የሥራ አጠነት ከመጠን በላይ ክፍያዎች እና
ስብስቦች
"ከመጠን በላይ ክፍያ" ምን ማለት ነው?
የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ትርፍ ከመጠን በላይ ክፍያዎች የሚከሰቱት አንድ ሰው
ጥቅማጥቅሞችን ሲያገኝ በኋላ ላይ ማግኘት የማይችለው ሆኖ ሲገኝ ነው።
ይህም ሁለት ዋና መንገዶች ሊከሰት ይችላል፦
1. ከሚገባዎት በላይ ብዙ ጥቅማጥቅሞችን ከተቀበሉ። ለምሳሌ፦
o የይገባኛል ጥያቄዎን ስንገመግም በቅድመ ሁኔታ ክፍያው እየተከፈልዎ ከሆነ።
o ከግምገማ በኋላ ፣ ለዛ መጠን ብቁ እንዳልሆኑ ካስተዋልን።
o ይህ ከተከሰተ ፣ ከትርፍ ክፍያ ግምገማ ጋር ዉሳኔውን እንልክልዎታለን ፣ ይህም ምን ያህል
እንደንከፍልዎ ይፋልጋሉ የሚል ነው።
2. ከኛ ለደረስዎት ጥያቄ መልስ መስጠት ካልቻሉ። ለምሳሌ፦
o ከእርስዎ ተጨማሪ መረጃ እንደምንፈልግ የሚገልጽ ማሳወቂያ ከደረስዎት። ምሳሌዎች
ማንነትዎን ማረጋገጥ አለብን ወይም ለምን ስራዎን እንደለቀቁ ተጨማሪ መረጃ እንፈልጋለን
የሚል ሊሆን ይችላል። በ 10 ቀናት መስኮት ውስጥ መመለስ አለብዎት
o በዚህ ጊዜ ውስጥ ምላሽ ካልሰጡ ተጨማሪ ክፍያዎችን ማቆም፣ የተከፈለውን ጥቅማጥቅም
ውድቅ ማድረግ እና ከዚያ የትርፍ ክፍያ ማስታወቂያ መላክ አለብን።
o ማስታወሻ፦ ዋናውን የመረጃ ጥያቄ እንደጨረሱ እና ለጥቅማጥቅሞች ብቁ ሆነው ከተገኙ ፣
ይህ ትርፍ ክፍያ ሊሻር ይችላል። ቀነ-ገደቡ ካመለጠዎት፣ ውሳኔያችን ላይ ይግባኝ በማለት
የተጠየቀውን መረጃ ያቅርቡ። በይግባኝዎ መሰረት ፣ ብቁ መሆንዎን ሲያረጋግጡልኝ ትርፍ
ክፍያው ሊወገድ ይችላል።
እኛ በምንልክልዎ ደብዳቤ ውስጥ ያሉትን መመሪያዎች በመከተል የትርፍ ክፍያ ውሳኔ ይግባኝ ማለት ይችላሉ።
እንዲሁም በዌብሳይታችን የጥቅማጥቅሞች ክልካላ እና ቅሬታዎች(Benefits Denials and Appeals) ገጽ
ላይ መማር ይችላሉ።

እባክዎ የትርፍ ክፍያ ማስታወቂያዎችን ችላ አይበሉ
ከታች የተዘረዘሩት አስመስለው የማጭበርበር ሥራ በሚሰሩ ሰዎች የቅርብ ጊዜ ሰለባ ካልሆኑ በስተቀር የትርፍ
ክፍያ ማስታወቂያውን በደንብ ማንበብ እና መመሪያዎቹን መከተል አስፈላጊ ነው። ትርፍ ክፍያው በመረጃ
ጉድለት የተፈጸመ ከሆነ ፣ በደብዳቤው ላይ እንደተገለጸው እኛን ያነጋግሩን ፣ ችግሩን ለማስተካከል ወይም
ለእርስዎ የሚሰራ የክፍያ እቅድ እንድናዘጋጅ።
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ክፍያዎችን ስለመፈጸም ወይም የድጋሚ ክፍያ እቅዶችን ስለማውጣት ተጨማሪ መማር ከፈልጉ
፣ የግንኙነት ዩኒቱን ያነጋግሩ፦
866-697-4831

ስለ ከመጠን በላይ ክፍያ ተጨማሪ ማወቅ ከፈለጉ ፣ የግንኙነት ማዕከሉን ያነጋግሩ፦
800-410-0758. በአማርኛ እርዳታ ለማግኘት ኤክስቴንሽን 14 ላይ ይደውሉ (ተርጓሚዎች በነጻ
ይገኛሉ)።

የስራ ቅጥር ዋስትና መምሪያ እኩል ዕድል የሚሰጥ ቀጣሪ/ፕሮግራም ነው። አካል ጉዳተኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት
አጋዥ መሳሪያዎችና አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስንነት
ላለባቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ይቀርባሉ። የዋሽንግተን ማስተላለፊያ አገልግሎት (Washington
Relay Service)፡ 711
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