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ስራዬን አጥቻለሁ። አሰሪዎቼ 

የኔ እዳ አሁንም አለባቸው? 

እኔስ የእነሱ እዳ አለብኝ? 

 ይህንን በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ያንብቡ።  

ይህንን ማንበብ አለብኝ? 

 አንዳንድ ሠራተኞች “ተባረዋል”። ሌሎች ደግሞ “ተበትነዋል”፣ “ውላቸው ተቋርጧል” 

ወይም “ከሥራ ተሰናብተዋል”።   

ይህ የሚከተሉትን ለመረዳት ይረዳዎታል  

 አሰሪዎ እርስዎ ላይ የሆነ ነገር ካለው 

 እርስዎ አሰሪዎ ላይ የሆነ ነገር ካልዎት 

 መብቶችዎን እንዴት ማስከበር እንደሚቻል 

ስራዬን አጥቻለሁ። በመጀመሪያ ምን ማድረግ አለብኝ? 

ለምን እንዳባረርዎት ይወቁ። ለምን እንደሆነ ለማወቅ ለቀጣሪዎ በተረጋገጠ ደብዳቤ 

የተጻፈበትን፣ የጽሑፍ ጥያቄን ይላኩ። በሕጉ መሠረት አሠሪዎ ለምን እንደለቀቁ የሚገልጽ ደብዳቤ 

በ 10 ቀናት ውስጥ መልስ መስጠት አለበት።  

ከቻሉ ጠበቃ ያነጋግሩ።  

በፍጥነት እርምጃ ይውሰዱ። ብዙ የሥራ ሕጎች የጊዜ ገደቦች አሏቸው። እነዚህን “የአቅም ገደቦች” 

ብለን እንጠራቸዋለን። አንዳንዶቹ ሥራዎን ካጡ ጀምሮ ለጥቂት ወራት ይቆያሉ። በፍጥነት እርምጃ 

ካልወሰዱ ሕጉ ምንም ላይረዳዎት ይችላል።  

 የትኞቹ የጊዜ ገደቦች ለእርስዎ እንደሚተገበሩ ለማወቅ ጠበቃ ሊረዳዎት ይችላል።  

  



 
www.WashingtonLawHelp.org 

2104AM Employer Compensation after Job Loss 

(Amharic) | September 2021 

  

 

 p. 2 

 

አሰሪዬ የእኔ ዕዳ አለበት? 

ምናልባት። አሰሪዎ ሊኞርባቸው የሚችሉት ዕዳዎች፡ 

አንድ የመጨረሻ ደመወዝ - አሠሪዎ የትርፍ ሰዓት ሥራ ክፍያን ጨምሮ ሁሉንም ደመወዝ 

ወይም ክፍያ ወዲያውኑ መክፈል አለበት። ይህ በመደበኛነት በተያዘለት የክፍያ ቀንዎ ምክንያት 

ነው። በፖሊሲዎቻቸው ላይ በመመስረት፣ እዚያ በሚሠሩበት ጊዜ የገነቡትን የዕረፍት እና የሕመም 

እረፍት ክፍያ የማግኘት መብት ሊኖርዎት ይችላል። ሊከፍሉዎት ለሚችሏቸው መጠኖች አሠሪው 

ከመጨረሻው የደመወዝ ቼክዎ ላይ መቀነሱ ሕገወጥ ሊሆን ይችላል።  

COBRA (ኮብራ) - በአሠሪው የሕክምና ዕቅድ ውስጥ ከተሳተፉ፣ የፌዴራል የ COBRA (ኮብራ) 

ሕግ ያንን ሽፋን ቢያንስ ለአሥራ ስምንት ወራት እንዲያቆዩ ያስችልዎታል። አሠሪው ስለዚህ 

አማራጭ ሊነግርዎ ይገባል። ሥራዎን ባጡ በ 60 ቀናት ውስጥ በ COBRA (ኮብራ) ስር ሽፋን 

ለማቆየት መምረጥ አለብዎት። በአጠቃላይ የፕሪሚየም ሙሉውን ዋጋ ጨምሮ ሁለት በመቶውን 

ይከፍላሉ።  

 ሥራዎን ሲያጡ ለ COBRA (ኮብራ) ሽፋን ለመመዝገብ የሚያስፈልጉትን ካላገኙ 

አሠሪዎን ወዲያውኑ ያነጋግሩ። በ COBRA (ኮብራ) እና በአሠሪው የሕክምና ዕቅድ 

የተቀመጡትን የጊዜ መስፈርቶች ማሟላት አለብዎት። 

HIPAA (ሂፓ) - በአሠሪው የሕክምና ዕቅድ ውስጥ ከተሳተፉ፣ ዕቅዱ ብዙውን ጊዜ ሥራዎ ካለቀ 

በኋላ የጤና ሽፋን የምስክር ወረቀት ሊሰጥዎት ይገባል። እዚያ የጤና ጥቅማ ጥቅሞች ገደቦችን 

ለማስወገድ አዲስ ሥራ ሲጀምሩ ይህ የምስክር ወረቀት ሊያስፈልግዎት ይችላል። በአሮጌው ዕቅድ 

ስር ሽፋን ካጡ በኋላ፣ የ COBRA (ኮብራ) ሽፋንዎ ሲያልቅ ወይም አዲስ ሥራ ሲጀምሩ ወዲያውኑ 

ይህንን የምስክር ወረቀት ይጠይቁ። 

የጥቅማጥቅም ክፍያዎች - በሚሠሩበት ጊዜ የሕክምና እንክብካቤ ካገኙ፣ እና የአሠሪዎ የሕክምና 

ዕቅድ ከሸፈነው፣ አሁን ሥራ አጥ ቢሆኑም ዕቅዱ ሊመለስልዎት ይገባል። የእቅዱን ሂደቶች 

በጥንቃቄ ይከተሉ። ጥቅማ ጥቅሞችን ለመክፈል አለመቻልን ወዲያውኑ ይግባኝ ማለት አለብዎት። 

የማጠቃለያ ዕቅድ መግለጫዎ በእቅዱ ስር ያለዎትን መብቶች ለመረዳት ይረዳዎታል። የማጠቃለያ 

ዕቅድ መግለጫ ቅጂ ከሌልዎት፣ ወዲያውኑ የሰው ኃይል ክፍሉን ይጠይቁ። 

የአገልግሎት ክፍያ - አሠሪው የአገልግሎት ክፍያ ፕሮግራም ኖሮት ሊሆን ይችላል። የሥራ ስምሪት 

ስምምነትዎን፣ የሠራተኛውን የእጅ መጽሐፍ ወይም የአሠሪ ፖሊሲ ቁሳቁሶችን ይመልከቱ። 



 
www.WashingtonLawHelp.org 

2104AM Employer Compensation after Job Loss 

(Amharic) | September 2021 

  

 

 p. 3 

 

የጡረታ ጥቅማ ጥቅሞች - በአሠሪው የጡረታ ዕቅዶች ውስጥ ከተሳተፉ፣ ካቋረጡ በኋላ 

በአጠቃላይ በእነዚያ ዕቅዶች ስር የተወሰኑ መብቶችን ይይዛሉ።  የማጠቃለያ ዕቅድ መግለጫዎን 

ይፈትሹ ወይም የሰው ሀይል ክፍልን ያነጋግሩ። 

የውል ግዴታዎች - የሥራ ስምሪት ስምምነት ካለዎት፣ ካቋረጡ በኋላ የተወሰኑ መብቶችን 

ሊሰጥዎት ይችላል።  በጥንቃቄ ያንብቡት። አሠሪው ስምምነቱ የሚናገረውን ሁሉ እየሰጠዎት 

መሆኑን ያረጋግጡ። ከጠበቃ ጋር ለመነጋገር ያስቡ።  

ማጣቀሻዎች - በሕጉ መሠረት አሠሪዎ ስለእርስዎ እውነት ያልሆኑ ነገሮችን ወይም ሊጎዱዎት 

የሚችሉ ነገሮችን ላይናገር ይችላል። በአጠቃላይ በአዲሱ የሥራ ፍለጋዎ ላይ ጣልቃ ላይገባ ይችላል።  

አሠሪዎች በአጠቃላይ ማጣቀሻዎች ሲጠየቁ ስለእርስዎ እውነተኛ መረጃ ማጋራት ይችላሉ።   

የአሠሪዬ ዕዳ አለብኝ?  

ምናልባት። በእርስዎ የሥራ ስምሪት ስምምነት ወይም በአሠሪ ፖሊሲዎች ላይ የተመሠረተ ነው። 

የሚከተሉት ዕዳዎች ሊኖርብዎት ይችላሉ – 

 ከተወዳዳሪው ጋር አዲስ ሥራ ከመጀመርዎ በፊት የተወሰነ ጊዜ፣ ከድሮው ቀጣሪዎ ጋር 

የውድድር ያልሆነ ስምምነት ከፈረሙ፤ 

 አሠሪው ለስራዎ ያቀረበው ንብረት ወይም መሣሪያ፤ 

 በውልዎ ውስጥ ሊታዩ የሚችሉ ሌሎች ታሳቢ የሚደረጉ ነገሮች። 

በስህተት የስራ መቋረጥ አሰሪዎን የመክሰስ መብትዎን መተው የለብዎትም። አሠሪው “የይገባኛል 

ጥያቄዎችን በመልቀቅ” ምትክ ተጨማሪ ጥቅማ ጥቅሞችን ወይም የስንብት ክፍያ ከሰጠዎት፣ 

መፈረም የለብዎትም።  

ተጨማሪ ጉዳቶችን መከላከል፡ በሕገወጥ ማቋረጥ ለመክሰስ ካቀዱ፣ አዲስ ሥራ እየፈለጉ 

መሆኑን ማረጋገጥ ሊኖርብዎት ይገባል። የሚልኩትን የግል ማህደር ያባዙ። የሚያመለክቱትን 

የቦታዎች ዝርዝር ይያዙ። ያለ ማስረጃ ፍርድ ቤት ያነሰ ሊሰጥዎት ይችላል።  

መብቶቼን እንዴት ማስከበር እችላለሁ? 

አሠሪዎ መብቶችዎን እንደጣሰ ካመኑ ወይም በሕገወጥ መንገድ ስራ እንዲለቁ ማድረግዎን ካመኑ 

እነዚህን ማድረግ አለብዎት፡ 

የግልግል ዳኝነት። ገለልተኛ፣ ሦስተኛ ወገን በፍርድ ቤት ፋንታ ውሳኔ ይሰጣል። የአሠሪው ፖሊሲ 

ወይም የሥራ ስምሪት ስምምነትዎ የግልግል ዳኝነት ሊፈልግ ይችላል።   
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አንዳንድ የሽምግልና ዓይነቶች በዋሽንግተን ውስጥ ተፈጻሚ አይሆኑም (እርስዎ እንዲያደርጉት 

አይችሉም)። ጠበቃ ያነጋግሩ። የማቋረጥዎን ጉዳዮች መፍታት የግድ ወይም በፍላጎት ማድረግ 

ካለዎት ይወቁ። 

የቅሬታ አቀራረብ ሂደት፣ የጋራ ድርድር ስምምነት ካለ። ወዲያውኑ ከሠራተኛ ማህበር ተወካይ 

ጋር ይነጋገሩ። መብቶችዎን ላለማጣት ሂደቱን ይከታተሉ። መረዳትዎን ያረጋግጡ።   

የይገባኛል ጥያቄዎ ሕገ-ወጥ አድልዎን የሚያካትት ከሆነ፣ ለክልል ወይም ለፌዴራል 

መንግሥት ኤጀንሲዎች ቅሬታዎች ባቀረቡበት ጊዜ በክልል ፍርድ ቤት መክሰስ ይችላሉ።   

እነዚህ ኤጀንሲዎች ሊረዱዎት ይችላሉ፡  

 የ ዋሽንግተን ስቴት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን  

 የ ዩናይትድ ስቴትስ እኩል የቅጥር ዕድል ኮሚሽን (“EEOC”) 

 አንዴ ሥራዎን ካጡ በኋላ ሪፖርት ለማድረግ የጊዜ ገደቦች አሉ። ጠበቃን 

ወዲያውኑ ያነጋግሩ።  

ጠበቃ ማነጋገር አለብኝ?  

ምናልባት። ክስ የማያቀርቡ ቢሆኑም እንኳን፣ ከሠራተኛ ጠበቃ ጋር መነጋገር አለብዎት። 

መብቶችዎን ለመረዳት ይረዳዎታል።   

ከአሠሪው የሚፈልጉትን መረጃ የማያገኙ ከሆነ፣ የሕግ ባለሙያ እርዳታ ይጠይቁ። ከዚያ 

አሠሪው ሊተባበር ይችላል። ከዚያ አሠሪው ሊተባበር ይችላል። 

አሠሪው የተሳሳተ ወይም እውነት ያልሆነ መረጃ እየሰጠ ነው ብለው ካሰቡ ከጠበቃ ጋር 

ይነጋገሩ። አሠሪ በሆነ ምክንያት ከስራዎ እንደሚሰናበቱ መስሎ ሊታይ ይችላል። ነገር ግንበሌላ 

ምክኒያ ነው እርስዎን ከስራ ማሰናበት የፈለጉት። ያለ ጠበቃ እገዛ፣ ከስራ ሲያሰናብትዎት ሕጋዊ 

መብቶችዎን እንደጣሱ ለማወቅ እውነቱን ማግኘት ከባድ ሊሆን ይችላል።   

ጠበቃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?  

አንዳንድ የአከባቢ የፍርድቤት ማህበራት የሕግ ባለሙያ ሪፈራል ይሰጣሉ። ጠበቃን እንዴት 

ማግኘት እንደሚቻል እንዲሁ ሊረዳ ይችላል። 

http://www.hum.wa.gov/
http://www.eeoc.gov/
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?ref=RUyse
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?ref=RUyse
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በተጨማሪ የት ማወቅ እችላሉ?  

የ COBRA (ኮብራ)የጤና መድን - የአሜሪካ የሠራተኛ መምሪያ - የሠራተኛ ጥቅሞች አስተዳደር፡ 

dol.gov/general/topic/health-plans/cobra  

የሥራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች - WashingtonLawHelp.org ሊታተሙ የሚችሉ ሀብቶች እና 

ቪዲዮዎች አሉት። “የሥራ/የእርሻ ሠራተኛ መብቶች”፣ ከዚያ “የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች” ላይ 

ጠቅ ያድርጉ። 

የዋሽንግተን ስቴት የሥራ ስምሪት ደህንነት መምሪያ፡   esd.wa.gov 

የመጨረሻ ደመወዝዎን በማግኘት ላይ፡ 

 የዋሽንግተን ስቴት የሠራተኛ እና ኢንዱስትሪ መምሪያ የደሞዝ እና ሰዓት ክፍል፣ (360) 

902-5316፤ 1-866-219-7321፤ lni.wa.gov  

 ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የኪንግ ካውንቲ ሠራተኞች የካሳ ላቲና ሠራተኞች መከላከያ ኮሚቴ፣ 

(206) 686-2613 ወይም (206) 816-5824፣ የሳምንቱ ቀናት 10 am – 6 pm 

 ሕጋዊ ድምጽ በስራ ጉዳዮች ላይ ላይ ተጨማሪ አለው በ legalvoice.org/tools-

employment። 

  

http://www.dol.gov/general/topic/health-plans/cobra
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.lni.wa.gov/
http://www.legalvoice.org/tools-employment
http://www.legalvoice.org/tools-employment
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የሕግ ድጋፍ ያግኙ 

 በመስመር ላይ ያመልክቱ በ CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

 በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሕግ ጉዳይ መጋፈጥ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከማፈናቀል 

ውጭ)? 2-1-1 ላይ ይደውሉ (ወይም በነፃ መስመር 1-877-211-9274 ለይ ይደውሉ) 

በሳምንቱ ቀናት 8:00 am - 6:00 pm። እነሱ ወደ የሕግ ድጋፍ አቅራቢ ይመሩዎታል። 

 ከኪንግ ካውንቲ ውጭ የሕግ ጉዳይ መጋፈጥ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከማፈናቀል 

ውጭ)? ከ 9:15 am-12:15 pm ባለው የሥራ ቀን 1-888-201-1014 በስልክ መስመር 

ይደውሉ ወይም በመስመርላይ ያመልክቱ በ nwjustice.org/apply-online።  

 የመፈናቀል አደጋ አጋጥሞዎታል? በ 1-855-657-8387 ይደውሉ። 

 የቤት እገዳ አጋጥሞዎታል? በ 1-800-606-4819 ይደውሉ። 

 የሥራ አጥነት ሕግ ፕሮጀክት የሥራ አጥነት ጥቅሞችን የማግኘት መብትዎን 

በሚገዳደሩ በአስተዳደራዊ ችሎቶች ላይ ሕጋዊ ውክልና ይሰጣል። በማንኛውም 

የይግባኝ ሂደት ደረጃ ላይ ምክር መስጠት ይችላሉ። በ (206) 441-9178 ወይም 1-

888-441-9178 ይደውሉላቸው። 

የሰሜን ምዕራብ የፍትህ ፕሮጀክት በዋናነት ሕትመቱን እዚህ ያስተካከልነው የሕግ ድምጽ 

ሥራን በአመስጋኝነት ይቀበላል።  

 
ይህ ጽሑፍ መብቶችዎን እና ኃላፊነቶችዎን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃን ይሰጣል። ለተወሰነ የሕግ ምክር ምትክ ሆኖ 

የታሰበ አይደለም።  

© 2021 ኖርዝዌስት ጀስቲስ ፕሮጀክት — 1-888-201-1014 

(ለዋሽንግተን ስቴት አሊያንስ እኩል ፍትህ እና ለግብር ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ ለግለሰቦች የተሰጠ የመገልበጥ እና 

የማሰራጨት ፈቃድ።) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
http://www.unemploymentlawproject.org/

