በግል ተዳዳሪ

የዲሲ የሚከፈሉበት የቤተሰብ ዕረፍት ጊዜ፡ ስለ ነገ ዛሬ ያቅዱ።

የዲሲ የሚከፈሉበት የቤተሰብ ዕረፍት (PFL) ጥቅሞችን ይሰጣል፣ ስለሆነም የሚወዱትን ሰው በመንከባከብ እና ከንግድ ድርጅትዎ ገቢ በማግኘት መካከል
መምረጥ ኣይኖርብዎትም። በኖቨምበር ክፍት የምዝገባ ውስጥ ለዲሲ የሚከፈሉበት የቤተሰብ ፈቃድ ለማመልከት ዝግጁ መሆንዎን ያረጋግጡ።
እርስዎ አለቃ ነዎት። ራስዎን መንከባከብ ጥሩ ሥራ ነው። የሚከፈሉበት የቤተሰብ ዕረፍት ጊዜ ከጨቅላ ልጅዎ ጋር የጠበቀ ትስስር ለመፍጠር እንዲመሰርቱ
ታልሞ የተዘጋ ፣ እስከ ስድስት (8) ሳምንታት ያክል፣ ከባድ የጤና ችግር ያለበትን የቤተሰብዎ አባልን ለመንከባከብ እስከ ስድስት (6) ሳምንታት ያክል፣
እንዲሁም የራስዎ ከባድ የጤና ሁኔታ ለመከባከብ እስከ ሁለት (2) ሳምንታት ያክል የገቢዎ የተወሰነ መጠን ይሸፍናል።

የሚከፈሉበት የቤተሰብ ዕረፍት ግዜ የሚፈቀድለት ማነው?
በግል የሚተዳደሩ ግለሰቦች፣ የሙሉ ሰዓት እና የትርፍ ሰዓት ሠራተኞች፣ በንግድ ወይም በንግድ ሥራ እንደ ብቸኛ ባለቤትነት፣ የግል ኮንትራክተር ወይም
የሽርክና አባል ሆነው የተሰማሩ ከሆነ የሚከፈሉበት የቤተሰብ ዕረፍት ተጠቃሚ ለመሆን መምረጥ ይችላሉ።
ብቁ ለመሆን, ግለሰቡ ብቁ ከሆነበት ክስተት በፊት በ 52 የቀን መቁጠሪያ ሳምንታት ውስጥ በዲሲ ውስጥ ከተጠቀሰው ጊዜ ከ 50% በላይ ለሆነ ጊዜ በግል
ከሚተዳደርበት ስራ ገቢ ማግኘት አለበት። የሚያገኙት ገቢ እንደ ከግል መተዳደርያ ስራ የተገኘ ገቢ ለ IRS ሪፖርት መደረግ አለበት።
በተጨማሪ አንድ ሰው ንግድ ካለው ወይም እንደ የግል ኮንትራተር/ፍሪላንሰር የሚሰራ ከሆነ እንዲሁም በሚከፈሉበት የቤተሰብ ፈቃድ ሽፋን ለሚያገኝ አሠሪ
ተቀጥሮ የሚሰራ ከሆነ፣ ብቁ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ግለሰቦች፣ ጉዞ የሚጋሩ ሾፌሮች፣ ጦማሪዎችን፣ ፎቶግራፍ አንሺዎች፣ የምግብ ኣመላላሽ ሠራተኞ፣
አማካሪዎች፣ ተንከባካቢዎች፣ አርቲስቶች፣ ግራፊክ ዲዛይነሮች ወዘተ ጨምሮ፣ እንደ የግል ተዳዳሪ ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ።

ለመሳተፍ ስንት እከፍላለሁ? ምን ያህል ገንዘብ ይደርሰኛል?
በግል የሚተዳደሩ ግለሰቦች ከጠቅላላ ያልተጣራ የግል ስራ ገቢያቸው ላይ 0.62% የማይለወጥ የግብር መጠን ይከፍላሉ። ይህ ቀረጥ በዲሲ ውስጥ
ቢያንስ ለ 50% ያህል ጊዜያቸው በሚሠሩባቸው የግል ንግድ ሥራዎቻቸው ሁሉ ላይ ተግባራዊ ይሆናል።
የዲሲ የሚከፈሉበት የቤተሰብ እረፍት ጊዜ እስከ 1.5 እጥፍ የዲሲ ዝቅተኛ ክፍያ ለሚያገኙ ሰራተኞች እስከ 90% ሳምንታዊ የደመወዝ ክፍያ ይሰጣል።
ከፍተኛው ሳምንታዊ ክፍያ $፣1,000 ነው። ጥቅማጥቅሞችዎን ለመወሰን፣ የዲሲ የሚከፈሉበት የቤተሰብ ዕረፍት በአሠሪዎ የተከፈሉት እና ለዲሲ
የሥራ ቅጥር አገልግሎት [DC Department of Employment Services (DOES)] ሪፖርት የተደረጉት ያለፉትን አምስት (5) ሩብ ዓመት ገቢዎችን
ይጠቀማል።

የሚከፈሉበት የቤተሰብ ዕረፍት ጊዜ ከጨቅላ ልጅዎ ጋር የጠበቀ ትስስር ለመፍጠር
እንዲመሰርቱ ታልሞ የተዘጋ ፣ እስከ ስድስት (8) ሳምንታት ያክል፣ ከባድ የጤና
ችግር ያለበትን የቤተሰብዎ አባልን ለመንከባከብ እስከ ስድስት (6) ሳምንታት ያክል፣
እንዲሁም የራስዎ ከባድ የጤና ሁኔታ ለመከባከብ እስከ ሁለት (2) ሳምንታት ያክል
የገቢዎ የተወሰነ መጠን ይሸፍናል።

በግል ተዳዳሪ
በግል የሚሠሩ ግለሰቦች የሚከፈለውን የቤተሰብ
ዕረፍት ፕሮግራም መርጠው መግባት የሚችሉት
መቼ ነው?
በግል የሚሠሩ ግለሰቦች የሚከፈለውን የቤተሰብ ዕረፍት
ፕሮግራም መርጠው መግባት የሚችሉባቸው ሁለት ጊዜቶች ኣሉ።
1.

እያንዳንዱ ኖቨምበር እና ዲሴምበር (ከ 2020 ምሮ)፤
ወይም

2. በዲሲ ውስጥ የግል ተዳዳሪ ከሆኑበት ጊዜ ምሮ በ 60
ቀናት ውስጥ።
በመ መሪያ ብቁ ሆነው ሲገኙ ለመግባት ፈቃደኛ ያልሆኑ
ግለሰቦች በኋላ ላይ መርጠው ከገቡ በፕሮግራሙ ውስጥ
ለሦስት ዓመታት መቆየት አለባቸው።

ሌሎች በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡
እንደ የኡበር (Uber)/ሊፍት (Lyft) ሾፌሮች ያሉ የኮንትራት
ኢኮኖሚ አባላት መርጠው መግባት ይችላሉ?
አዎ፣ የግል ኮንትራክተር ከሆኑ፣ እንደ የግል ተዳዳሪ ለመግባት
ብቁ ነዎት። ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ከ 50% በላይ ጊዜዎ
በዲሲ ውስጥ ለሰሩት ሥራ ገቢ ማግኘት አለብዎት።
የእኔ ንግድ ቢቀየር እና ኣንድን ሰራተኛ ወደ ንግዴ ቢቀጥርስ?
ሠራተኛ ከቀጠሩ፣ ሽፋን እንደሚያገኝ አሠሪ ተደርገው
ሊቆጠሩ ይችላሉ እንዲሁም ለሠራተኛዎ ደሞዝ የሚከፍሏቸው
መዋጮዎች ላይ ሪፖርት ለማውጣት እና ለመክፈል የተለየ የአሠሪ
የሚከፈሉበት የቤተሰብ ፈቃድ ኣካውንት እንዲከፍቱ ይጠየቁ
ይሆናል።
ፕሮግራሙን ከተቀላቀልኩ እና ከዚያም በምርጫየ መውጣት
ብፈልግስ?
የሚከፈሉበት የቤተሰብ ፈቃድ ፕሮግራም ተሳታፊ መሆን ካልፈለጉ፣
ነገር ግን የግል ተዳዳሪ ሆነው ከቀጠሉ፣ ብቁ ከሆኑ የምዝገባ ጊዜዎች
ውስጥ ባንዱ እስከተመዘገቡ ድረስ፣ ከ 2020 ምሮ በማንኛውም
ዓመት ኖምበር እና ዲሴምበር ላይ ለመውጣት መምረጥ ይችላሉ።
ቆይተው ለመቀላቀል ከወሰኑ፣ ወደ ፕሮግራሙ መርጠው ከገቡ
በኋላ ቢያንስ ለአንድ (1) ዓመት ለሚከፈሉበት ፈቃድ ጥቅማጥቅሞች
ማመልከት አይችሉም።

ስለ ነገ ዛሬ ያቅዱ።
ኣስቀድመው ያቅዱ። ስለሚከፈሉበት የቤተሰብ
ዕረፍት ከመፈለግዎ በፊት የበለጠ ይረዱ።
• dcpaidfamilyleave.dc.gov ይጎብኙ።
• የመገናኛ ማዕከሉን በ (202) 899-3700
ያነጋግሩ።

ከጁላይ 1፣ 2020 ምረው ያመልክቱ።

OFFICE OF PAID FAMILY LEAVE
dcpaidfamilyleave.dc.gov
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