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የኮሎምቢያ ግዛት መንግስት የቅጥር አገልግሎቶች ዲፓርትመንት 

የኮሎምቢያ ግዛት ተከፋይ የቤተሰብ እረፍት 

በግል ተቀጣሪ ግለሰቦች (Self-Employed Individual, SEI) መምረጫ እና 

የምዝገባ ቅጽ 

እንደ በግል ተቀጣሪ ግለሰብ (SEI) ወደ ተከፋይ የቤተሰብ እረፍት (Paid Family Leave, PFL) መግባትን 

ለመምረጥ እና በተከፋይ የቤተሰብ እረፍት ቢሮ (Office of Paid Family Leave, OPFL) ለመመዝገብ ይህን ቅጽ 

ይጠቀሙ። አለምአቀፍ የተከፋይ የእረፍት ጊዜ ህግ 2016 ማሻሻያ (D.C. ይፋ ህግ§32-541) በግል የተቀጠሩ 

ግለሰቦች ወደ PFL ፕሮግራም በፍቃደኝነት እንዲመርጡት ይፈቅዳል። አንድ ጊዜ ከመረጡት፣ በግል ተቀጥረው 

የሚያገኙትን ያልተጣራ ገቢ በየሩብ አመት ሪፖርት እንዲያደርጉ እና በግል ተቀጥረው ከሚያገኙት አጠቃላይ 

ያልተጣራ ገቢ 0.62% መጠን በየሩብ አመቱ በኮሎምቢያ ግዛት እንዲከፍሉ ይጠየቃሉ። የእርስዎ በፍቃደኝነት 

የመግባት መምረጥ ውሳኔ በኮሎምቢያ ግዛት በሚያከናውኗቸው ሁሉም የንግድ ስራዎችዎ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። 

 

 ወደ ተከፋይ የቤተሰብ የእረፍት ፍቃድ ፕሮግራም ለመግባት በዛሬው ቀን ይመርጣሉ? አዎ አይደለም (አንዱን 

ይምረጡ) 
 

የዛሬው ቀን፣ __ /    /  (ወር/ቀን/አመት) 
 

ፊርማ፣   

 

የተጠሪ መረጃ 
(ስለዚህ ሂሳብ DOES ማግኘት ያለበትን ሰው ስም ያስገቡ) 

የመጀመሪያ ተጠሪ (ሁሉም ቦታች አስፈላጊ ናቸው) 

የንግድ ስራ ማእረግ (አስፈጻሚ፣ ፕሬዚዳንት፣ አስፈጻሚ) 

   

ስም 

 መጠሪያ ስም፣ የአያት ስም፣  

አድራሻ 

 መንገድ፣ ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕ ኮድ፣  

የተጠሪ መረጃ 

 የስልክ ቁጥር፣ 
የውስጥ መስመር፣ 

ፋክስ፣ ኢሜይል፣  

 

ሁለተኛ ተጠሪ(በምርጫ) 

የንግድ ስራ ማእረግ (አስፈጻሚ፣ ፕሬዚዳንት፣ አስፈጻሚ) 

   

ስም 

 መጠሪያ ስም፣ የአያት ስም፣  

አድራሻ 

 የአድራሻ መስመር፣ ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕ ኮድ፣  

የስልክ ቁጥር 

 የስልክ ቁጥር፣ 
የውስጥ መስመር፣ 

ፋክስ፣ ኢሜይል፣  
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ለIRS እንደ በግል ስራ የተገኘ ገቢ ሆኖ ሪፖርት እንዲደረግ የሚያስፈልገውን ገቢ ላሁን የንግድ ስራዎ መጀመሪያ 

ያገኙት የግል ስራ ገቢ የተቀበሉበት ቀን መቼ ነው? (አስፈላጊ ነው) 

ቀን(ወር/ቀን/አመት)፣ 

የንግድ ስራ መረጃ 
 

 
 

 

የንግድ ድርጅት አይነት (ለምሳሌ፣ ነጋዴ፣ ሽርክና፣ ሃላፊነቱ የተወሰነ ድርጅት (ነጋዴ)፣ ሃላፊነቱ የተወሰነ 
ድርጅት(ሽርክና)፣ 
ሃላፊነቱ የተወሰነ ድርጅት (ሌላ)፣ አነስተኛ የንግድ ድርጅት፣ የሽርክና ማህበር፣ ሌላ) (አስፈላጊ ነው) 

   

የአሰሪ መረጃ 

 ህጋዊ ሰውነት ያለው ድርጅት ስም (አስፈላጊ ነው)፣ የነጋዴ ወይም DBA ስም (በምርጫ)፣  

የተመሰረተበት/የተቋቋመበት መረጃ (አስፈላጊ ነው) 

 የንግድ ድርጅቱ የተመሰረተበት ወይም 

የተቋቋመበት ቀን 

ቀን (ወር/ቀን/አመት)፣ 

የንግድ ድርጅቱ የተመሰረተበት ወይም 

የተቋቋመበት ክልል 

ክልል፣ 

 

 

የንግድ ድርጅት አድራሻ 
የሚገኝበት አድራሻ- ስራው በዋሺንግተን፣ DC የሚካሄድበትን አድራሻ ያስገቡ። አድራሻው የፖስታ ቤት 

ሳጥን መሆን የለበትም። ስራውን የሚያከናውኑት በብዙ አድራሻዎች ከሆነ፣ የሚያስገቡት ቦታ 
ስራው በአብዛኛው የሚከናወንበት ስፍራ ወይም የሚኖሩበት አድራሻ ነው። (አስፈላጊ ነው) 

 መንገድ፣ ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕ ኮድ፣  

የስልክ ቁጥር 

 የስልክ ቁጥር፣ የውስጥ 
መስመር፣ 

ፋክስ፣ ኢሜይል፣  

ህጋዊ አድራሻ - <1}የድርጁትን ህጋዊ አድራሻ ያስገቡ፣ ከላይ ከተገለጸው የተለየ ከሆነ 
(በምርጫ) 

 መንገድ፣ ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕ ኮድ፣  

የስልክ ቁጥር 

 የስልክ ቁጥር፣ የውስጥ 
መስመር፣ 

ፋክስ፣ ኢሜይል፣  

የፖስታ አድራሻ - የድርጁትን የፖስታ አድራሻ ያስገቡ፣ ከላይ ከተገለጸው የተለየ ከሆነ (በምርጫ) 

 መንገድ፣ ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕ ኮድ፣  

የስልክ ቁጥር 

 የስልክ ቁጥር፣ የውስጥ 
መስመር፣ 

ፋክስ፣ ኢሜይል፣  

የፌደራል የስራ ቅጥር መለያ ቁጥር (በምርጫ) 

FEIN: 
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NAICS ምድብ (አስፈላጊ ነው) 

NAICS ኮድ፣ 

 

ለዚህ ሂደት እርዳታ ካስፈለግዎ፣ ለእርዳታ የሰራተኛ ገበያ ምርምር እና መረጃ (LMRI) ቢሮ ያግኙ  202-671-
1633 
በኮሎምቢያ ግዛት የሚያከናውኑት የንግድ ድርጅት ስፍራዎች ቁጥር(ዜሮ ሊሆን ይችላል) (አስፈላጊ ነው)፣ 

   

የንግድ እንቅስቃሴዎን እና/ወይም ሽያጮችን የሚያመነጩ እና ግብር የሚጠቀሙ ዋና የሽያጮች ምንጭ 

በዝርዝር ይግለጹ፣ የተመረተውን ምርት እና/ወይም የተሸጠ ወይም የተከናወነው አገልግሎት ይግለጹ። 

የባለቤት/ባለሞያ መረጃ(አስፈላጊ ነው) 

እርስዎ በግል ተቀጣሪ ግለሰብ ፣ ለራስዎ ብቻ በሆነ ንግድ ላይ ከሆኑ፣ “የባለቤትነት አይነት” ይግለጹ (ይህ በአብዛኛውን ጊዜ ነገር 

ግን ሁል ጊዜ ባይሆንም ለግል ተቀጣሪ ግለሰቦች ነጋዴ ነው)። 

የባለቤትነት አይነት፣ (ለምሳሌ፣ ነጋዴ፣ ዋና ባለሞያ፣ ሸሪክ) 

   

ስም 

 መጠሪያ ስም፣ የአያት ስም፣  

 የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር፣ (አስፈላጊ ነው) የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል፣  

የንግድ ስራ ማእረግ፣ (CEO፣ CFO፣ CIO፣ COO፣ ዳይሬክተር፣ፕሬዝደንት) 

   

የባለቤትነት ፐርሰንት የባለቤትነት ቀን  ባለቤትነት ያበቃበት ቀን  

  ቀን/ወር/አመት፣ ቀን/ወር/አመት፣  

ባለቤቱ ወይም ባለሞያዎ ለአገልግሎታቸው ካሳ ተከፍሏቸዋል? አዎ     አይደለም    (አንዱን ይምረጡ)  

አድራሻ 

 የአድራሻ መስመር፣ ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕ ኮድ፣  

የስልክ ቁጥር 

 የስልክ ቁጥር፣ የውስጥ 
መስመር፣ 

ፋክስ፣  ኢሜይል፣  
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ቀን ፊርማ 

እኔ በዚህ ቅጽ የተካተተው መረጃ እውነት እና ትክክል መሆኑን 
አረጋግጣለሁ። 

ደጋፊ ማስረጃ- ከዚህ ቅጽ ጋር አብሮ መቅረብ አለበት። እባክዎ ቅጽ እና ሰነድ ይለኩ ለ፣ Department of 

Employment Services, Office of Paid Family Leave – Tax Division, 4058 Minnesota Avenue NE, 

Washington DC 20019 

 

በግል የተቀጠሩ ግለሰቦች ሁለት ነገሮችን ለማረጋገጥ ሰነዶች ማቅረብ አለባቸው፣ 
 

1. በኮሎምቢያ ግዛት ውስጥ የግል ሰራተኛ መሆናቸውን ማረጋገጫ፣ 

2. የሚመለከተው ከሆነ፣ የንግድ ስራው የተጀመረበት ቀን። 

 

1. የግል ሰራተኛ መሆኑን ማረጋገጫ(አስፈላጊ ነው) 

እርስዎ በኮሎምቢያ ግዛት በግል የተቀጠሩ መሆኑን የሚያረጋግጥ ቢያንስ አንድ  ሰነድ ማቅረብ አለብዎ። ይህን 

የሚያረጋግጡ ሰነዶች ምሳሌዎች የሚከተሉት ናቸው፣ 

 

1. የጸና የኮሎሚቢያ ግዛት የንግድ ፍቃድ፣ 

2. የጸና የኮሎሚቢያ ግዛት የስራ ፍቃድ፣ 

3. ሌላ ሰነዶች (አብዛኛውን ጊዜ ከአንድ በላይ ነው የሚፈለገው) እንደ፣ 

 ውሎች፣ 

 የግብር ሰነዶች፣ 

 ከኮሎምቢያ ግዛት አድራሻ ውስጥ የክፍያ ሰነዶች፣ 

 ለኮሎምቢያ ግዛት አድራሻ ውስጥ ክፍያዎች፣ 

 በኮሎምቢያ ግዛት ውስጥ በተለየ ስፍራ ስራ እንደተከናወነ የሚያሳይ ሰነዶች፣ 

 ሌላ በኮሎምቢያ ግዛት ውስጥ የግል ስራን የሚያሳዩ  ተገቢ የሆነ ሰነድ። 

2. የንግድ ስራ የተጀመረበት ቀን ማረጋገጫ (ተፈጻሚ ከሆነ) 
 

በክፍት የምዝገባ ክፍለጊዜ ላይ እየመረጡ ከሆነ፣ የንግድ ስራዎ የተጀመረበት ቀን ማረጋገጫ ማቅረብ 

አይጠበቅብዎትም። ክፍት የምዝገባ ክፍለጊዜዎች የሚካሄዱት በየኖቬምበር እና ዲሴምበር በ2020 

የሚጀመር እና በጁላይ 1፣ 2019 እና ሴፕተምበር 28፣ 2019 መካከል ነው። ከእነዚህ ክፍት የምዝገባ ክፍለጊዜ 

ውጭ እየመረጡ ከሆነ፣ በኮሎምቢያ ግዛት የንግድ ስራዎ ከተጀመረበት ቀን ጀምሮ በመጀመሪያው 60 ቀናት ውስጥ 

ብቻ መምረጥ ይፈቀድሎታል።  ከነዚህ የመጀመሪያዎቹ 60 ቀናት በኋላ፣ለመምረጥ እስከ ቀጣዩ ክፍት የምዝገባ 

ክፍለጊዜ ድረስ መቆየት አለብዎ። 

 

ከእነዚህ ክፍት የምዝገባ ክፍለጊዜ ውጭ እየመረጡ ከሆነ እና የግል ስራዎ ንግድዎን ባለፉት 60 ቀናት ጀምረው ከሆነ፣ 

ይህን ቀን የሚያረጋግጡ ተጨማሪ ሰነዶች ማቅረብ አለብዎ።  ይህን ቀን ሊያረጋግጡ የሚችሉ ሰነዶች ሊያካቱ 

የሚችሉት፣ 

 

 ደረሰኞች፣ 

 ኢንቮይሶች፣ 

 የደምበኛ ትእዛዞች፣ 

 ክፍያዎች (ኤሌክትሮኒክ ወይም በወረቀት)፣ 

 ሌላ ላሁን የንግድ ስራዎ የመጀመሪያ የግል ስራ ገቢዎን የሚያሳይ የፋይናንስ ሪከርዶች። 

 
 የማጠናቀቂያ እና የጥራት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት 


