በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ይህ መረጃ በመደበኛነት ይዘምናል። (ለመጨረሻ ጊዜ የዘመነው 3/17/2020)
የአሜሪካን የሥራ ማዕከል (AJC) ደንበኞች
ጥያቄ፡

የእኔ ሲቪ ላይ ለመስራት ከ AJC ሰራተኞች ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ነበረኝ። አሁንም መሄድ እችላለሁ?

መልስ፡

ሁኔታውን ለማወቅ በአከባቢዎ የሚገኘውን የአሜሪካን የሥራ ማዕከል ያነጋግሩ፡፡ አንዳንድ ጽ/ቤቶች ክፍት ሆነው የሚቆዩ
ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ለቀጠሮዎች ብቻ የተገደቡ ናቸው፡፡ በስቴቶች የሚገኙ የ AJC ጽ/ቤቶች የአድራሻ መረጃ በዚህ
ድረገጽ ላይ ይገኛል፡ http://www.labor.maryland.gov/employment/onestops.pdf

ጥያቄ፡

የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ክፍያዎችን ለማስቀጠል በዚህ ሳምንት በአከባቢዬ AJC ውስጥ የግድ መካፈል ባለብኝ
አውደ ጥናት ላይ ለመሳተፍ ተመዝግቤ ነበር። በአካባቢዬ የሚገኘው AJC ዝግ ከሆነ ምን ማድረግ አለብኝ?

መልስ፡

የዳግም ሥራ ቅጥር ሠራተኞች በስልክ እና/ወይም በኢሜይል አማካኝነት አገልግሎት ለመስጠት ለተግባራት መርሃግብር
የተያዘላቸው ግለሰቦችን በየዕለቱ እያገኙ ነው፡፡

ጥያቄ፡

በአካባቢዬ የሚገኘው AJC ለደንበኞች ድጋሚ ሲከፈት እንዴት አውቃለሁ?

መልስ፡

እባክዎን የአከባቢዎን AJC ያነጋግሩ ወይም ድርጣቢያቸውን በ http://www.labor.maryland.gov/county በኩል

ይጎብኙ።

ሁሉም የሥራ ሰዓታቸውን እንዲሁም ለምን ያህል ጊዜ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንደሚሰጡ አውጥተዋል።
ጥያቄ፡

ከ COVID-19 ጋር በተዛመዱ የቅርብ ጊዜ ክስተቶች ምክንያት ከሥራ ተቀንሻለሁ። የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ (UI)
መቀበል እችላለሁ?

መልስ፡

ለ UI ጥያቄዎች በርካታ መልሶችን ለማግኘት ይህን የድር ጣቢያ ይመልከቱ፡
http://www.labor.maryland.gov/employment/uicovidfaqs.shtml

የሜሪላንድ የሥራ ኃይል ልውውጥ (MWE)
ጥያቄ፡

በቅርቡ ሥራዬን አጣሁ። አዳዲስ የሥራ አማራጮችን በመስመር ላይ ለመመርመር ቤት ውስጥ
እያለሁ ይህንን ጊዜ
መጠቀም እፈልጋለሁ። አሁንም የሜሪላንድ የሥራ ኃይል ልውውጥን (MWE) መጠቀም እችላለሁ?

መልስ፡

የ MWE አገልግሎቶች በድንገተኛ ሁኔታው ሳቢያ ተጽዕኖ አልደረባቸውም። የ MWE ድር ጣቢያ ለስራ
ፈላጊዎችና ለቢዝነሶች መጠነ ሰፊ አገልግሎቶችን በማቅረብ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት በመስጠት ላይ
ይገኛል። ለኢሜይሎች መልስ ለመስጠት የእገዛ ዴስክ ሠራተኞች በ dldwdwehelplabor@maryland.govላይ

ይገኛሉ።

እንዲሁም ደንበኞች በቀጥታ ቻት አማካኝነት የቴክኒክ ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።

የ DWDAL ድጋፍ ተቀባዮች
ጥያቄ፡

ድጋፍ ተቀባይ ነኝ። የሰራተኛ ጉዳይ መምሪያ አሁንም ሪፖርቶችን፣ የገንዘብ መጠየቂያዎችን እና
የክፍያ መጠየቂያዎችን እየተቀበለ/እየከወነ ነው?
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መልስ፡

ከተወሰኑ እርዳታዎች እና ፕሮግራሞች ጋር የተያያዙ መመሪያዎችን ለማግኘት እባክዎ ከዚህ በታች ያለውን
መረጃ ይመልከቱ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡ የክፍያ መጠየቂያዎች እና ክፍያዎች - የ DWDAL የፊስካል ሰራተኞች ቢሮው
ዝግ በሆነባቸው ጊዜያት አቅማቸው በፈቀደው መጠን የገንዘብ መጠየቂያዎችን እና የክፍያ መጠየቂያዎችን
ከርቀት ማከናወናቸውን ቀጥለዋል። በመደበኛ የስራ ክንውን ላይ ስላልሆንን በአጠቃላዩ ሂደት ውስጥ መዘግየት
ሊኖር ይችላል፡፡ እኛን ለማግኘት የተሻለው መንገድ
ኢሜይል ነው። የገንዘብ ድጋፍ ተቀባዮች፣ አቅራቢዎች እና የአካባቢ የሥራ ኃይል ልማት ክልሎች
የክፍያዎቹን ሁኔታ እዚህ ላይ መከታተል ይችላሉ፡

https://interactive.marylandtaxes.gov/extranet/gad/GADLogin/login.asp

ለሥራ ኃይል ልማት እርዳታዎች - (WIOA፣ Opioid፣ የሙያ ስልጠና እና ሌሎች Discretionary የገንዘብ ድጋፍ
ልገሳዎች) እባክዎን የክፍያ መጠየቂያዎችን እና የገንዘብ መጠየቂያዎችን ለ Dorothee Schlotterbeck
በሚከተለው አድራሻ መላክዎን ይቀጥሉ፡
dorothee.schlotterbeck@maryland.gov

ለ EARN MARYLAND (EARN) የገንዘብ ድጋፍ ልገሳዎች - የክፍያ መጠየቂያ ቅጾችን ጨምሮ የሩብ
ዓመት ሪፖርቶች የመጨረሻ ቀነ ገደብ ኤፕረል 15 ነው። የገንዘብ ድጋፍ ተቀባዮች እስከ ሜይ 15 ቀን
ማራዘሚያ መጠየቅ ይችላሉ። ይህንን ለማድረግ እባክዎን Mary Kellerን በዚህ የኢሜይል አድራሻ
ያናግሩ mary.keller@maryland.gov
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የ EARN ሠራተኞች የክፍያ መጠየቂያዎችን በወቅቱ ለመከወን እና በዚህ ታይቶ በማይታወቅ ጊዜ
ማንኛውንም አስፈላጊ ድጋፍ ለመስጠት ቁርጠኖች ናቸው፡፡
ለአዋቂዎች ትምህርት - የአካባቢያዊ የአዋቂ ትምህርት መርሃግብር አጋሮች ለማንኛውም ጥያቄ
የየራሳቸውን የትምህርት ፕሮግራም ስፔሻሊስት ማነጋገር አለባቸው።
ለማረሚያ ቤት ትምህርት - DWDAL የማረሚያ ቤት ትምህርት ሰራተኞች የክፍያ መጠየቂያዎችን እና
የገንዘብ መጠየቂያዎችን ለመከወን ውስን አቅም ይኖራቸዋል። እባክዎን የክፍያ እና የገንዘብ
መጠየቂያዎችን በኢሜይል ለ Courtney Jones በ courtney.jones@maryland.gov ላይ መላክዎን
ይቀጥሉ
ቢሮ ዝግ በሆነባቸው ጊዜያት ክፍያዎችን አቅማችን በፈቀደው መጠን ከርቀት መከወናችንን እንቀጥላለን።
በመደበኛ የስራ ክንውን ላይ ስላልሆንን በአጠቃላዩ ሂደት ውስጥ መዘግየት ሊኖር ይችላል፡፡ እኛን ለማግኘት
የተሻለው መንገድ ኢሜይል ነው።

የሙያ ስልጠናዎች
ጥያቄ፡

የሞያ ሰልጣኞቼ በት/ቤት መዘጋት ምክንያት ተዛማጅ ትምህርቶችን ማጠናቀቅ ላይችሉ
ይችላሉ። ሰልጣኞቼ የአሁኑን ዓመት ሊያጠናቅቁ ይችላሉ?

መልስ፡

የሜሪላንድ የሙያ ስልጠና እና የልምምድ ፕሮግራም ሰራተኞች ለስፖንሰር አድራጊዎች እና ለአሰልጣኞች
አማራጭ ዝግጅት ለማቅረብ ከስፖንሰር አድራጊዎች ጋር አብረው በመስራት ላይ ናቸው። ለእርዳታ እባክዎን
ወደ info@mdapprenticeship.com ኢሜይል ይላኩ።

ጥያቄ፡

መዘጋት የስቴቱ የወጣቶች የሙያ ስልጠና መርሃግብር ለሆነው ለሜሪላንድ የሙያ ስልጠና ፕሮግራም
ምን አይነት ተጽእኖ ይኖረዋል?

መልስ፡

ከ COVID-19 መዘጋት ጋር የተዛመዱ ማናቸውም ተፅእኖዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መመሪያን ለማግኘት
የወቅቱ የወጣት ሰልጣኞች እና የሚሰሩባቸው ቀጣሪዎች የአካባቢያቸውን የት/ቤት ስርዓት ተጠሪዎች
እንዲያናግሩ ይጠየቃሉ።

ንግዶች
ጥያቄ፡

እዚህ በሜሪላንድ ውስጥ የንግድ ሥራ እሠራለሁ። በ COVID-19 ምክንያት ሠራተኞችን ለመቀነስ
ያለኝን ፍላጎት
ለማን አሳውቃለሁ?

መልስ፡

አሰሪዎች በመስመር ላይ ሰራተኞችን ከሥራ መቀነስ ማስታወቂያ ቅጽን በ
http://labor.maryland.gov/employment/disworkerreport.shtml

ላይ መሙላት ይችላሉ።

ጥያቄ፡

እኔ ቀድሞውኑ በሰራተኛ ጉዳይ መምሪያ ከንግድ አገልግሎቶች ተወካይ ጋር በመስራት ላይ የነበርኩ
የቢዝነስ ባለቤት ነኝ። የሠራተኛ ጉዳይ መምሪያ ሠራተኞች ከርቀት የሚሰሩ ቢሆኑም አገልግሎቶቼ
ይቀጥላሉ?

መልስ፡

አዎ፣ ሰራተኞች ጥሪዎችን ማድረግ እና ቢዝነሶችን ማነጋገር እንደቀጠሉ ናቸው። ፍላጎቶችዎን በተመለከተ
በኮንፍረንስ ጥሪ ወይም በኢሜይል አማካኝነት ቢያነጋግሩዎት ደስ ይላቸዋል። በመጪዎቹ ሳምንታት ውስጥ
የሥራ ምልመላ ወይም ትልቅ የሥራ አውደ ራዕይ ታቅዶ የነበረ ከሆነ አሁን ያሉት ገደቦች እስከሚነሱ ድረስ
እነዚህ ተግባራት ይሰረዛሉ፡፡
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