
                            

የኮሎምቢያ ግዛት መንግስት     የስራ ቅጥር አገልግሎቶች ዲፓርትመንት 

 

 

Office of Paid Family Leave – Tax Division (ተከፋይ የቤተሰብ የስራ ፍቃድ ቢሮ– የግብር ክፍል) | 4058 ሚኖሶታ ጎዳና NE| 
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ከPFL ሽፋን የተገለለ መሆኑን የሰራተኛ ማረጋገጫ 
 

ለቅጥር አገልግሎቶች ዲፓርትመንት (DOES)፣ የተከፋይ የቤተሰብ የስራ ፍቃድ ቢሮ (OPFL) - የግብር ክፍል፣ 
 

እኔ፣ ________________________________[የሰራተኛ ስም], እንደሚከተለው የኔ አሰሪ፣ 

__________________________________[የአሰሪ ስም]፣በዚህ ቀን ____________________ [ቀን] የኔ አሰሪ 

ደሞዜን DOES በኮሎምቢያ ግዛት ተከፋይ የቤተሰብ የስራ ፍቃድ (PFL) ፕሮግራም ሽፋን  ለሩብ አመት የሚከተለው 

ክፍለ ጊዜ እንዲያገለው እየጠየቀ መሆኑን ___________________[የሩብ አመቱን ወራት እና አመት 

ያስገቡ(ለምሳሌ፣ኤፕሪል-ጁን፣2019)] የገለጸልኝ መሆኑን አረጋግጣለሁ። 
 

እኔ እስማማለሁ [ተፈጻሚ በሆኑት ብቻ ላይ ምልክት ያድርጉ]፣  
 

_____ ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ በዚህ ካላንደር ሩብ አመት የተከናወነ የኔ ስራ፣ ስራው ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ 

መደበኛ እና የተለመደ ምድቤ እንድመለስ የሚጠበቅበት ወደሌላ ግዛት ጊዚያዊ ምደባ አይደለም፣  
 

_____ ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ በዚህ ካላንደር ሩብ አመት የተከናወነ የኔ ስራ ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ ያሳለፍኩት 

የስራ ጊዜ ወደ ሌላ ግዛት የመዛወር አይነት የመሸጋገሪያ አይደለም፣  
 

_____ ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ በዚህ ካለንደር ሩብ አመት የተከናወነ የኔ ስራ ያጋጣሚ ባህርይ ያለው አይደለም፣ 

ነገር ግን ስራው ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ  መከናወን ያለበት እና የኔን መገኘት የሚጠይቅ ነው፣   
 

_____ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ በዚህ ካለንደር ሩብ አመት የተከናወነ የኔ ስራ ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ በተለያዩ 

ስፍራዎች የተከናወኑ፣ የትኛውም ስፍራ ዋና የስራ ቦታ ያልሆነ የተነጠሉ ግንኙነቶችን የሚያካትት አይደለም፣ 
 

_____በዚህ ሩብ አመት ከሀምሳ(50%) በላይ የስራ ጊዜየን ከኮሎምቢያ ግዛት ውጭ በሌላ ግዛት አሳልፌያለሁ። 
 

ከላይ በተገለጹት አምስት (5) አረፍተነገሮች ላይ የስሜን የመጀመሪያ ፊደላት ስላስቀመጥኩ፣ የኔ አሰሪ በሌላ ሁኔታ 

በየሩብ አመቱ ሽፋን ላላቸው ሰራተኞች እንዲከፍል የሚጠየቀውን በዚህ ሩብ አመት እኔን በመወከል ለPFL ፕሮግራም 

መዋጮ እንደማያደርግ ለDOES ለመግለጽ እንዳቀደ አስታውቆኛል። 
 

የኔ አሰሪ በዚህ ሩብ አመት እኔን በመወከል ለPFL ፕሮግራም መዋጮ ስለማያደርግ፣ የኔ አሰሪ ጥያቄ በDOES 

ተቀባይነት ካገኘ፣ በዚህ ሩብ አመት ያገኘሁት ደሞዝ ከPFL ወደፊት ወደማገኘው ማንኛውም ጥቅማ ጥቅም ላይ 

እንደማይቆጠር እኔ እረዳለሁ። የኔ ሁኔታ ከተቀየረ እና በኮሎምቢያ ግዛት ውስጥ ለPFL ሽፋን ብቁ ወደሆነ መስራት 

ከተመለስኩ፣ የኔ አሰሪ እኔን በመወከል PFL መዋጮ መክፈል እንደሚገደድ፣ እና የኔ ደሞዝም ለወደፊት የPFL 

ጥቅማጥቅሞች ላይ እንደሚቆጠር እረዳለሁ።  
 

ፊርማ አለው፣ 

[ቀን] 

 

[የሰራተኛ ፊርማ] 


