ንጥረ-ገንዘብ ወይ ናይ መግቢ ሓገዝ ምምልካት
Application for Cash or Food Assistance
ነዚ ኦርኒክ እዚ ኣብ ምንባብ ወይ ምምላእ ሓገዝ ምስእትደልዩ, ብኽብረትኩም ንሓገዝ ሕተቱና።
ነዚ ገጽ እዚ ንመዝገብኩም ኢልኩም ዓቅብዎ።

ንጥረ-ገንዘብ ወይ ናይ መግቢ ሓገዝ ከመይ ጌረ የመልክት?
 ምልእዎ ነቲ ዝተተሓሓዘ መመልከቲ። ንስኹም ነዚ መስርሕ ሎሚ ክትጅምርዎ ትኽእሉ ነቲ መመልከቲ ኣብ ሓደ ቤት-ጽሕፈት ኮማዊ ኣገልግሎት ብ-ኣካል ብምቕራብ።
እቲ መመልከቲ ስምኩም, ኣድራሻኹም, ከምኡ ከኣ ክታምኩም ወይ ድማ ክታም ናይ መዝነት ዘለዎ ወኪልኩም ክህልዎ ኣለዎ። እንተደኣ ኣድራሻ ዘይብልኩም, ናይ
ቡስጣ ኣድራሻ ንክህልወኩም ዘድሊ ነገራት ንምርካብ ናብ ዞባዊ ቤት-ጽሕፈትኩም ደውሉ። እንተደኣ ዝያዳ ቦታ ደሊኹም ተወሳኺ ወረቓቕቲ ኣተሓሕዙ።
 እንተደኣ ንመመልከቲኹም ወይ ድማ ንዝኾነ ንሓቶ ካልእ ሕቶ ኣብ ዝቐልጠፈ ክትገብርዎ ትኽእሉ ግዜ ጀሚርኩም, መሊእኩሞ, ዝያዳ ረብሓታት ክትረኽቡ ወይ ድማ
ነቶም ረብሓታት ቀልጢፍኩም ክትረኽብዎም ትኽእሉ።
 ነቲ መመልከቲኹም ናብ ዞባዊ ቤት-ጽሕፈት ውሰድዎ። ንቦታታት ኣብ www.dshs.wa.gov ረኣዩ።
 ንመመልከቲኹም ፋክስ ግበሩ ናብ 1-888-338-7410
 ነቲ መመልከቲኹም ናብዞም ዝስዕቡ ብቡስጣ ስደዱ:
DSHS
CSD-Customer Service Center
PO Box 11699
Tacoma, WA 98411-6699
ከምኡ’ውን ኦንላይን ከተመልክቱ ትኽእሉ ኣብ www.washingtonconnection.org
 ንናይ ጥዕና ሓልዮት ሽፈነ ከተመልክቱ ኣለኩም ኦንላይን ኣብ www.wahealthplanfinder.org, ብምድዋል
1-855-923-4633, ወይ ከኣ ነቲ HCA መመልከቲ ንናይ ጥዕና ሓልዮት ሸፈነ (HCA 18-001)።

ክሳዕ ክንደይ ቀልጢፈ ናይ መግብን ጥረ-ገንዘብን ሓገዝ ክረክብ ይኽእል?
እንተደኣ ብቕጽበት ናይ መግቢ ሓገዝ ትደልዩ ኴንኩም, ምልእዎ ንሕቶታት 1 ክሳብ 14 ነዚ ኦርኒክ እዚ ድማ ናብ ዞባዊ ቤት-ጽፈትኩም ውሰድዎ።
ንሕና ንስኹም ንናይ መግቢ ሓገዛት ብቑዕ እንተኴንኩም ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ክንውስን ኢና እንተደኣ ናይ መንነትኩም መርትዖ ኣርኢኹምና ከምኡ ከኣ ንሓደ
ካብዞም ዝስዕቡ ምስ ተማልኡ:
 ሓዳርኩም ድምር ኣታዊ ትሕቲ $150 እንተደኣሃሊዎ ከምኡ ከኣ ትሕቲ $100 ተሸያጢ ንብረታት ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ዝህልዎ።
 ናይ ሓዳርኩም ኣታዊታት ከምኡ ከኣ ንብረታት ትሕቲ ወርሓዊ ክራይኩምን ጠቓምነታትኩምን ምስዝኸውን።
 ሓዳርኩም ናይ ድኽነት ማይግራንትወይ እዋናዊ ናይ ሕርሻ ሰራሕተኛ ምስዘጠቓልል።
ረብሓታት ንስኹም ብቑዕ ምዃንኩም ድሕሪ ምውሳንና ዘሎ መዓልቲ እዮም ዝወጹ። ናይ መግቢ ሓገዝ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መመልከቲኹም ዝተቐበልናሉ መዓልቲ
ይጅምር። ናይ ጥረ-ገንዘብ ሓገዝ መብዛሕትኡ ግዜ ንስኹም ብቑዕ ምዃንኩም ንምውሳን ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ዝህልወና መዓልቲ ይጅምር።

ሕብረተ-ሰብኣዊ መሰላት
ምስ ፈደረላዊ ሕግታትን ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ሕርሻ (USDA)ን ከምኡ ከኣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ጥዕናን ሰብኣውን ኣገልግሎታት (HHS) ፖሊሲ
ብዝሳነ መሰረት, እዚ ትካል ኣብ ዓሌት, ሕብሪ, መበቆል ዓዲ, ጾታ, ዕድመ, ወይ ስንክልና ዝሰረቱ ኣድልዎነት ካብ ምግባር ዝተኸልከለ ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ናይ መግብን
መኣዛታትን ኣዋጅ 2008 ከምኡ ከኣ ፖሊሲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ሕርሻ, ኣብ ሃይማኖት ወይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝሰረቱ ኣድልዎ’ውን ክልኩል ኢዩ። ናይ
ኣድልዎነት ጥርዓን ንምፍያል, ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ሕርሻ ወይ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ጥዕናን ሰብኣውን ኣገልግሎታት ርኸቡ። ጸሓፍ ናይ ሕቡራት
መንግስታት ክፍሊ ሕርሻ, ዳይረክተር, ቤት-ጽሕፈት ሕብረተ-ሰብኣዊ መሰላት, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 202509410 ወይ ደውሉ (202) 720-5964 (ድምጺ ከምኡ ከኣ TDD)። ጸሓፍ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ጥዕናን ሰብኣውን ኣገልግሎታት, ዳይረክተር, ቤት-ጽሕፈት
ንሕብረተ-ሰብኣዊ መሰላት, ክፍሊ 506-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ወይ ደውሉ (202) 619-0403
(ድምጺ) ወይ (202) 619-3257 (TTY)። ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ሕርሻ ከምኡ ከኣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ጥዕናን ሰብኣውን ኣገልግሎታት ናይ ማዕረ
ዕድል ኣቕረብትን ኣስራሕትን ኢዮም።
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ናይ ኢሚግረሽን ደረጃን ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽርን
ዋላ’ኳ ብምኽንያት ናይ ኢሚግረሽን ደረጃ እቶም ካልኦት ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት ሓገዝ ክረኽቡ እንተዘይከኣሉ ንስኹም ንገለ ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት ሓገዝ ክትረኽቡ
ትኽእሉ። ንስኹም ናይ ዝኾነ ዘመልክት ሰብ ናይ ኢሚግረሽን ደረጃ ክትነግሩና ኣለኩም።
ኣብ ትሕቲ ፈደራላዊ ሕጊ (45 CFR §205.52, 7 CFR §273.6), ንስኹም ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት (SSN) ናይ ዝኾነ ምሳኹም ዝቕመጥ ሰብ ክትህቡና
ኣለኩም ንግዝያዊ ሓገዛት ንስኡናት ስድራታት, ወይ ናይ መግቢ ሓገዝ ዘመልክት ሰብ። ናይቶም ምሳኹም ዝቕመጡ ግና ዘየመልክቱ ወለድን መጻምድን ቁጽሪ ማሕበራዊ
ድሕነት’ውን ከድልየና ይኽእል ይኸውን።
ንሕና ንቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት መንነት ንምምርማር, ብቑዕነት ንምርግጋጽ, ትምየና ንምዕጋት, ከምኡ ከኣ ጠለባት ንምእካብ ንጥቀመሉ። መደባትና ንምክያድን ሕጊ
ንምኽታልን ምስ ካልኦት ዋኒነ ትካላት ሓበሬታ ንለዋወጥ። ነዚ ሓበሬታ እዚ ዝሃድሙ ንዘለዉ ገበነኛታት ክሕዙ ንዝፍትኑ ናይ ሕጊ ኣተግበርቲ ትካላት’ውን ክንህቦም
ንኽእል።

ብሑትነት ከምኡ ከኣ ናይ ጥረ-ገንዘብን መግብን ሓገዝ
ናይ መግብን መኣዛታትን ኣዋጅ 2008, ምስ ተመሓየሸ, ኣብቲ መመልከቲ ናይ ንሓቶ ሕቶታት ሓበሬታ ክእክብ ነቲ ክፍሊ የፍቅደሉ, ንቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት ነፍስወከፍ ኣባል ስድራ ዘጠቓልል። ምቕራብ ናይቲ ዝጥለብ ሓበሬታ ወለንታዊ ኢዩ። ይኹን’ምበር, ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት ወይ መረጋገጺ ናይ
መመልከቲ ንቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት ካብ ምቕራብ ምትራፍ ንነፍስ-ወከፍ ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት ካብ ምቕራብ ዝተረፈ ውልቀ-ሰብ መሰረታዊ ናይ መግቢ ሓገዝ
ምእባይ ከስዕብ ይኽእል። ንገለ ካብዚ ሓበሬታት እዚ ምስ ናይ ኮምፕዩተር ኣዛመድቲ መደባት ከነረጋግጾ ንኽእል, ናይ ፈደራላዊ ኣታዊ ከምኡ ከኣ ናይ ብቑዕነት
ኣመሳኻርነት ስርዓት (IEVS) የጠቓልል።
ናብ ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት ከም ጸብጻብ ዝወሃብ ሓበሬታ ነቲ ብናይ ጥዕና ሓልዮት በዓል መዚን ናይ ጥዕና ረብሓ ምልውዋጥን ዝመሓደር ናይ ጥዕና
ሓልዮት ሸፈነ ብቑዕነት ክጸልዎ ይኽእል።

ንሕና ነዚ ሓበሬታ ንጥቀመሉ ን:

ንሕና ነዚ ሓበሬታ ክንህቦ ንኽእል ን:






 ንወግዓዊ ጥቕምታት ፈደራላውያንን ናይ ክፍለ ሃገር ትካላትን።
 ካብ ሕጊ ንክርሕቁ ዝሃድሙ ዘለዉ ሰባት ዝከታተላ ዘለዋ ናይ ሕጊ ኣተግበርቲ ትካላት።
 ናይ መግቢ ሓገዛት ልዕለ-ክፍሊታት ንምእካብ ዝነጥፋ ብሕታውያን ናይ ምእካብ ትካላት።

ንመደባትና መን ብቑዕ ምዃኑ ንክንውስን።
ናይ መግቢ ሓገዝ ልዕለ-ክፍሊታት ንምእካብ።
ንመደባትና ክንቆጻጸር።
ነቲ ሕጊ ከምንኽተል ንምርግጋጽ።

ናይ መግቢ ሓገዝ መቕጻዕቲ መጠንቀቓታ
እቲ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ብዛዕባ ናይ መግቢ ሓገዛት ዘመልክቱ ዘለዉ ሰባት ሓበሬታ ናብ ካልኦት ፈደራላውያን ትካላት ንሰዶ ኢና። እንተደኣ ዝኾነ ሓበሬታ
ዘይቅኑዕ ኮይኑ, እቶም ዘመልክቱ ዘለዉ ሰባት ናይ መግቢ ሓገዛት ዘይክረኽቡ ይኽእሉ። እንተደኣ ሓደ ሰብ ዘይቅኑዕ ከምዝኾነ ዝፈልጦ ሓበሬታ ኣቕሪቡ, ብገበን ኣብ ሕጊ
ክቐርብ ይኽእል። ንብፍላጥ ዝግበር ናይ መግቢ ሓገዝ ሕግታት ምጥሓስ መቕጻዕቲ ካብቲ መደብ ካብ ምግላፍ, ክሳብ ናይ ክፍሊት መቕጻዕቲ, ወይ ናይ ምእሳር
ተኽእሎታት ክፈላለ ይኽእል።
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ንናይ መግቢ ከምኡ ከኣ ናይ ጥረ-ገንዘብ ሓገዝ ምምልካት
Application for Food and Cash Assistance
እንተደኣ ነዚ ኦርኒክ ኣብ ምምላእ ሓገዝ ደሊኹም ሕተቱና።
1. መጸውዒ ስም

ማእከላይ ስም ኣፈናዊ

ክታም ናይ ኣመልካቲ ወይ
መዝነት ዘለዎ ወኪል
(ተጠላቢ)

ስም ኣቦ

2. ናይ ዓሚል መለለዩ ቁጽሪ
(እንተደኣ ዝፍለጥ ኮይኑ)

3. ናይ ትቕመጡሉ ጎደና ኣድራሻ

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ዚፕ ኮድ

4. ናይ ገዛ /ተመራጺ ቁጽሪ ተሌፎን

5. ናይ ፓስጣ ኣድራሻ (እንተደኣ ዝተፈልየ ኮይኑ)

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ዚፕ ኮድ

6. ካልእ ቁጽሪ ተሌፎን (ተሌፎናት)

8. ኣነ የመልክት ኣለኹ ን (ነቲ ዝሕተት ኣመልክቱ):
ጥረ-ገንዘብ
መግቢ

7. ናይ ኢመይል ኣድራሻ

9. ኣነ ወይ ገለ ሰብ ኣብ ስድራይ (ንኩሉ ዝሕተት ኣመልክቱ):
ብምኽንያት ናይ ጥዕና ሽግራት ክሰርሑ ኣይክእሉን

ኣብ ዘቤታዊ ናይ ጎነጽ ኩነታት ኣለዉ
ነብሰ-ጾር ኣላ; ስም:

ስንክልና ኣለዎም
ዘብቅዓሉ ዕለት:

10. ኣብዚ ወርሒ እዚ ስድራኹም ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክረክብ ትጽበዩ?

$

11. ብጥረ-ገንዘብን ኣብ ናይ ባንክ ሕሳባትን ስድራኹም ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ኣለዎ?

$

12. ስድራኹም ንክራይ ወይ ትሕጃ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ይኸፍል?

$

13. ንምንታይ ዓይነት ጠቓምነታት ወይ መሳለጥያታት ኢዩ ስድራኹም ዝኸፍል?

ምውዓይ /ምዝሓል

14. ዝኾነ ሰብ ኣብ ስድራኹም እዋናዊ ሰራሕተኛ ወይ ማይግራንት ናይ ሕርሻ ሰራሕተኛ ድዩ?

እወ

ተሌፎን

ካልእ:

ኣይፋል

15. እንተደኣ ንናይ መግቢ ሓገዝ ተመልክቱ ኣለኹም, ንክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ኣብ ስድራኹም መግቢ ትገዝኡን ተዳልዉን?
FOR OFFICE USE ONLY – Household eligible for expedited service:

16.

ኣነ ኣስተርጓሚ የድልየኒ። ኣነ ይዛረብ:

Yes

ወይ

No

Screener’s Initials:

Date:

ከትም; ንደብዳቤታተይ ተርጉሙ ናብ:

17. ዋላ ንዖኦም እንተደኣ ዘይተመክልቱሎም ኣለኹም ንኩሉ ኣብ ስድራኹም ዘሎ ሰብ ዘርዝሩ (ተወሳኺ ወረቓቕቲ ኣተሓሕዙ, እንተደኣ ኣገዳሲ ኮይኑ)።
ስም
(መጸውዒ, ማእከላይ, ስምኣቦ)

ጾታ
ተባዕ
ወይ
ኣንስ

ብኸመይ ኢዩ እዚ
ሰብ እዚ ምሳኹም
ዝዛመድ?

ዕለተ ልደት

እንተደኣ ነዚ
ሰብ እዚ
ረብሓታት
ደሊኹም
ኣመልክቱ

ቁጽሪ ማሕበራዊ
ድሕነት

ዘይግዴታዊ ንኣመልከትቲ-ዘይኮኑ
እንተደኣ ናይ
ሕቡራት
ዓሌት (ንታሕቲ ዘሎ
መንግስታት
ኣብነታ ረአዩ)
ዜጋ ኴንኩም
ኣመልክቱ

ስም ቀቢላ (ን
ህንዳውያን
ኣሜሪካውያን, ናይ
ኣላስካ ደቀ-ባት)

ባዕለይ

18. ናይ ብሄረይ ድሕረ-ባይታ ሂስፓኒክ ወይ ላቲኖ ኢዩ:
እወ
ኣይፋል
ናይ ዓሌት ወይ ብሄር ድሕረ-ባይታ ሓበሬታ ወለንታዊ ኢዩ። እንተደኣ ሓበሬታ ዘይተዋህበ ኮይኑ ንናይ መግቢ ሓገዝ ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ሕርሻ ኣብ ክንዳኹም
መልሲ ክንህብ ይጠልበና። ናይ ዓሌት ኣብነታት: ጻዕዳ, ጸሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ, ኤሽያዊ, ሃዋያዊ ወደባት, ናይ ፓሲፊክ ደሴታዊ, ኣሜሪካዊ ህንዳዊ, ናይ ኣላስካ
ወደባት, ወይ ዝኾነ ምትሕውዋስ ናይ ዓሌታት።
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ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት

ናይ ኣመልካቲ ስም

ናይ ዓሚል መለለዪ ቁጽሪ

I. ሓፈሻዊ ሓበሬታ
1. ኣብ ዝሓለፈ 30 መዓልታት, ኣነ ጥረ-ገንዘብ ወይ መግቢ ተቐቢለ ካብ ካልእ ክፍለ ሃገር, ቀቢላ, ወይ ካልእ ምንጪ።
እወ

2. እቲ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሓደ ሰብ ካብ ዋሽንግተን ክፍለ ሃገር ወጻኢ ይቕመጥ:
እወ

3. ኣነ ወይ ኣብ ስድራይ ዘሎ ሓደ ሰብ ዋሕስ ዘለዎ ጓና ኢዩ:

እወ

ኣይፋል

ኣይፋል መን:

ኣይፋል መን:

4. ኣነ ወይ ኣብ ስድራይ ዘሎ ሓደ ሰብ ዕድሚኡ 16 ወይ ልዕሊኡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ናይ GED መደብ ኣሎ:
እወ
ኣይፋል መን:
እወ

5. ኣነ ወይ ኣብ ስድራይ ዘሎ ሓደ ሰብ ኮለጅ ወይ ቤት-ትምህርቲ ንግዲ ንከታተል ኣለና:
እወ

6. ሓደ ሰብ ንግዚኡ ካብ ገዛይ ወጻኢ ኣሎ:

ኣይፋል መን:

ኣይፋል መን:
እወ

7. ኣነ ወይ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ ኣብ ውትህድርና ኣገልጊልና:

ኣይፋል መን:

8. ሓደ ሰብ ጽግዕተኛ ወይ መጻምዲ ናይ ሓደ ሰብ ኢዩ (ብህይወት ዘሎ ወይ ዝዓረፈ) ኣብ ውትህድርና ዘገልገለ:

እወ

ኣይፋል

9. ኣነ ወይ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሓደ ሰብ ብዘኽስስ ገበን ናብ ቤት-ፍርዲ ወይ ቤት-ማእሰርቲ ከይከይድ መታን ካብ ሕጊ ዝሃድም ዘሎ ኢዩ:
እወ
ኣይፋል
10. ኣነ ይነብር ኣለኹ ኣብ:

ኣብ ናተይ ገዛ ወይ ክፍሊ-ገዛ

ናይ ጉጅለ ገዛ

ካልእ:

መሳለጥያ (ዓይነት ዘርዝር):
11. ኣነ እየ:

ዝኣተኹምሉ ዕለት:

ዘይምርዑው
ምርዑው
ኣብ ዝተመዝገበ ዘቤታዊ ዕርክነት

ዝተፋታሕኩ

ዝተፈላለኹ

መበለት

II. ሃብትታት (ጥረ-ገንዘብ ጥራይ) መርትዖ ኣተሓሕዝ
ሃብቲ ማለት ዝኾነ ንስኹም ትውንንዎ ወይ ከኣ ትገዝእዎ ዘለኹም ክሽየጥ, ክሽቀጥ, ወይ ናብ ብካልኦት ዝተሓዝ ጥረ-ገንዘብ ወይ ገንዘብ ክቕየር ዝኽእል ነገር ኢዩ። ሃብቲ
ንውልቃዊ ንብረት ከም ኣቑሑ ገዛ, ወይ ክዳውንቲ ኣየጠቓልልን። ኣብነታት ናይ ሃብቲ ከኣ:





 ንብረት ሕድሪ
 IRA / 401k
 ገዛውቲ, መሬት ወይ
ህንጻታት






 ናይ ምቕባር ቅሙጥ ገንዘብ,
ኣቐዲሞም-ዝተኸፍሉ መደባት
 ናይ ሸቐጥ ናውቲ
 ማል
 ናይ ሕይወት መድሕን
ብኽብረትኩም ዘርዝሩ ነቲ ንስኹም, መጻምድትኹም, ወይ ዝኾነ ካልእ ንስኹም ተመልክቱሉ ዘለኹም ሰብ ንምውናን ወይ ዝገዝኦ ዘሎ ሃብቲ:
ጥረ-ገንዘብ
ናይ ቸኪንግ ሕሳባት
ናይ ምውህላል ሕሳባት
ናይ ኮለጅ ምወላታት

ሃብቲ

2.

መን ይውንኖ

ሲዲታት
ናይ ዕዳጋ ገንዘብ ሕሳብ
ሰነደ-ልቓሕ
ናይ ስራሕ ምቁራጽ ቅሙጥ ገንዘብ

ዝርከበሉ ቦታ

ዋጋ

መን ይውንኖ

ዝርከበሉ ቦታ

ዋጋ

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ኣነ, መጻምደይ, ወይ ዝኾነ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ መካይን, ናይ ጽዕነት መካይን, ቃፍላያት, ጀላቡ, ናይ መዘናግዒ መካይን, ተሳሓብቲ, ወይ ካልእ ናይ ሞቶር
ተሽከርከርቲ ኣለና:

ዓመት
(E.G., 1980)

ዝተሰርሓሉ (E.G.,
FORD)

ሞደል (E.G., ESCORT)

እንተደኣ ናይ ክራይ ኮይኑ
ኣመልክቱ

እንተደኣ ተሽከርካሪት ንሕክምናዊ
ዕላማታት ተገልግል ኮይና ኣመልክቱ

ዝእወድ ድምር

$
$
3.

ኣነ, መጻምደይ, ወይ ዝኾነ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ ሸይጥና, ሸቂጥና, ሂብና, ወይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ሃብቲ ኣሰጋጊርና ኔርና (ንብረት ሕድሪ, ተሽከርከርቲ
እወ
ኣይፋል እንተደኣ እወ ኮይኑ, እንታይ:
መዓስ:
ወይ ናይ ህይወት ጉልቲ ዘጠቓልል):
III. ዓመታዊ መልዕሎ (ሕጂ ወይ ኣብ መጻኢ ስሩዕ ክፍሊታት ንምቕባል ብዝኾነ ኣባል ናይ ስድራ ዝተገብረ ወፍሪ።)
ነቲ ዓመታዊ መልዕሎ መን ይውንኖ?
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ኩባንያ ወይስ ትካል?

ወርሓዊ ኣታዊ

$

$

$

$

$

$

ዝተገዝኣሉ ዕለት
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ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት

ናይ ኣመልካቲ ስም

ናይ ዓሚል መለለዪ ቁጽሪ

IV. ዝተቐበልካዮ ኣታዊ መርትዖ ኣተሓሕዝ
1. ኣነ, መጻምደይ, ወይ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሓደ ሰብ ስራሕ ኔርዎ ኣብ ዝሓለፈ 60 መዓልታት ዝተቛረጸ:
እወ
ኣይፋል
2. ኣነ, መጻምደይ, ወይ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ ኣታዊታት ኣለዎ:
እወ
ኣይፋል እንተደኣ እወ, ብኽብረትኩም ነዚ ክፋል እዚ ምልኡ:
ነዚ ኣታዊ መን ይቕበሎ

ዝተቐበልኩሞ ምሉእ ድምር (ናይ ዶላር ድምር ቅድሚ
ምንካያት)

ናይ ኣስራሒ ስም ወይ ቁጽሪ ተሌፎን

$

ነፍስ-ወከፍ:
ሰዓት
ሰሙን
ክልተ ሰሙናት
ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ
ወርሒ
ሰዓታት ኣብ ነፍስ-ወከፍ ሰሙን:
ናይ ምኽፋል ዕለታት (ንኣብነት, 1ን ከምኡ ከኣ 15ን, ወይ ነፍስ-ወከፍ ዓርቢ):

ናይ ምጅማር ዕለት

እዚ ስራሕ እዚ ናይ ባዕለ-ስራሕ ድዩ?

እወ

ኣይፋል

ነዚ ኣታዊ መን ይቕበሎ

ዝተቐበልኩሞ ምሉእ ድምር (ናይ ዶላር ድምር ቅድሚ
ምንካያት)

ናይ ኣስራሒ ስም ወይ ቁጽሪ ተሌፎን

$

ነፍስ-ወከፍ:
ሰዓት
ሰሙን
ክልተ ሰሙናት
ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ
ወርሒ
ሰዓታት ኣብ ነፍስ-ወከፍ ሰሙን:
ናይ ምኽፋል ዕለታት (ንኣብነት, 1ን ከምኡ ከኣ 15ን, ወይ ነፍስ-ወከፍ ዓርቢ):

ናይ ምጅማር ዕለት

እዚ ስራሕ እዚ ናይ ባዕለ-ስራሕ ድዩ?







እወ

ኣይፋል

V. ካልእ ኣታዊ (ተጠቐሙሉ ንኩሎም ናይ ስድራ ኣባላት) መርትዖ ኣተሓሕዝ
ናይ ሽቕለተ-ኣልቦነት ረብሓታት
ስራሕ ምቁራጽ ወይ መልዕሎ

ናይ መመላእታዊ ድሕነት ኣታዊ (SSI)

ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ኣታዊ

ናይ ወተሃደር-ነበር ምምሕዳር (VA) ወይ ናይ

ደገፍ ቆልዓ ወይ ናይ መጻምድቲ ቀለብ
ውትህድርና ረብሓታት
ቀቢላዊ ኣታዊ

ናይ ባቡር ምድሪ ረብሓታት
ናይ ጸወታ ኣታዊ

ዕዮን ኢንዱስትሪታትን (L&I)
ናይ ክራይ ኣታዊ

ንብረት ሕድሪ

ትምህርታዊ ረብሓታት (ናይ ተመሃራይ ልቓሓት,
ህያባት, ስራሕ - ትምህርቲ)
ወለዳት / ምቅሊታት

ናይ ዘይተቐበልኩሞ ኣታዊ ዓይነት

ጠቕላላ ወርሓዊ
ድምር

ነቲ ኣታዊ መን ኢዩ ዝቕበሎ?

ጠቕላላ ወርሓዊ
ድምር

ነቲ ኣታዊ መን ኢዩ ዝቕበሎ?

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

VI. ወርሓዊ ወጻኢታት (መርትዖ ኣተሓሕዙ)
ክራይ

ትሕጃ

ናይ ቦታ ክራይ

ናይ ወነንቲ ገዛ መድሕን

ናይ ንብረት ግብሪ

ካልእ ክፍሊታት

$

$

$

$

$

$

ካልእ ሰብ ወይ ትካል, ከም ጹረት ኣባይቲ, ንኩሉ ወይ ክፋል ናይዚ ወጻኢታት ኣብ ምኽፋል ይሕግዘኒ:
እንተደኣ እወ ኮይኑ, መን:
እንታይ ዝኣክል ወጻኢታት:

እወ

ኣይፋል
ድምር እቲ ዝኸፍልዎ: $

ኣነ, መጻምድተይ, ወይ ሓደ ሰብ ኣብ ስድራይ ይኸፍሉ ወይ ክኸፍሉ ይግብኦም (ንዝምልከቶ ኩሉ ኣመልክቱ):
ናይ ቆልዓ ወይ ዓቢ ሓልዮት ጽግዕተኛ
(ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ዘጠቓልል)

ወርሓዊ ድምር: $

መን ይኸፍል:

ሕክምናዊ ክፍሊታት ንስንክልና ዘለዎም ሰባት
ወይ ዕድሚኦም 60 +
(ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታትን ናይ ጥዕና ውሕስነት
ክፍሊታትን ዘጠቓልል)

ወርሓዊ ድምር: $

መን ይኸፍል:

ደገፍ ቆልዓ

ወርሓዊ ድምር: $

መን ይኸፍል:

እንተደኣ ንዝኾኑ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ወጻኢታት ሓበሬታ ወይ ጸብጻብ ዘይሃብኩም, ንሕና ነዚ ከም ብስድራኹም ዝተዋህበ ነዚ ወጻኢታት እዚ ምጉዳል ክትቅበሉ
ከምዘይትደልዩ ዝሕብር መግለጺ ጌርና ክንሪኦ ኢና።
DSHS 14-001 TI (REV. 06/2013) Tigrigna
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VII. መዝነት ዘለዎ ወኪል
መዝነት ዘለዎ ወኪል ዝበሃል ሓደ ንስኹም ምስ ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት ብዛዕባ ረብሓታትኩም ክዘራረብ ዝፈቐድኩምሉ ሰብ ኢዩ። ሓደ ሰብ
እወ
ኣይፋል
ክትረቑሑ ትኽእሉ, ግና ናይ ግድን ኢዩ ማለት ኣይኮነን።
መዝነት ዘለዎ ወኪል ኣለኩም ድዩ?
እዚ ሰብ እዚ ሕጋዊ መጉዚትኩም ድዩ?

እወ

ኣይፋል

ነቲ ኦርኒክ ናይ መዝነት ዘለዎ ወኪል ክትመልኡ ከድልየኩም ይኽእል ኢዩ (ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት DSHS 14-532)።
ዝምድና

ስም
ናይ ፖስጣ ኣድራሻ

ቁጽሪ ተሌፎን

ከተማ

ክፍለ ሃገር

ዚፕ ኮድ

ኣዋጅን ክታምን
እንተደኣ ንናይ ጥረ-ገንዘብ ሓገዝ ተመልክቱ ኣለኹም, ኩሎም ዓበይቲ (ወይ መዝነተ ዘለዎም ወከልቲ) ኣብቲ ስድራ ክክትሙ ኣለዎም።
እንተደኣ ንናይ መግቢ ሓገዝ ተመልክቱ ኣለኹም, እቲ ኣመልካቲ (ወይ መዝነት ዘለዎ ወኪል) ክኽትም ኣለዎ።
ኣነ ይርድኣኒ እዪ ከምዘለኒ:
 ቅኑዕ ሓበሬታ ክህብን ነቲ ናይ ጸብጻብ ምሃብ ጠለባት ድማ ክኽተሎን።
 ብቑዕ ምዃነይ መርትዖ ከቕርብ።
 ክውዝዕ ንገለ-ገለ መሰላት ናብ ደገፍ ቆልዓ, ናብ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ኣብ ዝተቐበልኩሉ ግዜ ግዝያዊ ሓገዛት ንጽጉማት ስድራ-ቤታት (TANF)። ይኹን’ምበር,
ኣነ ንክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት ንደገፍ ቆልዓ ከይከታተል ክሓትት ይኽእል እንተደኣ ንዓይ ወይ ንደቀይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምስ ዝኸውን።
 ክተሓባበር ምስ ናይ መግቢ ሓገዝ ጠለባት ስራሕ።
እንተደኣ ነዚ ነገራት እዚ ዘይፈጸምኩ, ረብሓታት ክኽላእ ይኽእል ወይ ድማ ተመሊሰ ክኸፍሎም ይግደድ።
ኣነ ብገበን ክኽሰስ ከም ዝኽእል ይርደኣኒ እዩ እንተደኣ ብደይመደይ ጌጋ ቃለ-መግለጺ ጌረ ወይ እንተደኣ ጸብጻብ ክህበሉ ዝግብኣኒ ነገር ከይሓበርኩ ምስዝተርፍ።
ኣነ ንክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት መዝነት ይህብ ብቑዕ ምዃነይ መርትዖ ንምርካብ ንክሕግዘኒ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከኣ ንካልኦት ሰባት ወይ ትካላት
ክረክብ።
ኣነ ኣንቢበዮ ኣለኹ ወይ ድማ መሰላተይን ግቡኣታተይን ተገሊጹለይ ኢዩ ከምኡ ከኣ ተቐቢለ ኣለኹ ቅዳሕ ናይ ዓሚል መሰላትን ግቡኣትን, ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን
ኣገልግሎታት DSHS 14-113። ኣነ ይምስክር ወይ ይእውጅ ኣብ ትሕቲ መቕጻዕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ኣብ ትሕቲ ሕግታት ናይ ዋሽንግተን ክፍለ ሃገር, እቲ ኣብዚ
መመልከቲ ዝሃብኩዎ ሓበሬታ ብዛዕባ ዜግነትን ናይ ጓና ኩነተ ደረጃን ናይቶም ንረብሓታት ዘመልክቱ ዘለው ኣባላት ዘጠቓልል ሓበሬታ, ቅኑዕን ሓቅን ምዃኑ።
ናይ ኣመልካቲ ክታም

ዕለት

ጎሊሑ ዝተጻሕፈ ስም ኣመልካቲ

ዝተከተመሉ ከተማን ክፍለ ሃገርን

ናይ ካልእ ዓቢ ኣመልካቲ ክታም

ዕለት

ጎሊሑ ዝተጻሕፈ ስም ናይ ካልእ ዓቢ

ዝተከተመሉ ከተማን ክፍለ ሃገርን

ናይ ሓጋዚ ወይ ወካሊ ክታም

ዕለት

ጎሊሑ ዝተጻሕፈ ስም ናይ ወኪል

ዝተከተመሉ ከተማን ክፍለ ሃገርን

ናይ ምስክር ክታም እንተደኣ ተኸቲሙ ምስ “X”

ዕለት

ጎሊሑ ዝተጻሕፈ ስም ናይ ምስክር
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