ከየሳምንቱ የሥራ ፍለጋ መስፈርቶች ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ያልተጠቃለለ- የሥራ አጥነት መድን
(ይህ ዶክመንት የተተረጎመው በማርች 27 2020 ነው። ከዚህ ቀን በኋላ የታደሰ መረጃ ሊኖር ይችላል። ለዚህ ትርጉም
አስፈላጊ እደሳዎች ሁሉም ጥረት ጊዜውን በጠበቁ መልኩ የሚደረግ ይሆናል።)
1. በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ስራ መፈለግ ይጠበቅብኛል?
የሜሪላንድ የሰራተኛ ፀሀፊ ትእዛዝ እንዳዘዙት ከ ማርች 20 2020 ጀምሮ የሚውል ለጥቅማጥቅም ብቁ ለመሆን
አመልካቾች በየሳምንቱ በንቃት ስራእንዲፈልጉ ከሚጠይቀው መስፈርት ለአስር (10) ሳምንት ነፃ መሆን። ሥራው
ለሁሉም ወቅታዊ እና አዲስ የሥራ አጥነት መድን ተቀባዮች የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን ለጊዜው ይተዋቸዋል። ይህ ነፃነት
የመድን መድን ሁኔታ ከተቋረጠ ከሠላሳ (30) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሥራ ፈላጊ መድን ለማግኘት ብቁ ለሆኑ
ግለሰቦች ተፈፃሚ ይሆናል።
በዚህ ጊዜ ውስጥ በፌደራል ደረጃ የሚጠየቀውን የመልሶ ማቋቋም ሥራን ለመሳተፍ የተመረጡ የይገባኛል ጥያቄዎች
የግለሰባዊ መልመጃ ዕቅድን (IRP) ለማዳበር አንድ ለአንድ የስልክ ክፍለ ጊዜ ከ RESEA አስተባባሪ ጋር እንዲያጠናቅቁ
ይጠየቃሉ። የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢው የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ እስከሚነሣ ድረስ በ IRP ውስጥ ዝርዝር ተግባሮቹን
መሙላት አይጠበቅበትም
2. የሥራ ፍለጋ መስፈርት የማስቀረት ትእዛዝ ከመሰጠቱ በፊት ጥቅሞችን ማግኘት ጀመርኩ። በየሳምንቱ
የሥራ ፍለጋ ማከናወን አለብኝ?
በአሁኑ ወቅት የሥራ አጥነት መድን የሚያገኙ ከሆነ ከመጋቢት 20 ቀን 2020 ጀምሮ ሳምንታዊ የሥራ ፍለጋ መስፈርቱን
ለአስር (10) ሳምንታት ከማጠናቀቅ ነፃ ይሆናሉ።
3. እኔ በድጋሜ ቅጥር አውደ ጥናት ውስጥ እንድሳተፍ ተመርጫለው፡፡ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ በአውደ
ጥናቱ ውስጥ ከመሳተፍ ነፃ ነኝን?
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ በሙያ ማሠልጠኛ ውስጥ እንዲሳተፉ ከተመረጡ የመልሶ ቅጥር አገልግሎት እና የብቃት
ግምገማ (RESEA) አስተባባሪ ጋር የአንድ ለአንድ የስልክ ስብሰባ ለማጠናቀቅ ቀጠሮ ይያዝሎታል። በአንድ ለአንድ
የስልክ ስብሰባ ወቅት የግላዊ ቅጥር ስራ ዕቅድ (IRP) ለማዳበር ከ RESEA አመቻች ጋር አብረው ይሰራሉ። ሆኖም
የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ እስኪነሳ ድረስ IRP ውስጥ የተዘረዘሩትን ተግባራት እንዲያጠናቁ አይጠየቁም።
4. በአደጋ ጊዜ ውስጥ ሥራ መፈለግ ባያስፈልግኝም እንኳ የሥራ ገበያው ከተሻሻለ በኋላ እንደገና ወደ ሥራ
የመመለስ እድሌን ለመጨመር ማድረግ የምችላቸው እርምጃዎች አሉ?
አዎ! የስራ አጥነት መድን ክፍል ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማናቸውንም በቀጥታ መስመር ሊደረጉ የሚችሉትን
ተግባራት እንዲያደርጉ ያበረታታል በ ሜሪላንድ የሥራ ኃይል ልውውጥ ። እነዚህን ተግባራት በማጠናቀቅ ችሎታዎን እና
ስልጠናዎን መቀጠል እና ማሳደግ ይችላሉ ፣ እና የሥራ ገበያው ሲረጋጋ እና ንግዶች እንደገና በሚቀጥሩበት ጊዜ እራስዎን
በፍጥነት እንዲቀጠሩ ያድርጉ።
በ MWE-REX ውስጥ ምናባዊ ሁኔታ ማከናወን የሚችሏቸው የራስ-አገዝ መልመጃ እንቅስቃሴዎች:
1. የራስ አገሌግልት የሥራ ገበያ ጥናት
2. ስለ ችሎታ ራስን መገምገም

3.
4.
5.
6.
7.
8.

የውጪ ድህረገፅ ጋር የተያያዘ የስራ ጥቆማ (ለምሳሌ፣ ኬሪየር ቢውልደር፣ ኢንዲድ፣ ሊንክድኢን)
REX ውስጥ የተካሄዱ የኔትዎርክ ዝግጅቶች
በ ALISON-REX ውስጥ የሥልጠና ኮርሶች መጠናቀቅ
በ MWE-REX ውስጥ በተለጠፈ የቀን መቁጠሪያ ዝግጅት ላይ መገኘት
ምናባዊ አሰሪ አገናኝ
በግል የሥራ ቅጥር ኤጄንሲ ወይም በት / ቤት ፣ በኮሌጅ ወይም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለሠራተኛ ምዝገባ
ይመዝገቡ

