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ብዛዕባብዛዕባ
ሕማም ኮቪድ (COVID-19) ንምክልኻል አብ ዝተገብረ ቃልሲ፤ አብ ቅድመ-
ግንባር ተሰሪዖም ንዘገልገሉ ሰራሕተኛታት ንምምስጋን፤ አማሓዳሪ ክፍለ 
ሃገር ቲም ዋልዝ (Gov. Tim Walz)፤ ፍሮንትላይን ወርከር ፔ (Frontline 
Worker Pay) ዝብሃል ነዞም ሰራሕተኛታት ካሕሳ ዝህብ ሕጊ፤ ሚያዝያ 
(April) 29 ቀን 2022 ፈሪሙ። ዝርዝር እቲ መደብ ኮነ ከመይ ጌርካ 
ማመልከቲ ከምተእቱ ከምኡውን እቲ ካሕሳ መዓስ ከምዝውሃብን ዘረድእ 
ሓበሬታ አብ ኦንላይን አብ frontlinepay.mn.gov. ይርከብ። አብቲ 
ዌብሳይት ብምእታው ብዛዕባ’ዚ ፍሮንትላይን ወርከር ፔ (Frontline  
Worker Pay) ዘድሊ ሓበሬታ ብ ኢሜል ንምርካብ ፈርሙ።

መን እዩ ብቁዕመን እዩ ብቁዕ
ነዚ ካሕሳ ገንዘብ ንምርካብ ብቁዕ ዘግብር ክልተ ነገራት አሎ። ሕቶ ስራሕን ሕቶ ዓይነት ስራሕን።

ሕቶ ስራሕሕቶ ስራሕ
ነዚ ናይ ቅድመ ግንባር ክፍሊት ዝረክብ አመልካቲ፡
• አብ ውሽጢ ሚኖሶታ፤ አብ ስራሓት ቅድመ ግንባር ፤ እንተውሓደ 120 ሰዓታት ዝሰርሐን፤ እቲ ዝሰርሓሉ እዋናት ድማ 

ካብ 15 መጋቢት (March) 2020 ክሳብ 30 ሰኔ (June) 2021 ኪኸውን አለዎ።
• በዘን ዝሰርሓለን እዋናት ድማ አመልካቲ፡

• እቲ ዓይነት ስራሕ ብስልኪ (telework) ኪስራሕ ዘይከአል ኪኸውን አለዎ።
• እቲ ውልቀሰብ፤ ካብ ገዝኡ ወጻኢ ምስ ዘለው ሰባት ብቀረባ እናተራኸበ ዝሰርሐ ኪኸውን አለዎ።

• እንተውሓደ ነቲ ዓመታዊ ግብሪ 2020 ወይ ድማ 2021 ዝሓቶ ክሊ ዘማልእ ኪኸውን አለዎ።
• እቶም አብ ክንክን ሕሙማት ኮቪድ (COVID-19) ቀጥታዊ ሓላፊነት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ምርዑዋት 

እንተኾይኖምን ግብሪ በሓባር ዝኸፍሉ እንተኾይኖምን * አታዊኦም ትሕቲ $350,000 ፤ እቶም ካልኦት ድማ 
ትሕቲ $175,000 ኪኸውን አለዎ።

• እቶም አብ ክንክን ሕሙማት ኮቪድ (COVID-19) ቀጥታዊ ሓላፊነት ዘይብሎም ሰራሕተኛታት ምርዑዋት 
እንተኾይኖምን ግብሪ ብሓባር ዝኸፍሉን* አታዊኦም $185,000 ኪኸውን አለዎ፤ እቶም ካልኦት ድማ $85,000 
ኪኸውን አለዎ።

• ካብ 15 መጋቢት (March) 2020 ክሳብ 26 ሰኔ (June) 2021 ካብ ስራሕ ናይ ምውጻእ ክፍሊት 
(unemployment insurance benefit) ብቀጻሊ ንልዕሊ 20 ሰሙናት ዘይረኸበ ኪኸውን አለዎ።

*ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕያሽ ቀንዲ አታዊ፡ አብ irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-
income ርአዩ።

http://frontlinepay.mn.gov
http://irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income
http://irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income


ዓይነታት ስራሕዓይነታት ስራሕ
1. ስራሕ አባይቲን ምሕዳስ አባይትን፤ አገልግሎት ጽሬትን ድሕነትን
2. ክንክን ቆልዑ
3. አባይቲ ፍርድን ቦታታት መአረምን
4. ሓገዝቲ ሕጹጽ ኩነታት (emergency responders) 
5. አገልግሎት መግቢ፣ ምስራሕን ምድላውን መግቢ፣ ዕዳጋ መግቢን ምብጽጻሕ መግቢን 
6. አገልግሎት መጓዓዝያ መሬትን አየርን 
7. ሓለዋ ጥዕና
8. ክንክን ነዊሕ እዋንn ክንክንን ውሽጢ ገዛን
9. ፋብሪካታት 
10. ጥዕና ህዝቢ፣ ማሕበራዊ አገልግሎት፣ አገልግሎት መቆጻጸሪ
11. ህዝባዊ መጓዓዝያ
12. ስራሕ ንግድን ምብጽጻሕን 
13. አብያተ ትምህርቲ ፣ ቻርተር (charter schools) አብያተ ትምህርቲ፣ አብያተ ትምህርቲ መንግስትን ላዕላዋይ አብያተ 

ትምህርትን።
14. ግዜያዊ መጠለያዎችና ሆቴሎች እና
15. ብኽእለት ዝጣየሱሉ ቦታታት

አበይ ክተመልክት ከምዝከኣልአበይ ክተመልክት ከምዝከኣል
እቲ ፎርማታት ምስተዳለወ፤ ብቁዓት ኮይኖም ዝተረኸቡ ሰራሕተኛታት፤ ነቲ ካሕሳ ቅድመ ግንባር ሰራሕተኛታት 
(Frontline Worker Pay) አብ ኦንላይን ናብ frontlinepay.mn.gov ብም እታው ከመልክቱ 45 መዓልታት ኪውሃቦም 
እዩ። አገደስቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ንአብነት መልስታት ንዝቀርቡ ሕቶታት፣ ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተተርጎሙ ጽሑፋት፤ 
ከመይ ጌርካ ከምተምልክት ዝሕብር ቪድዮታትን ካልኦት ተወሰኽቲ ሓበሬታትን ንምርካብ ናብቲ ዌብሳይት እተው።

ነቲ ፎርማ ንምምላእ ዝግበር ሓገዝነቲ ፎርማ ንምምላእ ዝግበር ሓገዝ
ኩሉ ፎርማ ምስተወድአ፤ እቲ ክፍሊ ውሃብ ካሕሳ ኩሎም አመልከቲ በሓያሎ ቁንቋታት ሓገዝ ከምዝረኽቡ ኪገብር እዩ።

ክፍሊትክፍሊት
እቲ ፎርማን መረጋገጺታትን መመልከቲ ምስተወደአን እቶም ተቀባልነት ዘይረኸቡ አመልከቲ ብዛዕባ ጉዳዮም ኪዘራረቡ 
እንተድልዮም ዝተውሃቦም ናይ 15-መዓልታት ግዜን ምስተወድአን ጉዳይ አመልከቲ ናይ መጨረስታ ውሳኔ ኪውሃቦ እዩ። 
ነፍስወከፍ አመልካቲ ምስቶም ኩሉም ዘመልከቱ ሰባት ሓደ ዓይነት ክፍሊት ኪውሃቦ እዩ። ኩሉ እቲ ዝአተወ ማመልከቻታት 
በሓንሳብ ኪረአ እዩ። ኩሉ እቲ ዝውሃብ እውን በሓንሳብ ኪውሃብ እዩ። 

መዘኻኸሪ፡ እዚ ወረቀት ሕጊ ሚኖሶታ ብሓጺር ዝገልጽ እዩ። እዚ’ውን ከም ሓደ መምርሒ ኪውሰድ እምበር ነቲ ክፍሊት 
ቅድመ-ግንባር ሰራሕተኛታት ሚኖሶታ (Frontline Worker Pay) ይትክእ እዩ ተባሂሉ ዝተውሃበ አይኮነን።
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