የግብዓቶች ማውጫ
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

Paid Leave Oregon ቤተሰቦቻችን፣ ጤናችን እና ደህንነታችን ላይ ተፅእኖ ለሚያሳድሩ አንዳንድ
የህይወት ወሳኝ ጊዜያት ሰራተኞች ከክፍያ ጋር የሚሰጥ ፈቃድ እንዲወስዱ የሚያስችል አዲስ ፕሮግራም
ነው። የ Paid Leave Oregon ጥቅማ ጥቅሞች ከሴፕቴምበር 2023 ይጀምራሉ።
ጥቅማጥቅሞች፣ አስተዋጽኦዎች እና ሌሎችም የእውነታ ወረቀቶችን ጨምሮ ስለ Paid Leave
Oregon ያለ መረጃ በሚከተለው በመስመር ላይ ይገኛል፦ Paidleave.oregon.gov
በእኛ የማህበረሰብ ውይይቶች ጊዜ፣ አሰሪዎች እና ሰራተኞች የ Oregon ነዋሪዎችን እና ቤተሰቦቻቸውን
ለመደገፍ አሁን ላይ ሊገኙ ስለሚችሉ ግብዓቶች እና ፕሮግራሞች ጠይቀዋል። ይህ ከቤተሰብ፣ ከህክምና
እና የደህንነት እረፍት ጋር የተገናኙ ተጨማሪ ግብዓቶች እና ፕሮግራሞች ዝርዝር ነው። Paid Leave
Oregon ከእነዚህ ፕሮግራሞች የትኛውንም አይተካም። ይህ ማውጫ ግብዓቶችን እና ፕሮግራሞችን
ለማግኘት መነሻ ነጥብ ነው። እያንዳንዱ ፕሮግራም ብቁነትን የሚወስኑ የተለያዩ ብቃቶች እና ምክንያቶች
አሉት። እያንዳንዱን ወኪል ለፕሮግራሞቻቸው ብቁ ሊሆኑ እንደሚችሉ እና የእርስዎን ፍላጎቶች ማሟላት
እንደሚችሉ ለማወቅ በቀጥታ ያግኟቸው።

Bureau of Labor and Industries (BOLI፣ የሰራተኛ እና ኢንዱስትሪዎች ቢሮ)
oregon.gov/boli/workers/Pages/your-rights-at-work.aspx
የ Oregon ህጎች ሰራተችኞን ይጠብቃል እና እርስዎ ለሰሩበት ስራ ክፍያ ማግኘትዎን ያረጋግጣል። የክፍያ
ቼክዎን በሰዓቱ እያገኙ አይደለም? ለትርፍ ጊዜ ክፍያ ብቁ እንደሆኑ እርግጠኛ አይደሉም? እረፍቶችን
ወይም የምግብ ጊዜ እረፍቶችን እያገኙ አይደለም? ሌሎች የፍትሐዊነት ጉዳዮች አጋጥሞዎታል? በስራ
ቦታ መብቶች አሉዎት።
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Family and Medical Leave Act (FMLA፣ የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ሕግ)
dol.gov/agencies/whd/fmla
ይህ የፌዴራል ፕሮግራም ሽፋን ያላቸው ብቁ አሰሪዎችን (ቢያንስ 50 ሰራተኞች) የ12 ሳምንታት
ያልተከፈለ፣ በስራ የሚጠበቅ ፈቃድ ለተወሰነ የቤተሰብ እና የህክምና ምክንያቶች መብት ይሰጣል። ሰዎች
ከባድ ጉዳይ ወይም ህመም ጋር ላሉ፣ ሽፋን የሚሰጠው የአገልግሎት አባልን ለመንከባከብ ለ26 የእረፍት
ሳምንታት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

አጠቃላይ መረጃ እና አገልግሎቶች፦ (211 የምሪት ፍለጋ)
211info.org/ ድረ ገጽ ለግዛት አቀፍ ግብዓቶች እና የማጣቀሻ አገልግሎቶች የምሪት ፍለጋ አለው፦
በሚከተሉት እንዲሁ መደወል ይችላሉ፦ 211 ወይም 866-698-6155 (ከክፍያ ነጻ)።

Oregon Department of Human Services (የኦሪጎን የሰው ሐይል አገልግሎት
መምሪያ)
adrcoforegon.org
ብቁ ለሆኑ ግለሰቦች፣ የ Oregon የእርጅና እና አካል ጉዳት ግብዓት ግንኙነትን ከግምት ውስጥ ያስገቡ።

Oregon Family Leave Act (OFLA፣ የኦሪገን የቤተሰብ ፈቃድ ሕግ)
oregon.gov/boli/workers/pages/oregon-family-leave.aspx
OFLA 25 ወይም ከዛ በላይ የሆናቸውን የ Oregon አሰሪዎች ሰራተኞች ለራሳቸው እና ለቤተሰብ
አባሎቻቸው እንክብካቤ እንዲያደርጉ ክፍያ የማይታሰብበት ከስራ የተጠበቀ ጊዜን እንዲያቀርቡ
ይጠይቃል።
እስከ 12 ሳምንታት (አንዳንዴም ከዛ በላይ) ያልተከፈለ እረፍት ለወላጅ እረፍት፣ ለከባድ የጤና ችግሮች፣
ለእርግዝና የአካል ጉዳት እረፍት፣ ለታመመ ልጅ እረፍት፣ ለወታደራዊ የቤተሰብ እረፍት እና ለሐዘን
እረፍት ይገኛል።

Oregon Health Authority (የኦሪገን የጤና ባለስልጣን)
oregon.gov/oha/hsd/ohp
የOregon Health Plan ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የኦሪጎን ነዋሪዎች የጤና እንክብካቤ ሽፋን ይሰጣል።
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Oregon Sick Time (የኦሪጎን የሕመም እረፍት ጊዜ)
oregon.gov/boli/workers/Pages/sick-time.aspx
የ Oregon ህግ የህመም ጊዜ መብት ለሁሉም ሰራተኞች - ለእያንዳንዱ የተሰራ 30 ሰዓታት እስከ 40
ሰዓታት ድረስ በየአመቱ ቢያንስ አንድ ሰዓት የሚሆን የሕመም እረፍት ጊዜ ይሰጣል።
የ Oregon የሕመም እረፍት ጊዜ የእርስዎ አሰሪ 10 እና ከዚያ በላይ ሰራተኞች - በPortland የሚገኙ
ከሆነ ስድስት ወይም ከዚያ በላይ ካሉት ይከፈላል።
እርስዎ ወይም የቤተሰብ አባል ከታመመ፣ ከተጎዳ፣ የአእምሮ ህመም ካጋጠመው ወይም ዶክተር ጋር
መሄድን ጨምሮ ላሉ በርካታ ምክንትቶች የሕመም እረፍት ጊዜን መጠቀም ይችላሉ።

ለጾታዊ ጥቃት፣ የቤት ውስጥ ጥቃት፣ ትንኮሳ ወይም የማሳደድ ተጠቂዎች ግብዓቶች
• Oregon Coalition Against Domestic and Sexual Violence (የኦሪገን የቤት ውስጥ እና
ጾታዊ ጥቃት መከላከል ጥምረት)
www.ocadsv.org/find-help
• Oregon Attorney General's Sexual Assault Task Force (የኦሪገን ጠቅላይ አቃቤ ህግ
የጾታዊ ጥቃት ግብረኃይል)
oregonsatf.org/help-for-survivors
• ለደህንነት ይደውሉ – 503-235-5333 ወይም 888-235-5333 (ከክፍያ ነጻ)
• ከ Oregon Department of Human Services የሚገኝ የገንዘብ እርዳታ
oregon.gov/dhs/ABUSE/DOMESTIC
• በልጅ፣ በአዛውንት እና ተጋላጭ የሆኑ አዋቂ ሰዎች ላይ የሚፈጸም ጥቃት፦ 855-503-SAFE (7233)
oregon.gov/dhs/abuse
• ለወንጀል ሰለባዎች የሚሰጥ ካሳ
doj.state.or.us/crime-victims

የቤት ውስጥ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ ጾታዊ ጥቃት ወይም መከታተል (ወይም የተጠቂው ወላጅ ወይም
አሳዳጊ ከሆኑ) ከደረሰብዎ፣ የእርስዎ አሰሪ የእርስዎን ደህንነት ለመጠበቅ ምክንያታዊ የሆኑ ለውጦችን
ማድረግ ይገባዋል እና እርስዎን እንደ ተጠቂ መድልዎ ሊፈጽምብዎ ወይም ሊበቀልዎ አይችልም።
oregon.gov/boli/workers/Pages/domestic-violence-protections-forworkers.aspx
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የስራ አጥነት ኢንሹራንስ
የስራ አጥነት ኢንሹራንስ በስራዎች መካከል ላሉ የመሸጋገሪያ ጊዜያት ግለሰቦችን ለመርዳት የክፍያ
ጥቅማጥቅሞችን ያቀርባል። ብቁ ስለመሆን እና የስራ አጥነት ቅጽን ስለመሙላት የበለጡ ዝርዝሮችን
በ Oregon Unemployment Insurance ድረ ገጽ ላይ ይመልከቱ።
የ Oregon Employment Department የስራ አጥነት ኢንሹራንስ ይገባኛል ሂደትን እንዲሁም ስራ
ፈላጊዎች ከአሰሪዎች ጋር ለማገናኘት እርዳታን ለማቅረብ ያስተዳድራል። ከወኪል ጋር ለመነጋገር
oregon.gov/employን ይጎብኙ ወይም 877-345-3484 ላይ ይደውሉ።

የሰራተኞች ካሳ
wcd.oregon.gov/Pages/index.aspx
በስራ ቦታ ከተጎዱ ወይም በስራዎ ምክንያት በህመም እየተሰቃዩ ከሆነ፣ እርስዎ ከመረጡት የጤና
እንክብካቤ አቅራቢ የህክምና ክትትልን ጨምሮ ለሰራተኞች የካሳ ጥቅማጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።
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