
 

 
የስራ አጥነት መድን ክፍል 

አብዛኛውን ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

የኮሮና ቫይረስ እርዳታ፣ ማስታገሻ፣ እና ኢኮኖሚ ደህንነት አዋጅ (CARES አዋጅ) 

UI የጥቅም አቅርቦት 

የ CARES አዋጅ ይገባኛሎችን ለማብላላች የ IT ሲስተማችን በአሁን ሰአት አልተስተካከለም። አዳዲስ የ 
IT ሲስተሞችን ለመፍጠር፣ አሁን ያሉንን ቴክኒካዊ ሲስተሞች ለማስተካከል፣ ሰራተኞችን ለማሰልጠን 
እና አዳዲሶቹን በ CARES አዋጅ የተፈጠሩትን ፕሮግራሞች ጥቅም ላይ ከማዋላችን በፊት ሙከራዎችን 

ለማድረግ እየሰራን ነው። 

ራሶን በራስዎ ቀጥረው የሚያሰሩ፣ ገለልተኛ ኮንትራክተር፣ GIG ሰራተኛ ወይም በቂ የሆነ የስራ 
ታሪክ የሌለዎ ከሆነ ለጥቅሞች ይገባኛል እባክዎ አያስገቡ 

የሜሪላንድ ስራ አጥነት መድን ክፍል የእነዚህን አዳዲስ ፕሮግራሞች ጅማሬ በሰፊው የሚያስተዋውቅ 
ይሆናል 

1) በዚህ በአዲሱ ህግ ሽፋን ያለው ማን ነው? 
 

a) የ CARES አዋጅ ሶስት አዲስ የስራ አጥነት መድን (UI) ፕሮግራሞችን የሚያስታዋውቅ ይሆናል። 
እነዚህም የሚከተሉትን ግለሰቦች የሚሸፍን ይሆናል፡ 

(1) ለተለመደው UI ጥቅሞች ብቁ ያልሆኑትን ማለትም በራሳቸው የተቀጠሩትን፣ ገለልተኛ 
ኮንትራክተሮች፣ እንዲሁም የጊግ ኢኮኖሚ ሰራተኞችን 

(2) በአሁን ሰአት የተለመደውን UI ጥቅም የሚያገኙ እና፣ 

(3) በቅርን ጊዜ ውስጠ የተለመደውን UI ተጠቅመው የጨረሱ። 
 

2) ለማግኘት የምችለው ምን ያልክ ነው? 
 

a) የጥቅም መጠኖች ከዚህ በፊት ባለዎ 18 ወራት ውስጥ ባገኙት የገቢ መጠን የሚሰላ ይሆናል። እነዚህ 
ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች በተጨማሪም በሳምንት $600 የሚያገኙ ይሆናል። 

 
3) የጊግ ሰራተኞች፣ ተባራሪ ስራ ሰራተኞች እና ገለልተኛ ኮንትራክተሮች በዚህ አዋጅ ሽፋን 

የሚያገኙ ይሆናል? 

a) አዎ። በተለመደው መንገድ ለ ስራ አጥነት መድን ብቁ ላልሆኑ ሰዎች ሽፋን የሚያደርግ ልዩ የሆነ 
ፕሮግራም አለ፣ ይህም የጊግ ሰራተኞችን፣ (ኡበር፣ ሊፍት፣ ኤርቢኤንቢ የቤት ባለቤቶች ወዘተ)፣ ተባራሪ 
ስራ ሰራተኞች እና ገለልተኛ ኮንትራክተሮችን የሚያካትት ነው። ይህ ልዩ ፕሮግራም በዲሴምበር 31 
2020 የሚያበቃ ይሆናል። 
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4) አኔ ራሴን ቀጥሬ የምሰራ ሲሆን ነገር ንግዴ ምንም አይነት ገቢ እያመጣልኝ አይደለም። 
ለጥቅሞች ብቁ ነኝ? ከሆነ ማመልከት ያለብኝ መቼ ነው? 

a)  አዎ፣ በአዲሱ ህግ መሰረት ራሳቸውን ቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ብቁ ናቸው። ራሳቸውን ቀጥረው የሚሰሩ   
ሰዎች ደግሞ ተጨማሪ $600 ለማግኘት ብቁ ናቸው። 

5) የትርፍ ጊዜ ሰራተኛ ከሆንኩ እና ስራዬን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አጥቼ ቢሆንስ? ብቁ ነኝ? 

a) አዎ። የትርፍ ጊዜ ሰራተኞች ለግማሽ ጥቅም ብቁ ናቸው፣ ይህም የሚሰላው በቅርብ ጊዜ የነበረዎትን ገቢ 
ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው። በተጨማሪም ለተጨማሪ $600 ሳምንታዊ ገቢ ብቁ ይሆናሉ። 

6) Covid-19 ካለብኝ ወይም Covid-19 ላለበት የቤተሰብ አባል እንክብካቤ ማድረግ 
የሚያስፈልገኝ ከሆነስ? 

 
a) ምርመራ አድርገው ውጤት ካወቁ ወይም ምልክቶች ካሉብዎ እና ምርመራ የሚያስፈልግዎ ከሆነ እና 

— ስራ የሌለዎ ከሆነ፣ የስራ ሰአትዎ ቀንሶ ከሆነ ወይም በዚህ ምክንያት ሰራ መሰራት የማችሉ ከሆነ — 
የስራ አጥነት መድን ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ነዎት። ለቤተሰብዎ አባል ወይም ቤትዎ ውስጥ ላለ በቅርብ 
ጊዜ ምርመራ ላደረገ ሰው እንክብካቤ ለማድረግ የሚያስፈልግዎ ከሆነ፣ የስራ አጥነት መድን ጥቅሞችን 
ለማግኘት ብቁ ነዎት። 

7) የልጄ ትምህርት ቤት ወይም መዋእለ ህጻናት ተዘግቶ ከሆነስ? 
 

a) እርሶ መስራት ይችሉ ዘንድ ልጅዎን እንዲንከባከብ በትምህርት ቤት፣ መዋእለ ህጻናት፣ የአዋቂዎች ማረፊያ 
ወይም ሌላ የቤተሰብ አባል ላይ የሚደገፉ ከሆነ — እና ይህ ተቋም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተዘግቶ ከሆነ 
— የስራ አጥነት መድን ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ነዎት። 

8) ለ ኮሮና ቫይረስ በነበረኝ ተጋላጭነት ምክንያት በጤና አገልግሎት ሰጪ ራሴን ለይቼ 
እንድቀመጥ ተመክሬ ከሆነስ? አንዲሁም እቤት ተቀመጡ የሚለው ሰፊ የሆነ ትዛዝስ? 

a) ለ ኮሮናቫይረስ ሊኖርዎ ከሚችል ተጋላጭነት ጋር በተያያዘ ራስዎን ለይተው መቀመጥ ያለብዎ ከሆነ የ 
CARES አዋጅ ሌላ ጊዜ ሊቀበሉ የማይችሉትን የስራ አጥነት መድን ጥቅሞችን ማግኘት አንዲችሉ 
ያደርግዎታል። 

9) አዲስ ስራ ልጀምር ነበር ነገር ግን አሁን በተከሰተው ወረርሺኝ ምክንያት ወደዚያ መሄድ 
አልችልም። 

a) በ CARES አዋጅ ስር፣ ለስራ አጥነት መድን ጥቅሞች አሁን ብቁ ነዎት። አዲስ ከጀመሩት ስራ ወዲያውኑ 
ተቀንሰው ከሆነ እና በቂ የሆነ የስራ ቅጥር ታሪክ የሌለዎ ከሆነም በተለመደው ሁኔታ ስር ጥቅሞችን 
ለማግኘት ብቁ ነዎት። 

10) በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሰራዬን ማቋረጥ ነበረብኝ። ለጥቅሞችን ማመልከት እችላለሁ? 
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a) ስራዎትን ያቋረጡበት ምክንያት ላይ ይመሰረታል። የመንግስት ወኪል ወይም የጤና አገልግሎት ሰጪ 
በጠቆመው የልየታ መቀመጥ ወይም በልጅዎ መዋእለ ህጻናት መዘጋት ምክንያት ስራዎትን አቁመው 
ከሆነ እና እርሶ የልጅዎ ዋና እንክብካቢ አድራጊ ሆነው የሆነ እንደሆነ፣ ይህ የማቋረጥ ምንክንያት ሽፋን 
ያለው ነው። 

ነገር ግን ያቋረጡት (ለማቋረጥ የሚፈልጉት) ስራ መቀጠል በኮሮና ቫይረስ ለመያዝ ስጋት ውስጥ 
የሚያስገባዎ መስሎት ፈርተው ከሆነ፣ ፍርሀትዎ ምክንያታዊ ሊሆን አና በእርሶ የግል ጤና ወይም እርሶ 
አብረውን ከሚኖሩት ሰው ጤና ጋር ግንኙነት ያለው ሊሆን ያስፈልጋ። 

11) አሰሪዬ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መስሪያ ቤቱን ዘግቶታል። ብቁ እሆናለሁ? 

a)  ስራ አጥ፣ የትርፍ ጊዜ ሰራተኘ፣ ወይም አሰሪዎ መስሪያ ቤቱን ስለዘጋ መስራኤ የማችሉ ከሆነ፣ በ 
CARES አዋጅ መሰረት የስራ አጥነት መድን ጥቅሞችን ለማግኝ ብቁ ነዎት። 

12) በህጉ መሰረት ጥቅም ማግኘት የማችሉ ተብለው በግልጽ የተቀመጡ ሰዎች አሉ? 
 

a)  ስራቸውን በክፍያ የስልክ አገልግሎት መስራት የሚችሉ እና ክፍያ ያለው የህመም እረፍት ለማግኘት 
የሚችሉ ወይም የቤተሰብ ክፍያ ያለው እረፍት ያላቸው አይችሉም። 

13) የጥቅም ክፍያዬ ለምን ያልክ ጊዜ ይቀጥላል? 
 

a) ሜሪላንድ ጥቅሞችን ለ 26 ሳምንታት ያቀርባል። የ CARES አዋጅ ሁሉም በቁ የሆነ ሰራተኞች ተጨማሪ 
13 ሳምንት እንዲያገኙ ያደርጋል። ሜሪላንድ ውስጥ ያሉ ብቁ የሆኑ ይገባኛል ጠያቂዎች ቢበዛ የሚያገኙት 
ለ39 ሳምንት የሚቆይ የስራ አትነት መድን ጥቅምን ነው። 

14) ለተለመደው የስራ አጥነት መድን ጥቅሞችን ብቁ እሆን ዘንድ በቂ የሆነ ገንዘብ አላገኘሁም። በ 
CARES አዋጅ ውስጥ ድጋፍ አገኝ ዘንድ የሚያደርግ ነገር አለ? 

a) በቂ የሆነ የስራ ቅጥር ታሪክ የሌላቸው ሰዎች በህጉ ሽፋን ያላቸው ናቸው። በምንችለው ፍጥነት፣ 
ይገባኛሎችን እንደምንቀበል እና ለእነዚህ ጥቅሞች እንዴት ማመልከት እንደሚቻል መረጃዎችን በሰፊው 
የምንለቅ ይሆናል። እስከዚያ ጊዜ ድረስ፣ እባክዎ ታግሰው ይጠብቁ። የወረርሺኝ ስራ አጥነት ድጋፍ 
ፕሮግራም ይገባኛሎች አሁን ቢመጣም መክፈል ስለማንችል እንደገና መክፈል ይጠበቅብዎታል። 

15) የሰራ አጥነት ጥቅሞችን በአሁን ሰአት እየተቀበልኩኝ ነው። በዚህ ህግ መሰረት 
ምንም አይነት ድጋፍ አገኛለሁ? 

a)  በአሁን ሰአት ኮሮና ቫይረስ ጋር ግንኙነት በሌለው ምክንያት የስራ አጥነት ጥቅም እያገኙ ከሆነ፣ 
የሜሪላንድ ስራ አጥነት መድን ጥቅም በ 13 ሳምነት የሚራዘመልዎ ይሆናል። በተጨማሪም ተጨማሪ 
$600 ሳምንታዊ ጥቅምንም የሚያገኙ ይሆናል። 

16) ጥቅሞቼን የጨረስኩት ከጥቂት ሳምነታት/ወራት በፊት ነው። የተራዘመውን የ 13 ሳምንት 
ጥቅም ማግኘት እችላለሁ? አዎ ከሆነ፣ ተጨማሪውን $600/በሳምንት ጥቅም አገኛለሁ። 
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a) የተለመደውን የ UI ጥቅም ጨርሰው ከሆነ፣ በ CARES አዋጅ ስር ተጨማሪ የ 13 ሳምንት ጥቅም 
እንዲያገኙ የሚያደርግልዎ ክፍል አለ። አንድ ጊዜ የ CARES እዋጅ ሂደት እንደተጀመረ ማስታወቂያ 
ከተነገረ በኋላ ያመልክቱ። በተጨማሪም $600 ሳምንታዊ ጥቅም ለማግኘትም ብቁ ይሆናሉ። 

17) እነዚህ ጥቅሞችን ከ ሌሎች ፕሮግራሞች ውጪ እንድሆን ያደርጉኛል? 
 

a) በዚህ አዲስ ፕሮግራም ውስጥ የሚገኙ ጥቅሞች ሌሎች ጥቅሞችን ለማግኘት የሚያስችልዎትን ብቁነት 
ተጽእኖ ውስጥ ያስገባሉ። ለምሳሌ፣ ተጨማሪ የሚሰጠው $600 ብቁነትን በመወሰን ወቅት እንደ ገቢ 
ተደርጎ የሚታይ ይሆናል ይህም የአማካይ የተመረመረ ፕሮግራምን ጨምሮ፣ ከሜዲኬድ እና 

ከልጆች የጤና መድን ፕሮግራም ማለትም CHIP ተብሎ የሚጠራ ነው። 

18) ጥቅሞችን ለማግኘት ምን ያክል መጠበቅ አለብኝ? 
 

a) ሜሪላንድ የመጠበቅ ሳምንተ የለውም፣ ይህም ከብዙዎቹ ስቴቶች ይለያል፣ ስለዚህ ከቅጥር ከወጡበት 
ቀጣይ ቀን ጀምሮ ማመልከት ይችላሉ። አሁን ባለው እና በሚጠበቀው የይገባኛል ጥያቄ ጫና ምክንያት 
የስራ አጥነት መድን ጥቅሞችን መቼ መስጠት እንደሚጀምር ጊዜውን ማስቀመጥ አይችልም። በዚህ 
ወረርሺኝ ወቅት የእርሶ ትእግስት እጅግ የሚደነቅ ነው። 
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	13) የጥቅም ክፍያዬ ለምን ያልክ ጊዜ ይቀጥላል?
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