጠይቅ 
ችሎታዎች)  

ከቪዲዮው አገናኝ መስመር 
ወይም የቪዲዮው የጀመረበት 
ገጽ ስክሪንሾት  

  

ሌላ  በሥራ ትርኢቶች ወይም በቃለ መጠይቅ ወቅት 
ሚጠቀሙት የ 30 ሰከንድ “ማነሳሻ ንግግር” ያዘጋጁ  

ስክሪንሾት ወይም ሰነድ    

ሌላ  በስራ ፍለጋ ጣቢያዎች አዲስ መለያ ያዘጋጁ ወይም 
ያለዎትን ያዘምኑ (Indeed, LinkedIn, 
Glassdoor, CareerBuilder, Monster, 
Google Careers, ወይም ሌላ) እና ክፍት የሥራ 
ቦታዎችን ይፈልጉ  

ወደ መገለጫዎ እና ክፍት የስራ 
ቦታዎች ሚያመራ አገናኝ ወይም 
ስክሪንሾት  

  

ሌላ  መለያ ይክፈቱ እና ስራ መፈለጊያ ሰነድዎን እና የሽፋን 
ደብዳቤዎን በመስመር ላይ ሥራ ፍለጋ ሥራ 
ማመልከቻዎች ይለጥፉ (Job Scan, Bright Move, 
Hiring Solved, ወይም ሌላ)  

በተሳካ ሁኔታ የተፈጠረ መለያ 
እና የተወሰነ ለስራ ክፍት መሆንን 
የሚያሳይ የገጽ አገናኝ መስመር 
ወይም ስክሪንሾት  

  

ሌላ  የግል የሙያ አሰልጣኝ ወይም አገልግሎት ላይ 
ይመዝገቡ  

የስምምነቱ አገናኝ መስመር 
ወይም ስክሪንሾት  

  

ሌላ  በቋሚ ምደባ ኤጀንሲ፣ ቀጣሪ ወይም የአእምሮ 
አገልግሎት ይመዝገቡ  

ምዝገባዎን የሚያረጋግጠውን ገጽ 
ስክሪንሾት ያድርጉት  

  

ሌላ  ከሥራ ፍለጋ ጋር ተዛማጅነት ባላቸው ወብናር ወይም 
በምደባ ኤጀንሲዎች በተደገፈ ኮርስ ውስጥ ይሳተፉ  

ሰነዱ መጠናቀቁን የሚያሳይ ወደ 
ገጹ ሚያመራ አገናኝ ወይም 
ስክሪንሾት   

  

ሌላ  በአካል ወይም በቨርቹዋል የሥራ አውደ ርዕይ ወይም 
የቅጥር ዝግጅት ላይ ይሳተፉ እና ቢያንስ ከአንድ አሠሪ 
ጋር ግንኙነት ያድርጉ   

ከሥራ አውድው ርእይ ተወካይ 
የምዝገባ ደብዳቤ ወይም 
ኢሜል፤ የአሰሪ ወይም የንግድ 
ስም፣ ግኑኝነቱን እንደት 
እንዳደረጉ የሚያሳይ መረጃ 
(በአካል፣ በመስመር ላይ፣ 
በስልክ፣ በኢሜል ወይም በሌላ) 
የአሠሪ ወይም የንግድ እውቅያ 
መረጃ  

X   

https://esd.wa.gov/labormarketinfo
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ሌላ  በቨርቹዋል ወይም በርቀት የሥራ ጥላ ውስጥ ይሳተፉ  ጥላ ከሆኑት ግለሰብ የደብዳቤ 
ወይም የኢሜል ቅጅ። ይህ 
የሥራ ጥላ ለተወሰነ ክፍት የሥራ 
ቦታ ከሆነ እንደ ለራዘመ ጥቅሞች 
የአሠሪ ግኑኝነት ሊቆጠር 
ይችላል።  

X   

ሌላ  በግል ወይም በማህበረሰብ የሥራ ክለብ ውስጥ 
ይሳተፉ  

ከክለቡ መሪ ወይም ስፖንሰር 
የሆነ ደብዳቤ ወይም ኢሜል  

  

ሌላ  OJT (on-the-job training, በሥራ ላይ በግል 
ሥልጠና) ይሳተፉ  

የኩባንያ ስም፣ የሥራ እንቅስቃሴ 
ዓይነት እና የት ወይም እንዴት 
እንደተጠናቀቀ። ይህ የሥራ ጥላ 
ለተለየ ክፍት የሥራ ቦታ ከሆነ 
ለተራዘመ ጥቅሞች ጥሪ 
እንዳደረገ አሰሪ ሊቆጠር 
ይችላል።  

X   

ሌላ  የመስመር ላይ የፍላጎት ዝርዝርን ያጠናቅቁ (ለምሳሌ፣
Strong, My Next Move, Myers/Briggs)  

የውጤቶችዎን አገናኝ መስመር 
ወይም ስክሪንሾት  

  

ሌላ  የተሟላ የACT WorkKeys ግምገማ  የውጤቶችዎን አገናኝ መስመር 
ወይም ስክሪንሾት  

  

ሌላ  ብሔራዊ የሥራ ዝግጁነት ማረጋገጫ ያግኙ  ስክሪንሾት ወይም ስካን የተደረገ 
የምስክር ወረቀት ቅጅ  

  

ሌላ  በሙያ ችሎታ ወይም በኮምፒተር ትምህርት ውስጥ 
ይሳተፉ  

የምዝገባ ደረሰኝዎ ስክሪንሾት 
ወይም ቅጅ  

  

ሌላ  የኮምፒተር እውቀት ትምህርት ወይም ክፍለ ግዜ 
ይውሰዱ  

የምዝገባ ደረሰኝዎ ስክሪንሾት 
ወይም ቅጅ  

  

ሌላ  በ ESL (English as a Second Language, 
እንግሊዘኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ) ትምህርት ወይም 
ክፍለ ግዜ ላይ ይሳተፉ  

የምዝገባ ደረሰኝ ስም፣ ቀን እና 
ቦታ፣ ስክሪንሾት ወይም ስካንt  

  

ሌላ  በLinkedIn Learning የምስከር ወረቀት በሚሰጡ 
ኮርሶች ወይም ተመሳሳይ የማጠናቀቂያ የምስክር 
ወረቀቶችን በሚሰጥ የመስመር ላይ የመማሪያ መድረክ 
ኮርሶች ውስጥ ይሳተፉ።  

ትምህርቱ መጠናቀቁን ሚያሳየ 
ገጽ አገናኝ ወይም ስክሪንሾት  

  

ሌላ  በየግል ዘርፍ በሚከፈልበት ወይም በማይከፈልበት 
የሥራ ልምድ ወይም የሥራ ልምምድ ውስጥ ይሳተፉ  

ከአሰሪ ደብዳቤ ወይም ኢሜል    

በግል ስራ 
የሚሰሩ 
እና/ወይም 
የንግድ ባለቤቶች 
ብቻ  

ንግድዎን ለአዳዲስ እና እምቅ ደንበኞች ማስተዋወቅ።
    

የማስታወቂያዎ አገናኝ ወይም 
ስክሪንሾት (ዲጂታል፣ ጋዜጣ፣ 
ማህበራዊ ሚዲያ ወዘተ)  

  

በግል ስራ 
የሚሰሩ 
እና/ወይም 

ሥራዎች ላይ መጫረት።    ለጨረታው የቀረበው ፕሮፖዛል 
ቅጅ ወይም ፎቶ   
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የንግድ ባለቤቶች 
ብቻ  

በግል ስራ 
የሚሰሩ 
እና/ወይም 
የንግድ ባለቤቶች 
ብቻ  

እምቅ ወይም የቀድሞ ደንበኞችን ማነጋገር።   ያገኙት ደንበኛ ስም፣ 
የተገናኙበት እና የእውቂያ መረጃ 
(ኢሜል ወይም የስልክ ቁጥር)።  

  

በግል ስራ 
የሚሰሩ 
እና/ወይም 
የንግድ ባለቤቶች 
ብቻ  

ከንግድ ጋር የተያያዙ ክህሎቶችን ለማዳበር ወይም 
አዲስ ሙያ ለመማር በወብናር ወይም ወርክሾፕ።   

መሳተፍዎን የሚያረጋግጥ 
የምዝገባ ደብዳቤ ወይም 
ኢሜል፣ ወይም ለወርክሾፑ 
ወይም ለወብናሩ መጠናቀቂያ 
የምስክር ወረቀት።   

  

በግል ስራ 
የሚሰሩ 
እና/ወይም 
የንግድ ባለቤቶች 
ብቻ  

አነስተኛ የንግድ ሥራ አገልግሎቶችን መጠቀም ወይም 
ከ SBDC (Small Business Development 
Center አነስተኛ የንግድ ልማት ማዕከል) ባለሙያ ጋር 
መማከር። (ለምሳሌ፣ እንደ 
www.business.wa.gov ወይም www.sba.gov 
ባሉ ድርጣቢያዎች ላይ አገልግሎቶችን በመጠቀም)   

ትንሽ የንግድ አገልግሎት 
ድርጣቢያን መጎብኘትዎንና 
መሳተፍዎን የሚያረጋግጥ 
ስክሪንሾት   

የSBDC ባለሙያ ስም እና 
የእውቂያ መረጃ።    

  

  

በግል ስራ 
የሚሰሩ 
እና/ወይም 
የንግድ ባለቤቶች 
ብቻ  

ንግድዎን ለመገንባት ቀጣይነት ያላቸው እና ንቁ 
ጥረቶችን የሚያሳዩ ሌሎች እንቅስቃሴዎች።    

ከፈቃድ መስጫ መምሪያ የሙያ 
ሥራዎ ዕድሳት ወይም ከንግድ 
መምሪያ የንግድ ፈቃድ 
ስክሪንሾት ወይም ፎቶ።   

ለንግድ ብድርዎ የብድር 
ባለሥልጣን ስም እና እውቅያ።    

ለንግድ ድህረ ገጽዎ የድርጣቢያ 
ዝመናዎች ሰአትን የሚያሳይ 
ስክሪንሾት።   

እርስዎ የተሳተፉበት ወይም 
ያስተናገዱት የአውታረ መረብ 
ክስተት ስክሪንሾት።   

  

* EB (Extended Benefits, የተራዘመ ጥቅሞች) መርሃግብር እስከ 20 የሚደርሱ ተጨማሪ ሳምንቶች የጥቅም ውጤቶችን 
ከጠንካራ የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች ጋር ይፈቅዳል፡። ከማረጋገጫ ምልክት ጋር በሠንጠረዥ ላይ ያሉት ተግባራት ጠንካራውን 
የEB ሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን ያሟላሉ ማለት ነው፡፡ EB በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ በአሁኑ ጊዜ አይገኝም።  

 

የሥራ ፍለጋ ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች 
የወረርሽኝ ወቅት ሥራ እጥነት እርዳታ (PUA) እየተቀበልኩ እገኛለው። ሥራ መፈለግ አለብኝ? 

አዎ። በPUA ላይ ቢሆኑም እንኳ ቢያንስ አንድ የተፈቀደ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴን ማጠናቀቅ ይጠበቅብዎታል። ቢያንስ ሶስት 
እንቅስቃሴዎችን እንዲያጠናቅቁ በጥብቅ የምናበረታታዎት ምክንያቱም፥ 

http://www.business.wa.gov/
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• የPUA ጥቅማ ጥቅሞች በሰፕቴምበር 2021 መጀመሪያ ላይ ለማጠናቀቅ ቀጠሮ ተይዞላቸዋል። ከዚያ በፊት ሥራን 
በንቃት መፈለግ ጥቅማጥቅሞችዎን ከማጣት ያድናል። 

• ለወደፊቱ ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳዮችን መከላከል ይችላል። የይገባኛል ጥያቄዎን እንደገና መገምገም ካለብን እና ያለፉት 
ሳምንቶችዎ በ PUA ምትክ ለመደበኛ ሥራ እጥነት ብቁ ሆነው ከተገኙ፣ ሦስት ፍለጋዎችን ማጠናቀቅ ለመደበኛ የሥራ 
እጥነት ጥቅማ ጥቅሞች መስፈርት ያሟላል እና የለፉት ሳምንታት ጉዳዮች ወይም ከመጠን በላይ ክፍያዎችን ሊያስወግድ 
ይችላል። የይገባኛል ጥያቄዎን ለምን እንደምንገመግም በድህረ ገፃችን የምናልባት አዲስ የይገባኛል ጥያቄ ማስጠንቀቂያ ገጽ 
ላይ የበለጠ ማወቅ ይችላሉ (በእንግሊዝኛ)። 

 

የኮቪድ-19 ከፍተኛ ተጋላጭነት ስላለብኝ መሥራት አልችልም። የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን አሁንም ማጠናቀቅ ያስፈልገኛልን?  

አዎ። ሥራ እጥ ከሆኑ ለጥቅም ብቁ ሆነው ለመቆየት የሚያስፈልጉትን የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎን ማጠናቀቅ ሕግ ይጠይቃል። 

• በቨርቹዋል ሊከናወኑ የሚችሉ ብዙ ተግባራት እንዳሉ ያስታውሱ። 
• ከቤት ውስጥ ሊሠራ የሚችል ተስማሚ ሥራንም መፈለግዎን መቀጠል ይችላሉ። 

 

የወረርሽኝ ድንገተኛ የሥራ እጥነት ካሳ (PEUC) እየተቀበልኩኝ ነው። የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች ለእኔ የተለዩ ናቸው? 

አይ። የሥራ ፍለጋዎ መደበኛ የሥራ እጥነት ዋስትና ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው። ለድጎማዎች ብቁ ሆነው ለመቆየት በየሳምንት 
ውስጥ ቢያንስ ሦስት የተፈቀዱ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን ማጠናቀቅ አለብዎት። 

 

እኔ በራሴ ተቀጣሪ ነኝ እና/ወይም የንግድ ሥራ አለኝ። አሁንም የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን ማጠናቀቅ ያስፈልገኛልን?  

አዎ። በህጉ መሰረት ለጥቅማጥቅሞች ብቁ ሆነው ለመቆየት የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን ማጠናቀቅ ያስፈልግዎታል። PUA 
እየተቀበሉ ከሆነ ቢያንስ አንዱን ማጠናቀቅ ያስፈልግዎታል። መደበኛ የሥራ እጥነት እየተቀበሉ ከሆነ ቢያንስ ሦስት ማጠናቀቅ 
ያስፈልግዎታል። 

ማወቅ ያለብዎት ሶስት ነገሮች፥ 

1. አብዛኛዎቹ ተግባራት ከሌሎች አሠሪዎች ጋር ለሥራ ማመልከትን አያካትቱም። 
2. ይህንን መስፈርት ማሟላት ለእርስዎ ይበልጥ ተስማሚ እንዲሆኑ በግል ሥራ ላይ የተሰማሩ እና የንግድ ሥራ ባለቤቶች 

ብቻ የተረጋገጡ ተግባራትን አክለናል። 
3. መስፈርቱን ለማሟላት ማንኛውንም የፀደቁትን እንቅስቃሴዎች ማጠናቀቅ ይችላሉ። ለራስዎ ሥራ እና/ወይም ለንግድ 

ባለቤቶች የተፈቀዱት ላይ ብቻ ላይ መጣበቅ አይጠበቅብዎትም። 

 

በወረርሽኙ ምክንያት የትርፍ ሰዓት ሥራ ነው እየሠራሁ ያለሁት። የሥራ እጥነት ጥቅሞችን ለማግኘት አሁንም ሥራ መፈለግ 
ያስፈልገኛልን? 

አዎ። የትርፍ ሰዓት ሥራ ቢሠሩም ሽንኳን፣ ተስማሚ የሙሉ ጊዜ ሥራ መፈለግ ይጠበቅብዎታል። 

 

እኔ ሌላ ሰውን እየተንከባከብኩ ነው እናም መሥራት አልችልም። የሥራ እጥነት ጥቅሞችን ለማግኘት አሁንም ሥራ መፈለግ 
ያስፈልገኛልን? 

አዎ። ሌላ ሰው ቢንከባከቡም እንኳን፣ ለሥራ እጥነት ጥቅሞች ብቁ ሆነው ለመቆየት የሥራ ፍለጋውን መስፈርት ማሟላትዎን 
መቀጠል አለብዎት። ይህ በወረርሽኙ ሳቢያ ከትምህርት ቤት ወይም ከልጆች እንክብካቤ ውጭ የሆኑ ልጆችን ያጠቃልላል። 

የሚከፈልባቸው የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ጥቅሞችን እያገኙ ነው? ይህ ፕሮግራም ከስራ እጥነት መድን የተለየ ሲሆን የተለያዩ 
መስፈርቶች አሉት። የሚከፈለው የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ለጊዜው ከሥራ በመቆየትዎ እና የታመመ ወይም የተጎዳ የቤተሰብ 

https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim
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አባልን ስለሚንከባከቡ ከሆነ፣ የሥራ ፍለጋ መስፈርቱ አይሠራም። ስለዚህ ፕሮግራም የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ 
paidleave.wa.gov (በእንግሊዝኛ) ይሂዱ። ሁለቱንም የሥራ እጥነት መድን እና የተከፈለ የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ በአንድ 
ጊዜ ማግኘት አይችሉም። 

 

የሥራ እድል አለኝ ነገር ግን የሥራ ፍለጋ መስፈርት እንደገና ወደ ሥራ እስኪገባ ድረስ መጀመር አልችልም። አዲሱን ስራዬን 
ከመጀመሬ በፊት የሥራ እጥነት ጥቅሞችን ለማግኘት አሁንም ሥራ መፈለግ ያስፈልገኛልን?  

አይ፣ ነገር ግን ለቋሚ ማመልከት ያስፈልግዎታል። ይህን ለማድረግ የተፈቀደ ምክንያት እስካለ ድረስ፣ ቋሚ ሥራን ሳይፈልጉ 
ጥቅማጥቅሞችን መቀበልዎን ለመቀጠል ያስችልዎታል። በድረ ገፃችን ጊዜያዊ ከሥራ መባረር፣ ቋሚ እና በፉርሎው ገጽ ላይ 
(በእንግሊዝኛ) ስለ ቋሚ የበለጠ ይረዱ።  

 

የሥራ ፍለጋ ሲሰረዝ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ወይም ከዚያ ቀደም ባለው ወረርሽኝ ለቋሚ አመልክቻለሁ። መስፈርቱ ወደ ሥራ 
ሲመለስ አዲስ ቋሚ ማመልከቻ ማስገባት ያስፈልገኛልን? 

በወረርሽኙ ቀደም ብሎ የተደረጉ ቋሚ ጥያቄዎች ከአሁን በኋላ ዋጋ አይሰጡም። አሁን ሥራ ፍለጋን የሚያስተው የሥራ አስፈፃሚ 
ትእዛዝ ከሐምሌ 4 ቀን 2021 ጀምሮ ስለተነሳ፣ እርስዎ ወይም አሠሪዎ ቋሚነትን እንደገና መጠየቅ ያስፈልግዎታል። በድረ ገፃችን 
ጊዜያዊ ከሥራ መባረር፣ ቋሚ እና በፉርሎው ገጽ ላይ (በእንግሊዝኛ) ይህንን እንዴት እንደሚያደርጉ የበለጠ ይረዱ። 

 

የሥራ እጥነት ጥቅሞችን ለመጠየቅ መሰረታዊ መስፈርቶች ምንድናቸው? 

የሥራ እጥነት ጥቅማጥቅሞችን በሚጠይቁበት ጊዜ የሚከተሉትን መሆን አለብዎት፥ 

• መስራት የሚችል። 
• ለስራ የሚገኝ። 
• በተቃራኒው ካልነገርንዎት በስተቀር ተስማሚ ሥራን በንቃት በመፈለግ ላይ። 
• በ WorkSource የቅጥር ማእከል ወይም በአከባቢው የሥራ ስምሪት ማዕከል (ከዋሽንግተን ውጭ የሚኖር ከሆነ) ለሥራ 

የተመዘገቡ ከሆነ። 

የሥራ እጥነት ጥቅሞችን በሚሰበስቡበት ወቅት፣ ለጥቅምዎች ብቁ ሆነው ለመቆየት በቋሚነት ተስማሚ ሥራ መፈለግ እና የሥራ 
ፍለጋዎን መዝገብ መያዝ አለብዎት። በየሳምንቱ በአጠቃላይ ሶስት የተረጋገጡ የሥራ ፍለጋ ሥራዎችን መመዝገብ ይጠበቅብዎታል። 
ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄዎን በሚያቀርቡበት ጊዜ ይህንን መረጃ በመስመር ላይ መመዝገብ ይችላሉ ወይም በስልክ ፋይል ካደረጉ 
የእኛን የወረቀት ሥራ ፍለጋ መዝገብ (በእንግሊዝኛ) መጠቀም ይችላሉ። WorkSource በፍጥነት ወደ ሥራዎ እንዲመለሱ 
የሚያግዙዎት ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች አሉት 

የተቀበሉትን ጥቅማ ጥቅሞች እንዲመልሱ የሚያደርግዎትን ስህተቶች ለማስቀረት የሥራ ፍለጋዎን ሲያካሂዱ እና ሰነዶችዎን 
በሚያስገቡበት ጊዜ ኃላፊነቶችዎን መረዳቱ በጣም አስፈላጊ ነው።  

 

ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን ከአንድ ጊዜ በላይ እና ለብዙ ሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎች እንዲቆጠሩ ማድረግ እችላለሁን?  

አይ። ተመሳሳይ እንቅስቃሴን ከአንድ ጊዜ በላይ ማከናወን እና እንዲቆጠር ማድረግ አይችሉም። ለምሳሌ፥ 

• ተመሳሳይ ቪዲዮ በተደጋጋሚ ግዜ ማየት ወይም ለተመሳሳይ ሥራ ብዙ ጊዜ ማመልከት እና እንዲቆጠር ማድረግ 
አይችሉም። 

• በተመሳሳይ ሳምንት ውስጥ ለሥራ ፍለጋ አግባብነት ያላቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማየት ይችላሉ (ለምሳሌ፣ በቃለ 
መጠይቅ ምርጥ ልምዶች እና ከስራ መፈለጊያ ሰነድ አጻጻፍ ጋር የተያያዘ ሌላ)፣ ወይም በተመሳሳይ ኩባንያ ውስጥ ለተለያዩ 
ሥራ ዘርፎች ማመልከት እና እያንዳንዱ ማመልከቻ እንዲቆጠር ማድረግ ይችላል። 

 

http://www.paidleave.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf


  

የዘመነው: ጁላይ 12፣ 2021   8 
 

በአካባቢዎ ባለው የ WorkSource ቢሮ ወይም የአሜሪካ የሥራ ማእከል መመዝገብ (American Job Center) 
ይጠበቅብዎታል? 

በዋሽንግተን ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ የስራ እጥነት ጥያቄዎን እንዳስገቡ በዋሺንግተን ግዛት WorkSource ቢሮ በኩል በራስ-ሰር 
ለሥራ ይመዘገባሉ። ምደባው በእርስዎ ዚፕ ኮድ ላይ የተመሠረተ ነው። ከዋሽንግተን ውጭ የሚኖሩ ከሆነ፣ የመጀመሪያውን የሥራ 
እጥነት ክፍያዎን ከተቀበሉበት ቀን አንስቶ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአከባቢዎ በሚገኘው የአሜሪካ የሥራ ማዕከል መመዝገብ 
ይኖርብዎታል። በመጀመሪያ በዋሽንግተን ለጥቅማጥቅሞች ማመልከቻ ካስገቡ ከዚያ በአሜሪካ ውስጥ ወይም ወደ ካናዳ 
ተዘዋውረው ከሆነ እና ሁሉንም የብቁነት መስፈርቶችን ማሟላትዎን ከቀጠሉ ለድጎማዎች ብቁ ይሆናሉ። በሚኖሩበት አካባቢ 
ሥራን መፈለግ እና ለስራ መመዝገብ ይኖርብዎታል። ለእርስዎ በቅርብ የሚገኘውን የ WorkSource ቢሮ ለማግኘት ወደ 
WorkSourceWa.com (በእንግሊዝኛ) ይሂዱ። 

 

ከስቴት ውጭ ከሆነኩ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? 

በሌላ ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ወይም ወደ አዲስ አካባቢ የሚዛወሩ ከሆነ፣ አዲሱ በተከፈተው የይገባኛል ጥያቄ ላይ የመጀመሪያ 
ክፍያዎ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአሜሪካ የሥራ ማዕከል መመዝገብ አለብዎት። servicelocator.org 
(በእንግሊዝኛ) በመጠቀም የአሜሪካን የሥራ ማዕከል ማግኘት ይችላሉ። በብዙ አጋጣሚዎች በመስመር ላይ መመዝገብ ይችሉ 
ይሆናል። የምዝገባ ሂደቱን እንዴት ማጠናቀቅ እንደሚቻል ለማወቅ በአከባቢዎ ያለውን ቢሮ ያነጋግሩ። 

ለሥራ የማይመዘገቡ ከሆነ፣ ላልተመዘገቡበት ለእያንዳንዱ ሳምንት ጥቅማ ጥቅሞች ይከለከላሉ። 

 

ከሀገር ውጭ ብሆንስ? 
 
እርስዎ ከአሜሪካ፣ ከፖርቶ ሪኮ ወይም ከአሜሪካ ቨርጂን ደሴቶች ውጭ ከሆኑ፣ በአካል በሚገኙበት ሀገር ውስጥ በሕጋዊነት 
እንዲሰሩ የሚፈቀድልዎትን የርቀት ወይም በአካል ተገኝተው ሚሰሩትን ስራ መፈለግ አለብዎት።  

የሥራ ዕድል ስለተሰጠዎት ሥራዎን ለመቀጠል ወዲያውኑ ወደ አሜሪካ፣ ፖርቶ ሪኮ ወይም ወደ አሜሪካ ቨርጂን ደሴቶች መመለስ 
ከቻሉ፣ በእነዚህ አካባቢዎችም ሥራ መፈለግ ይችላ። 

 

ለሥራ ፍለጋ መስፈርቱ ልዩ ሁኔታዎች አሉ? 

አዎ፣ ግን በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ብቻ። የPUA ተቀባዮችን ጨምሮ ሁሉም ሰዎች በሚባል ደረጃ ተስማሚ ሥራ መፈለግ 
አለበት። የተለዩ ሁኔታዎቹ፥ 

• እንደ በኮሚሽነር የፀደቀ ሥልጠና ወይም የሥልጠና ጥቅሞች ላሉት የሥልጠና መርሃግብር እናጸድቅልዎታለን። 
• ለSharedWork እናጸድቅሎታለን። 

• ለቋሚነት እናጸድቅሎታለን። 

•  SEAP (Self-Employment Assistance Program, ለራስ-ሥራ ቅጥር ድጋፍ ፕሮግራም) እናጸድቅልዎታለን። 

• የተላኩት በጠቅላላ ሪፈራል ማህበር በኩል ነው። 
• እርስዎ በከፊል ሥራ እጥ ነዎት (እና በመምሪያው ጸድቆሎታል)። 

• ፍቃድ ባለው የኤሌክትሮኒክ የስራ ስልጠና መርሃግብር ውስጥ ንቁ የተመዘገበ የኤሌክትሪክ ስልጣኝ ነዎት። 
• የግዴታ የሰራተኛ ስልጠናን ክፍለ ግዜን ለመከታተል ፈቃድ ተሰጥቶዎታል። 
• እርስዎ የአድማ ወይም ያለመንቀሳቀስ አካል ነዎት። 

የሚከተሉትን ከሆኑ አንድ የስራ ፍለጋ እንቅስቃሴን በቻ ማጠናቀቅ ይኖርብዎታል፥  

• PUA ተቀባይ። PUAን የሚቀበሉ ከሆነ ግን ሶስት የፀደቁ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን እንዲያጠናቅቁ በጥብቅ 
እንመክርዎታለን። የበለጠ ለመረዳት በዚህ ገጽ ላይ ስለ PUA ጥያቄን ይመልከቱ። 

https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
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• በቤት ውስጥ ጥቃት ወይም በመሰደድ ምክንያት የተተወ ሥራ። መምሪያው የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባ በመሆንዎ ወይም 
በመሰደድ ምክኒያት የመሳሰሉ ጥሩ መክኒያት ሥራዎ መተውዎን ከወሰነ፣ ለጥቅምዎቹ ብቁ ሆነው ለመቀጠል በሳምንት 
አንድ የተፈቀደ እንቅስቃሴን ማጠናቀቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብዎት። 

ሁሉም ሌሎች የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢዎች ቢያንስ ሦስት የተፈቀዱ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን ማጠናቀቅ ይጠበቅባቸዋል። 
የሥራ እጥነት ጥያቄዎን በሚያቀርቡበት ወቅት የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችዎን እናሳውቅዎታለን። 

ማሳሰቢያ፥ የሙሉ ሪፈራል ማህበር አባል ከሆኑ የማኅበሩን መላኪያ መስፈርቶችን በማሟላት ሥራ መፈለግ አለብዎት። የሙሉ 
ሪፈራል ህብረት ማለት አባላቱን በሪፈራል ወይም በመላክ ወደ ሥራ የሚልክ ማህበር ማለት ነው። 

 

የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዬ የተተወ መሆኑን እንዴት አውቃለሁ? 

በመረጡት የመገናኛ ዘዴ በኩል በጽሑፍ እናሳውቅዎታለን። መምሪያው መፈለግ እንደማያስፈልጉዎት ማሳወቂያ ካልተሰጠዎት 
በስተቀር ሥራ መፈለግ አለብዎት። ሥራ ለመፈለግ ከተጠየቁ፣ በየሳምንቱ ጥቅማጥቅሞችን ሲጠይቁ የዋሺንግተን ግዛት የሥራ ፍለጋ 
መስፈርቶችን ማሟላት አለብዎት (በሌላ መንገድ ካላሳወቅንዎት በስተቀር)። 

 

የአሠሪ ግንኙነት ምንድነው? 

ስለ ስራ መደብ በሚጠይቁበት ጊዜ፣ ግኑኝነቱ እንደ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴ እንዲቆጠርልዎት፣ ሲያመለክቱ አስፈላጊ የሆኑትን 
ሁሉንም እርምጃዎች መውሰድ አለብዎት። ሥራ ሲጠይቁ ወይም ሲያመለክቱ የአሰሪውን ግንኙነት ያነጋግሩ። ሥራውን ካመለከቱ 
ወይም ከጠየቁ፣ እናም አሠሪው እንደማይቀጥር ወይም ማመልከቻዎችን እንደማይቀጥር ካወቁ፣ አሁንም ጥያቄዎን እንደ አሠሪ 
ዕውቂያ ሊቆጥሩት ይችላሉ አሠሪው እንደማይቀጥር ወይም ማመልከቻዎችን እንደማይቀጥር ካላወቁ። በስራ ፍለጋ መዝገብዎ 
ውስጥ ያንን ማስገባት ይገባልዎታል። አሠሪን በሚከተለው ማግኘት ይችላሉ፥ 

• ኢሜል 
• ፋክስ 
• ኢንተርኔት 
• ፖስታ 
• ስልክ 
• በአካል በመገናኘት 
• እንደ Skype፣ Zoom፣ ወዘተ ያሉ የስብሰባ አገልግሎቶችን በመጠቀም ቨርቹዋል ስብሰባዎች። 

• የአሠሪ ግላዊ አገልግሎት ኪዮስክ 

 

የሥራ ፍለጋዬን እንዴት በሰነድ መመዝገብ እችላለሁ? 

ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄዎን ለማስገባት የኢ-ሰርቪስ አገልግሎቶችን የሚጠቀሙ ከሆነ፣ ለጥቅማ ጥቅም ብቁ ለመሆን የሥራ ፍለጋ 
እንቅስቃሴዎችን ወደ ኢ-ሰርቪስ ማስገባት ያስፈልግዎታል። በኢ-ሰርቪስ ውስጥ ያሉትን ጥያቄዎችን ብቻ ይከተሉ። በኢ-ሰርቪስ 
በኩል በመስመር ላይ በየሳምንቱ የሥራ ፍለጋ መረጃን ቢያቀርቡም እንኳን፣ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችዎን ማረጋገጫ 
ልንጠይቅዎት እንችላለን ስለሆነም የፍለጋዎን ሰነድ መያዝ ያስፈልግዎታል። እኛ ካልጠየቅንዎት በስተቀር ስለ እንቅስቃሴዎ 
ማረጋገጫ ለእኛ ማቅረብ አያስፈልግዎትም።  

ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄዎችን በስልክ ካቀረቡ፣ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችዎን በጽሑፍ መዝገብ መያዝ ያስፈልግዎታል። እኛ 
የምናቀርበውን የሥራ ፍለጋ የምዝግብ ማስታወሻ ፎርም (በእንግሊዝኛ) ቢጠቀሙ እንመርጣለን፣ ነገር ግን በመረጡት ሰነድ ላይ 
የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችዎን ለመከታተል ይችላሉ። ካደረጉ፣ ሚስማማዎትን ስራ በንቃት እየፈለጉ መሆኑን ለማሳየት አስፈላጊው 
መረጃ ሊኖረው ይገባል። እኛ ከጠየቅን ይህንን መዝገብ ማሳየት ያስፈልግዎታል። እባክዎን በየሳምንቱ የይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ 
ካቆሙ በኋላም እንኳ የፍለጋ እንቅስቃሴዎች ማረጋገጫ ለማግኘት ልንጠይቅዎት እንደምንችል ያስታውሱ። 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
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ያልተሟሉ መረጃዎችን ከመመዝገብ ለመቆጠብ የምናቀርበውን የሥራ ፍለጋ መዝገብ (በእንግሊዝኛ) ይጠቀሙ። እባክዎ ጥቁር 
ቀለም ይጠቀሙ እና በግልጽ ሁኔታ ያትሙ። 

 

የሥራ ፍለጋ ማስታወሻዬን ማስገባት አለብኝ? 

አይ፣ ነገር ግን በማንኛውም ጊዜ ለማየት ልንጠይቅ እንችላለን። የጥቅማ ጥቅም ዓመትዎ ካለቀ በኋላ ለ 30 ቀናት ወይም ጥቅማ 
ጥቅሞችን መቀበል ካቆሙ ቡሃላ ለ 30 ቀናት ማቆየት አለብዎት፣ የቆየውን አንዱን። እኛ ካልጠየቅን በስተቀር ለእኛ መላክ 
አያስፈልገዎትም። 

ተስማሚ ሥራ መፈለግዎን ለማረጋገጥ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎ ላይ በዘፈቀደ ግምገማዎችን እናደርጋለን። ለግምገማ ከተመረጡ 
ወይም ስለ ሥራ ፍለጋዎ ጥያቄ ካለን፣ የሥራ ፍለጋ መዝገብዎን(ዎችዎን) ቅጅ እንጠይቃለን እናም በመመሪያው መሰረት መስጠት 
አለብዎት። 

ተስማሚ ሥራ መፈለግዎን ለማረጋገጥ ፣ የጥቅማ ጥቅም ብቁነትዎን ለመገምገም እና ተገቢ በሚሆንበት ጊዜ የሥራ ፍለጋዎን እንዴት 
እንደሚያሻሽሉ ግብረመልስ ለመስጠት የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴውዎችዎን ግምገማ የጊዜ ሰሌዳ ለማስያዝ ደብዳቤ ልንልክልዎ 
እንችላለን። ቃለመጠይቅዎ በስልክ ወይም በአካል መሆኑን ለማየት ደብዳቤውን በጥንቃቄ ያንብቡ። የሥራ ፍለጋ 
መዝገብዎን(ዎችዎን) ዝግጁ ያድረጉ። የመዝግብ ማስታወሻዎ ከጎደለ ወይም ያልተሟላ ከሆነ ወይም ተስማሚ ሥራ ለማግኘት 
እውነተኛ ሙከራ የማያደርጉ ከሆነ ፣ጥቅማ ጥቅሞችን ልንከለክል እንችላለን። ከዚያም፣ የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን ላላሟሉበት 
ሳምንቶች ሁሉ ጥቅማ ጥቅሞችን መመለስ ይኖርብዎታል። 

ምንም እንኳን የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን ማሟላትዎን ማሳየት ቢችሉም እንኳ የሥራ ፍለጋ ጥረቶችዎን እንዴት እንደሚያሻሽሉ 
ወይም ሰነዶችዎን እንዴት እንደሚያሻሽሉ ልንጠቁምዎ እንችላለን። እንዲሁም መስፈርቶቹን እያሟሉ መሆኑን ለማረጋገጥ 
ለተጨማሪ ቀጠሮ ልንቀጥርዎ እንችላለን። 

ተስማሚ ሥራ ለማግኘት እውነተኛ ሙከራ እያደረጉ መሆኑን ማሳየት ካልቻሉ ጥቅማ ጥቅሞችዎን ልንከለክል እንችላለን። ጥቅማ 
ጥቅሞችዎን የምንከለክን ከሆነ፣ የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን ያላሟሉበት ሳምንታት ያገኟቸውን ጥቅማ ጥቅሞች መመለስ 
ይኖርብዎታል። በተጨማሪም፣ የይገባኛል ጥያቄ ለጠየቁባቸው ሳምንቶች ሁሉ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችዎን ግምገማ ለማድረግ 
ቀጠሮ እንይዛለን። 

በስራ ገበያዎ ውስጥ ለሚሰማሩበት ክህሎትዎችዎ፣ ችሎታዎችዎ እና ሌሎች ነገሮች ላይ ተመስርተው ተስማሚ የሥራ አቅርቦትን 
መቀበል አለብዎት። በሥራዎ ወይም በጂኦግራፊያዊ አካባቢዎ የስራ ውስንነት ካሉ የሥራ ፍለጋዎን ማስፋት ሊኖርብዎት ይችላል። 
ለምሳሌ፣ ሥራን በቨርችዋል፣ ወይም በሌላ መስክ ወይም ቦታ ለመፈለግ ማሰብ ሊኖርብዎት ይችላል። 

ለወደፊቱ በሚጀምሩ ስራዎች ላይ ፍለጋዎን መወሰን የለብዎትም። ለምሳሌ፣ በበጋ ዕረፍት የትምህርት ቤት የአውቶቢስ ሹፌር 
ከሆኑ፣ በመከር ወቅት ለሚጀምሩ ሥራዎች ወይም ትምህርት ሲጀመር በሚጠናቀቁ ሥራዎች ላይ ፍለጋዎን መወሰን የለብዎትም። 
የበለጠ በድህረ ገጻችን የሥራ ክልከላ (በእንግሊዝኛ) ገጽ ላይ ይረዱ። 

 

WorkSource በስራ ፍለጋዬ እንዴት ሊረዳኝ ይችላል? 

በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ የሚገኙ የ WorkSource ቢሮዎች እና በሌሎች ግዛቶች ውስጥ ያሉ ተዛማጆች ከአሜሪካ የሥራ ማዕከል 
አውታረመረብ ጋር አጋሮች ናቸው። ለሥራ ፈላጊዎችና አሠሪዎች የሥራና የሥልጠና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። አብዛኛዎቹ 
አገልግሎቶች ነፃ ናቸው። በአቅራቢያዎ ያለውን የWorkSource ቢሮ ለማግኘት WorkSourceWA.com (በእንግሊዝኛን) 
ይጎብኙ። 

ከዋሺንግተን ውጭ የሚኖሩ ከሆነ፣ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የአሜሪካን የሥራ ማዕከል በ careeronestop.org (በእንግሊዝኛ) 
ላይ ያግኙ ወይም በ 877-872-5627 ላይ ይደውሉ። የWorkSource ቢሮዎች ሳምንታዊ የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችዎን 
ለማሟላት የሚረዱ ጠቃሚ ትምህርቶችን፣ ወርክሾፖችን እና ሌሎች አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። 

ከዚህ በታች ያሉት WorkSource የሚሰጣቸው የቨርችዋል እና የአካል አገልግሎቶች ዝርዝር ናቸው። 

• የክህሎት ግምገማ እና የሙያ መመሪያ። 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://www.worksourcewa.com/
http://www.careeronestop.org/
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• ሥራ የማግኘት ስልቶች። 
• ሥራዎች ምን ያህል እንደሚከፍሉ እና የትኞቹ ሥራዎች እንደሚፈለጉ መረጃ። 
• ወደ ክፍት የሥራ ቦታዎች፣ ቨርችዋል እና በአካል ቅጥር ዝግጅቶች መላክ። 
• ለሥራ ፍለጋ እገዛ አገልግሎቶች ማስላክ እና ቀጠሮዎች። 
• የስራ መፈለጊያ ሰነድ ለማዘጋጀት እና ለሥራ ቃለ-መጠይቆች ለመዘጋጀት የሚደረግ ድጋፍ። 

• ከሌሎች ሥራ ፈላጊዎች ጋር የሥራ ፍለጋ ስልቶችን መጋራት። 
• ወደ መደበኛ የሥልጠና መርሃግብሮች መላክ እንዲሁም ነፃ የመስመር ላይ ሥልጠናን ማግኘት። 
• ሥራ እጥነትን ለመቋቋም የሚረዱ የምግብ ባንኮች፣ ነፃ የብድር ምክር፣ ጤና፣ ቤት፣ የመገልገያ ዕርዳታ እና ወደ ሌሎች 

ብዙ የማኅበረሰብ ሀብቶች መላክ። ለተጨማሪ ሀብቶች 211 ላይ መደወልም ይችላሉ። 

የተራዘመ ጥቅማ ጥቅሞችን እየተቀበልኩ ነው። ለዚህ ፕሮግራም የሥራ ፍለጋ መስፈርቶቹ ተመሳሳይ ናቸው?  
(ማሳሰብያ፥ የተራዘመ ጥቅማ ጥቅሞች በአሁኑ ጊዜ በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ አይገኙም። የበለጠ ለመረዳት ወደ ጥቅማጥቅሞች 
ማራዘሚያዎች ገጽ ይሂዱ።) (በእንግሊዝኛ) 

የ 26 ሳምንት መደበኛ ስራ እጥነትዎን እና የፌዴራል PEUC ዎን ካጠናቀቁ ለተራዘመ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህም 
እስከ 13 ተጨማሪ ሳምንቶች ጥቅሞችን ያስገኛል።ይህ ፕሮግራም ከመደበኛ ሥራ እጥነት የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች የተለዩ ጥብቅ 
የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች አሉት። እነዚህን የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች አለመሟላታቸው የሚያስከትለው መዘዝ ከፍተኛ ነው። 
ለተራዘሙ ጥቅሞች ካመለከቱ እና ብቁ ከሆኑ የሥራ ፍለጋዎን ለማካሄድ መመሪያዎችን እንልክልዎታለን። ስለ የተራዘሙ ጥቅማ 
ጥቅሞች እና እንዴት ማመልከት እንደሚችሉ በጥቅማ ጥቅም ማራዘሚያዎች ገጽ (በእንግሊዝኛ) ላይ የበለጠ ይወቁ። 

 

 ሥራ ለማግኘት እርዳታ ያግኙ 
ሥራ እንዲያገኙ እንዲረዳዎት ከቆራጥ ባለሙያ ጋር መገናኘት ይፈልጋሉ? ከዚያ WorkSource ለእርስዎ እዚህ አለ! 

የWorkSource ሰራተኞች በአከባቢዎ ውስጥ አሁን ከሚቀጥሩ አሠሪዎች ጋር ያገናኙዎታል፣ የሥልጠና ዕድሎችን እንዲለዩ ወይም 
በማመልከቻዎ እና በቃለ መጠይቅ ችሎታዎ ላይ እንዲሻሻሉ ለማድረግ ይረዱዎታል። 

ምን ማድረግ እንደሚገባዎ እነሆ፥ 

• ከ WorkSource ቡድን አባል ጋር ለመገናኘት በጣም ጥሩው መንገድ በቨርችዋል ነው። 

• ይህ ለእርስዎ የማይሠራ ከሆነ፣ አንዳንድ የWorkSource ቢሮዎች ለአካል አገልግሎት እንደገና እየተለፈቱ ነው። ይህ 
በቀጠሮ ብቻ ሊሆን ይችላል። 

• በአካባቢዎ ለሚገኙ ከቨርችውል እና ከአካል አገልግሎት በተጨማሪ ሌላ የሚሰጡ አማራጮችን ለማግኘት እባክዎን ወደ 
WorkSource ቢሮ መግኛ ገጽ (በእንግሊዝኛ) ይሂዱ። 

• መስፈርቱ ሥራ ላይ ሲውል ለWorkSource አገልግሎቶች የሚኖረው ፍላጎት ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ብለን 
እንጠብቃለን። በማህበረሰብዎ ውስጥ ካለው የ WorkSource ባለሙያ ጋር ለመገናኘት በጣም ጥሩውን መንገድ 
ለማግኘት እባክዎን የቢሮ መገኛ ገጽን በ WorkSourceWA.com (በእንግሊዝኛ) ላይ ይመልከቱ። 

በአካባቢዎ ባለውን የ WorkSource ቢሮ ወይም የአሜሪካ የሥራ ማእከል ያግኙ። 
 
ዋሽንግተን: WorkSourceWA.com 

ከዋሽንግተን ውጭ፥ careeronestop.org ወይም 877-872-5627 

 

የሥራ ስምሪት ደህንነት መምሪያ የእኩል ዕድል አሠሪ/ፕሮግራም ነው። ለአካል ጉዳተኞች ጥያቄ ሲቀርብልን አጋር እርዳታዎች እና አገልግሎቶች 
ይገኛሉ። ውስን የእንግሊዝኛ ችሎታ ላላቸው ግለሰቦች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች በነጻ ይገኛሉ። የዋሽንግተን የቅብብል አገልግሎት፥ 711 

https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/
https://www.careeronestop.org/

