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Paid Leave Oregon በ Oregon የሚገኙ ሰራተኞች ለቤተሰብ፣ ለህክምና እና በደህንነት ለመልቀቅ ክፍያ 
ያለው የእረፍት ጊዜ ይፈቅድላቸዋል። 

 

ማስታወስ የሚያስፈልጉ ጠቃሚ ቀናት 

ጃንዋሪ 1፣ 2023  የግል ስራ የሚሰሩ ግለሰቦች ክፍያ ያለው የእረፍት ሽፋን ለመምረጥ መጀመር ይችላሉ 

ሴፕምቴበር 3፣ 2023  ጥቅማጥቅሞች ይጀምራሉ 

 

የግል ስራ የሚሰሩ ከሆነ፣ በPaid Leave Oregon ስር በራስ-ሰር አይሸፈኑም።  

የሚከተለው ከሆነ ሽፋንን መምረጥ ይችላሉ፦ 

ስራዎ በኦሪጎን ውስጥ ነው፤ እና 

ከማመልከትዎ በፊት በቀደመው የታክስ አመት ከግል ስራ (ከወጪዎ በኋላ ያለ ገቢ) በኦሪጎን የተጣራ ገቢ 
ቢያንስ $1,000 ካገኙ። 

 

በግል-ስራ የሚተዳደር ነኝ? 
የPaid Leave Oregon እንዴት በአጠቃላይ የግል-ስራ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚተረጉመው እነሆ፦ 

ለተወሰነ አሰሪ ከመስራት ይልቅ ለቢዝነስዎ የሚሰሩ ከሆነ፤ እና 

እርስዎ ትርፎችን ከቢዝነስዎ እንደ ግል-ስራ የሚተዳደር ሰው ገቢ አድርገው በሚከተለው ላይ ሪፖርት ካደረጉ  

ታክሶችዎን በመጠቀም ማቅረብ ይገባዎታል።  

የግል-ስራ ሰራተኛ 
የማረጋገጫ ዝርዝር 

ይህንን የማረጋገጫ ዝርዝር ለPaid Leave Oregon እንደ 
ግል ስራ እንደሚተዳደር ሰው ሽፋንን ለማዘጋጀት ይጠቀሙ። 
መረጃ፦ paidleave.oregon.gov  

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/
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ይዘጋጁ 
ከጃንዋሪ 1፣ 2023 አንስቶ የPaid Leave Oregon ሽፋንን መምረጥ ይችላሉ። በFrances Online ላይ 
መለያን በመፍጠር ይጀምራሉ። በአእምሮዎ ማስታወስ ያለብዎ አንዳንድ ነገሮች እነሆ፦ 

በFrances Online ላይ እንደ ግል ስራ እንደሚተዳደር ሰው መለያ ይፈጥራሉ። 

የPaid Leave Oregon ሽፋንን ከመረጡ፣ ቢያንስ ለሶስት አመታት አስተዋጽኦዎችን ለመክፈል መስማማት 
ያስፈልግዎታል። 

ለቀደመው አመት የእርስዎ የኦሪጎን እና የፌዴራል ግላዊ የገቢ ታክስ ምላሽ አንድ ቅጂ ያስፈልግዎታል። 

 

Paid Leave Oregon እንዴት መምረጥ ይቻላል  
ደረጃ 1፦ ሰነዶችዎን ይሰብስቡ  
ከማመልከትዎ በፊት የሚከተሉት ሰነዶች ዝግጁ ማድረግ ያስፈልግዎታል፡ 
የቀደመው የOregon አመት እና የፌዴራል የግል ገቢ ታክስ ምላሽ (አንድ ቅጂ ከሌለዎት፣ ከኦሪጎን የገቢ መምሪያ 
ቅጂ መጠየቅ ይችላሉ)። 
ከቀደመው የታክስ አመት ከግል ስራ (ከወጪዎችዎ በኋላ ያለ ገቢ) የሚመጣ የተጣራ ገቢ። 

ደረጃ 2፦ ለግል-ስራ ሽፋን ያመልክቱ 
ለሚከፈልበት የእረፍት ሽፋን ለማመልከት Frances Online ይጠቀሙ። 

ደረጃ 3፦ አስተዋጽኦዎችን በሩብ አመት ይክፈሉ  
ማመልከቻዎ ከጸደቀ በኋላ፣ የኦሪጎን የቅጥር መምሪያ  
ለሩብ አመቱ ለሚገባ የአስተዋጽኦ መጠን የክፍያ ኩፖኖችን ይልክልዎታል  
(በግል-ስራ የሚተዳደሩ ግለሰቦች የሰራተኛ ድርሻን፣ ከ1% የተጣራ ገቢ 60% የሚሆነውን ከግል ስራ በአራት የሩብ 
ክፍያዎች በመከፋፈል ይከፍላሉ)።  
መጠኑን Revenue Online ላይ ይክፈሉ 

ደረጃ 4፦ አመታዊ የገቢ ማረጋገጫ 
እስከ ኤፕሪል 30 በየአመቱ (ወይም የእርስዎ የታክስ ምላሽን በጭማሪ ካመጡ እስከ ኦክቶበር 30)፣  
የእርስዎን የኦሪጎን እና የፌዴራል ግላዊ የገቢ ታክስ ምላሽ አንድ ቅጂ ለኦሪጎን የቅጥር መምሪያ Frances Online 
በመጠቀም ማቅረብ ይኖርብዎታል 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/
https://www.oregon.gov/employ/modernization/Pages/Frances-Online.aspx

