CHILDREN’S ADMINISTRATION

ናይ ስድራ ገዛ ጽንዓት
መልከቲ
Family Home Study Application

1. SSPS ID NUMBER
(FOR CA USE ONLY)

2. DATE APPLICATION
(FOR CA USE ONLY CA)

3. ናይ ዉልቀ ኤጀንሲ ስም
ዝምልከተካ እንተድኣ ኮይኑ

4. FAMLINK PROVIDER NUMBER
(FOR CA USE ONLY)

5. ኣብ ዝምልከተካ ኩሉ ምልክት ግበር

ሓዱሽ ናይ ምንባይ ሊቸንሳ
ሓዱሽ ኣድራሻ
6. ኣመልካቲ ቁጽሪ 1 (ናይ ፈለማ ተያዥ)

ናይ መቀላጠፊ ሊቸንሳ
ቆልዑ መዕበይ ሓላፍነት

ምሕዳስ
ኣዝማድ/ካልኦት ዝምቸዉ
7. ኣመልካቲ ቁጽሪ 2 (ካልኣይ ተያዥ)

ሸም (አቦ ሐጎ፣ ናይ በዓልኸ፣ ናይ አቦ)

ሸም (አቦ ሐጎ፣ ናይ በዓልኸ፣ ናይ አቦ)

ስም ኣቦ (ብተወሳኺ ናይ ቅድመ ሕጂ ሽም ሓዳር
ዝምልከተካ እንተድኣ ኮይኑ)

ስም ኣቦ (ብተወሳኺ ናይ ቅድመ ሕጂ ሽም ሓዳር
ዝምልከተካ እንተድኣ ኮይኑ)

ምርጫ ሃይማኖት (እንተሃልዩ)

ስራሕ

ምርጫ ሃይማኖት (እንተሃልዩ)

ስራሕ

ትምህርቲ (እቲ ዝዓበየ ዝዛዘምካዮ ክፍሊ)

ዓመታዊ ኣታዊ (ጠቅላላ)

ትምህርቲ (እቲ ዝዓበየ ዝዛዘምካዮ ክፍሊ)

ዓመታዊ ኣታዊ (ጠቅላላ)

ፆታ

ኩነታት ሓዳር

ፆታ

መፍትሒ ቋንቋ

ኩነታት ሓዳር

መፍትሒ ቋንቋ

8. ኣድራሻ መንገዲ

ከተማ

ግዝኣት

ዚፕ ኮድ

9. አድራሻ መልእክቲ መለዋወጢ

ከተማ

ግዝአተ

ዚፕ ኮድ

10. ናይ ምደባ ድልየት

ድልየት የብለይን ወይ ቁጽሪ፡

መጠን ዕድመ: ካብ

ን

ከምኡ እዉን

ተባዕታይ

ኣንስታይ

ክልትኡ ኣይኮነን

11. DCFS ምደባ (ልዕሊ ክልተ ቆልዑ እንተድኣ ኮይኖም ወረቐት ኣደሓሕዝ)

ስም ህጻን:

ስም ህጻን:
ዝተመደበሉ ዕለት

ዝተመደበሉ ዕለት

ንፍሉይ(ቆልዓ) ዘሎ ርክብ:
ስም ማህበራዊ ሰራሕተኛ:

ንፍሉይ(ቆልዓ) ዘሎ ርክብ:
ስም ማህበራዊ ሰራሕተኛ:

12. ቁጽሪ ቴሌፎን (ከባብያዊ ኮድ ኣካትት)
ገዛ

ቁጽሪ ሞባይል

13. ስም ኣብ ቀረባ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ
ወረዳ

ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ

ስራሕ

14. ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ሰባት (ዓርስኻ ሓዊሱ) ኣድላይ እንተኾይኑ ተወሳኺ ወረቐት ኣደሓሕዝ
ዕለት ልደት
ስም (ስምን ስም ኣቦን)
ጾታ ተባ/ኣን

አድራሻ ኢ-ሜይል

ማእኸላይ/ማእኸላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

ምስ ኣመልካቲ ዘሎ ርክብ

ዘርኢ

ካልኣይ ብርኺ ቤት ትምህርቲ

ዓሌት

ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕስና

1)
2)
3)
4)
5)
15. ካልእ ሰብ ኣብ ገዛኻ ይነብርዶ?
እወ
የለን
16. ሽም መወከሲ፡፡ ኩሎም ዓበይቲ ቆልዑን ምስ እቶም ቆልዑ ክትራኸብ ዝረኣዩኻ እንተነኣሰ ክልተ ሰባት ዘርዝር፡፡ እንተነኣሰ ሰለስተ መወከሲ ኣድላይ እዩ፡፡ ኣድላይ
እንተድኣ ኮይኑ ተወሳኺ ወረቐት ኣደሓሕዝ፡፡
ስም
(ስምን ስም ኣቦን)
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ናይ ፖስታን ኢሜልን ኣድራሻ ምላእ
(ዚፕ ኮድ ኣካትት)

ምስ ኣመልካቲ ዘሎ ርክብ

ቁጽሪ ተሌፎን
(ከባብያዊ ኮድ ኣካትት)

ብኽብረትካ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልስ

17. እንተነኣሰ ንዝሓለፉ ተኸታታሊ 5 ዓመታት ኣብ ሃገረ ዋሽንግተን ነቢርካ ዲኻ?

እወ

ኣይፋሉን

ኣይፋሉን እንተድኣ ኮይኑ መልስኻ፤ ብኽብረትካ ናይ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ናይ ሕድሕድ ኣመልካቲ ኣድራሻ ዘርዝር፡፡ ኣድላይ እንተኮይኑ ተወሳኺ ወረቐት ወሰወኽ፡፡
ስም

ከተማ

ኣዉራጃ ወይ ስቴት

ዕለታት፡ ን- ካብ

ኣመልከቲ
1
2
እወ ኣይፋሉን
እወ ኣይፋሉን

18. ንቶም ኣብቲ ገዛ ዝነብሩን ምዝዋር ዝኽእሉን፡
A. ፍቓድ መዘወሪ ኣለካዶ? ........................................................................................................
B. ኣብ ናይ ፍቓድ መዘወሪኻ ገደባት ኣለዉዶ? .................................................................................
Iእወ እንተድኣ ኮይኑ፤ እንታይ?
C. ናይ ማኪና/ሕክምና ኢንሹራንስ ኣለካዶ? ....................................................................................
(ብኽብረትካ ናይቲ ሽፋን መጠንን ናይ ካሕሳ መዓልትን ዘርእይ ቅዳሕ ኣደሓሕዝ)
19. እቲ ኣመልካቲ ወይ ካልእ ኣባል እቲ ገዛ፡
A. ከቢድ ጉድኣት፣ ሕማም ነይርዎ ወይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ኣእምሯዊ ታሪኽ ሕማም ወይ ኣካላዊ ሕማም
ዝነበሮም ወይ ኣብዚ ሕዚ እዋን መድሓኒት ኣብ ምዉሳድ ዝርከብ ሰብ ኣሎዶ? .........................................
B. ናይ ጥቕዓት ህጻናት ገበነኛ ተባሂሉ? .........................................................................................
C. ዘይሕጋዊ መድሓኒት ምጥቃም ወይ ምሻጥ? ................................................................................
D. ምስ ኣልኮል ጸገም ከም ዘለዎም ተዘሪብዎም? ...............................................................................
E. ብገበን ተኸሲሶም? .............................................................................................................
F. ንህጻናት ወይ ዓበይት ንምክንኻን ሊቸንሳ ተኸልኪሎም? ..................................................................
G. ንህጻናት ወይ ዓበይቲ ናይ ምክንኻን ሊቸንሳ ተሰሪዙ? .....................................................................
H. ቅድም ሕዚ ንናይ ገዛ ሊቸንሳ ኣመልኪቶም? ................................................................................
ኣበይ?
I.

ቅድም ሕዚ ቆልዓ ንምዕባይ ኣመልኪትካ ትፈልጥዶ? ......................................................................
ኣበይ?

20. ናይ ሓደጋ እዋን ተጸዋዒ መረዳእታ
ኣብ ዉሽጢ ስቴት/ካብ ከባቢ ወጻእ

እወ ኣይፋሉን

.....
.....

.....
.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

ካብ ስቴት ወጻእ

ስም

ስም

ኣድራሻ

ኣድራሻ

ከተማ

ካልኦት

ስቴት

ዚፕ ኮድ

ከተማ

ስቴት

ዚፕ ኮድ

ናይ ገዛ ቴሌፎን ቁጽሪ

ናይ ስራሕ ቴሌፎን ቁጽሪ

ናይ ገዛ ቴሌፎን ቁጽሪ

ናይ ስራሕ ቴሌፎን ቁጽሪ

ቁጽሪ ቴሌፎን ሞባይል

ኢ-ማይል አድራሻ

ቁጽሪ ቴሌፎን ሞባይል

ኢ-ማይል አድራሻ

ንሕና/ ኣነ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መረዳእታን ዘድልዩ መዳሓዚታት ክሳብ ዝፈልጦ (ንፈልጦ) ሓቂ ከም ዝኾነ የረጋግጽ፡፡ ኩሎም ተዛመድቲ መረዳእታታት ብትኽክል ዘይምግላጽ
እቲ መመልከቻ ተቐባልነት ንኽስእን ወይ ሊቸንሳ ንኽስረዝ ክገብር ይኽእል፡፡
ንሕና/ኣነ ን DSHS/ዉልቃዊ ኤጀንስታት ኣብዚ መመልከቲ ምስ ዝተዘርዘሩ መወከስታት ንኽራኸቡን ከምኡ እዉን ምስ ብሕጋዊ መንገዲ ምዕባይ ቆልዑ ግልጋሎት/ናይ
ናብዮት ሊቸንሳን/ተዛማዲ ምደባ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ንኽዛተዩ ፍቓድ ሂበ እየ፡፡
ንሕና/ኣነ DSHS ናይ ገበን ሪከርድ ከም ዝፍትሹን ንኹሉ ሰብ ዝምልከት ናይ DSHS ፋይላት ከምዝፍተሹ ይርዳእ እየ፡፡
ናይ ቀዳማይ ተጸዋዒ ፊርማ

ዕለት

ናይ ካልኣይ ተጸዋዒ ፊርማ

ዕለት

መዘከርታ፡ WAC 388-148-1625 ናይ ዋሺንግተን መመሓደሪ ሕጊ ከም ዘቐምጦ እዚ መመልከቲ ብትኽል ዘየቕረበ ወይ ዝሰረዘ OFCL ሊቸንሳ ክኽልክል፣ ክስርዝ
ወይ ከይሕድስ ይኽእል፡፡
እዚ ቅጥዒ ምምላእ ናይቲ ከይዲ መመልከቲ ናይ ፈለማ ክያዶ እንትኸዉን እቲ መመልከቲ ከም ዝጸድቅ ግን ዉሕስና ኣይኮነን፡፡
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መምርሒታት
እዞም መምርሕታት ንስድራ ገዛ ጽንዓት መመልከቲ እዮም፡፡ እቲ ክፍሊ ተዛማዲ ምደባ፣ ምቹዉ ምደባ፣ ናብዮት ሊቸንሳ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ምዕባይ ሊቸንሳ ንምጽዳቕ
ነጸላ ናይገዛ ጽንዓት ይወስድ፡፡
1. SSPS መለለይ ቁጽሪ: ንDSHS ኤጀንሲ ጥራሕ ኣብ ጥቕሚ ይዉዕል፡፡
2. እቲ መመልከቲ ዝተቐበልካሉ: ንDSHS ኤጀንሲ ጥራሕ ኣብ ጥቕሚ ይዉዕል፡፡
3. ስም እቲ ዉልቃዊ ኤጀንሲ (እንተሃልዩ): ንዉልቃዊ ኤጀንሲ ተመልክት እንተድኣ ሃሊኻ ስም እቲ ዉልቃዊ ኤጀንሲ ኣእትዉ፡፡
4. ቁጽሪ ኣቅራቢ ፋምሊንክ: ንDSHS ኤጀንሲ ጥራሕ ኣብ ጥቕሚ ይዉዕል፡፡
5. ዓይነት መመልከቲ: ኣብ ዝምልከተካ ኩሉ ምልክት ግበር::
6–7 ስም ቀዳማይን ካልኣይን ተጸዋዒ: ሙሉእ ሕጋዊ ስምካ፣ ስም ኣቦሓጎኻ፣ ስምካን ስም ኣቦኻን ኣእትዉ፡፡ ናይ ህጻናት ናብዮት ሊቸንሳ፣ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ምዕባይ
ጽንዓትን ተዛማዲ ምደባ መመልከቲ ብሓደ ዝነብሩን ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመርዓዉ ሰብኣይን ሰበይትን እንተድኣ ኮይኖም ኽልቲኦም ብሓንሳብ ከእትዉዎ ኣለዎም፡
፡ ዘይተመርዓዉ
ዓበይቲ ሰባት ብሓደ ኣብ ዝነብሩሉ ኩነታት እንተሃልዩን ማዕረ ናይ ህጻናት ክንክን ሓላፍነት ዝካፈሉ እንተድኣ ኮይኖም ክልቲኦም ኣመልከቲ
ዘርዝር፡፡
ናይ ኣመልከቲ ስም ጥራሕ ኣእትዉ፡፡ ስሞም ኣብቲ መመልከቲ ዘየለ ካልኦት ኣባለት እቲ ገዛ ኣብ ክፍሊ 13 ክኣትዉ ኣለዎም (ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ሰባት)፡፡
ሃይማኖት:

ናይ ሕድሕድ ተጸዋዒ ሃይማኖት ኣእትዉ፡፡

ስራሕ:

ናይ ሕድሕድ ተጸዋዒ ስራሕ ኣእትዉ፡፡

ደረጃ ትምህርቲ:

ናይ ሕድሕድ ተጸዋዒ ደረጃ ትምህርቲ ኣእትዉ፡፡

ዓመታዊ ኣታዊ:

ናይ ሕድሕድ ኣመልካቲ ዓመታዊ ኣታዊ፡፡

ኩነታት ሓዳር:

ናይ ሕድሕድ ተጸዋዒ ኩነታት ሓዳር ኣእትዉ (ምርዑዉ፣ ዘይተመርዓወ (ተመርዕዩ ዘይፈልጥ)፣ ዝተፋትሐ
መበለት ዝኾነ/ዝኾነት)፡፡

8. ኣድራሻታት: ናይ ገዛኻ ኣድራሻ ኣእትዉ
9. ናይ መልኣኺ ኣድራሻ: ናይ መልኣኺ ኣድራሻኻ ካብ ናይ ገዛ ኣድራሻ ዝፍለ እንተድኣ ኮይኑ ናይ መልኣኺ ኣድራሻኻ ኣእትዉ፡፡
10. ናይ ምደባ ምርጫ: ብኽብረትካ ቁጽሪ፣ ዕድመን ጾታን እቶም ኣብ ገዛኻ ክምደቡ እትደልዮም ቆልዑ ሓብረልና፡፡ ምርጫ ተዘይሃልዩካ ‹ዋላ ሓደ ብዘየገድስ› ‹ናይ
ዕደመ ምርጫ የብለይን› ኣብ ዝብል ምልክት ግበር፡፡ ንንጹር ቆልዑ እንተድኣ ተመልክት ኮይንካ ብኽብረትካ ምስቲ ህጻን ዘለካ ርክብ ሓዊሱ ናይቲ ህጻን ስም
ኣቕርብ፡፡ ንኣብነት ኣቦሓጎ/እነሓጎ፣ ወዲ ስብኣይ/ሰበይቲ ጓል ሰብኣይ/ሰበይቲ፣ ኣበልገ፣ ወዲ ሓወቦ/ወዲ ሓትኖ፣ ናይቲ ስድራ መሓዙት፣ ናበይቲ ወለዲ፣ ወዘተ፡፡
11. DCFS ምደባ: ስም እቲ ህጻን፣ ምስ እቲ ህጻን ዘለዎ ርክብን ስም እቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፡፡ ንተወሰኽቲ ቆልዑ ዝተፈለየ ወረቐት ተጠቐም፡፡
12. ቁጽሪ ቴሌፎን: ንሕድሕድ ኣመልካቲ ናይ ከባብያዊ ኮድ ሓዊስካ ቁጽሪ ቴሌፎን ኣእትዉ (ቁጽሪ ቴሌፎን ገዛ፣ ወይስራሕ)፡፡ ቴሌፎን እንተዘይሃልዩካ ኣብቲ ክፍቲ ቦታ
“X” ኣእትዉ፡፡
ኢ-ሜል አድራሻ፡ ብኽብረትካ እንተሃልዩካ ናይ ዉልቃዊ ኢ-ሜል ኣድራሻ ኣእትዉ፡፡
13. ስም ቤት ትምህርቲ: ናይቲ ናብ ገዛኻ ዝቐረበ ቤት ትምህርቲ ወረዳን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ስምን (ቀዳማይ ብርኪ፣ ማእኸላይ/መባእታ ቤት ትምህርቲን ካልኣይ
ብርኪ ቤት ትምህርቲ)፡፡
14. ኣብቲ ገዛ ዝነብር ሰብ (ዓርስኻ ሓዊሱ): መመልከቲ ጀሚርካ ስም (ስምን ስም ኣቦን)፣ ዕለት ልደት ጾታ (ተ ንተባዕታይ ወይ ኣ ንኣንስታይ)፣ ከምኡ እዉን ምስ
ኣመልከቲ ዘለዎም ርክብ (ንኣብነት፤ መጻምዲ፣ ወድኻ፣ ጓልካ፣ ኣዴኻ
ተናባዩ ቆልዓ፣ ቦርደር፣ ወዘተ..)፡፡ እቲ ተመልክተሉ ዘለኻ ቆልዓ ኣብ ገዛኻ ዝነብር ኮይኑ
ኣብዚ ኣካትቶ፡፡ ኣብ ገዛኻ ናይ ዝነብሩ ኩሎም ሰባት ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት ቁጽሪ ኣካትት፡፡
ዘርኢ: ንሕድሕድ ሰብ ኣብ ዝምልከቶ ሓብር፡ ኣሜሪካን ኢንዲያን ወይ ኣላስካን ናቲቭ፣ ጸሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ፣ ናቲቭ ሁዋያን ወይ ካልኦት ፓስፊክ
ኣይስላንደር፣ ኮኬዥያን፣ ቻናዊ፣ ፊሊፒንሳዊ፣ ጃፓናዊ፣ ኮርያዊ፣ ቬትናሚ፣ ሳሞና፣ጉዋማንያን ወይ ቻሞሮ፡፡
ዓሌት፡ ስፔናዊ/ሂስፓኒክ/ላቲናዊ እንተኮይንካ ብዞም ዝስዕቡ ብሓዲኦም ኣመልክት፡ ኩባዊ፣ ሜክሲኳዊ፣ ኣሜርካዊ ሜክሲኮ ወይ ቺካኖ፣ ፖታሪካዊ፣ ካልኦት
ስፔናዊ/ሂስፓኒክ/ላቲኖ፡፡
ኣድላይ እንተድኣኮይኑ ኣብቲ ገዛ ንዝርከብ ዉልቀ ሰብ ተወሳኺ ወረቐት ኣደሓሕዝ፡፡
15. ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ካልኦት ሰባት
ብኽብረትካ ኣብ ከባቢ ገዛኻ ዝነብሩን ኮይኑ ግና ኣብ ገዛኻ ዘይነብሩ ካልኦት ሰባት እንተሃልዮም ኣብቲ ዝግባእ ቦታ “X” ኣእትዉ፡፡
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16. ስም መወከሲ: ብዝግባእ ዝፈልጡኻን ናይ ቆልዑ ክንክን ክተቕርብ ከም እትኽእል ክምስክሩልካ ናይ ዝኽእሉ ሰለስተ ሰባት ስም፣ መልኣኺ ቡስጣን ኢሜልን ዘርዝር፡
፡ ሓደ ተዛማዲ መወከሲ ጥራሕ ክትጥቀም ትኽእል፡፡ ብተወሳኺ፣ ኩሎም ዓበይቲ ቆልዑ ዘርዝር፡፡ ኣድላይ እንተድኣ ኮይኑ ተወሳኺ ወረቐት ኣደሓሕዝ፡፡ ናይ ህጻናት
ምምሕዳር ተወሳኺ መወከሲ ክትሓትት ትኽእል፡፡
17. ካልኦት መንበሪ ስቴታት: ሕድሕድ ኣመልከቲ ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ሓሙሽተ (5) ዓመታት ካብ ዋሸንግን ወጻእ ነቢሮም እንተኔሮም ሓብረሎም፡፡ ኣብ ዝሓለፉ
ሓሙሽተ ዓመታት (5) ካብ ዋሽንግተን ወጻእ ነቢርካ እንተኔርካ ብኽብረትካ ናይቲ ዝነበርካሉ ስም፣ ከተማ፣ ስቴትን ኣበየኑ ወርሕን ዓመትን ከም ዝነበርካ ሓብረልና፡፡
18. (A-C) ገናሕቲ መኪና: ዝኾነ ኣብ ገዛኻ ዝነብር መኪና ምግናሕ ዝኽእል እንተኾይኑን መድሐዚ ኢንሹራንስ እንተሃልይዎ ሓብረልና፡፡ ኣብ ትሕሬኻ ንኽትከናከኖም
ዝተመደቡልካ ቆልዑ ብመድሓዚ ኢንሹራንስ ዘለዎም መኪናታት ክጎዓዓዙ ኣለዎም፡፡
19. (A-I) ኣብቲ ግቡእ ሳንዱቕ ‹ X › ኣእትዉ
ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ኩሎም ኣመልከቲ ወይ ካልኦት ዓበይቲ (ኩሎም ዕድምኦም ልዕሊ 18 ዝኾኑ ሰባት) ‹እወ› እንተይሎም፤ ብኽብረትካ
ኩነታት ብምግላጽ እቲ መመልከቲ ኣደሓሕዝ፡፡ እቲ ‹እወ› ዝብል መልሲ ኣየትርፈካን፡፡ መልስታትካ ንኽትዝቲ ዕድል ክህልወካ እዩ፡፡

ኣብ ተወሳኺ ወረቐት እቲ

20. ናይ ሓደጋ እዋን መረዳእታ
ብኽብረትካ ናይ ክልተ ሓደጋ እዋን ተጸዋዕትኻ ስም፣ ኣድራሻን ቁጽሪ ቴሌፎንን ኣመላኽት፡፡
እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ክሊ ሃገረ ዋሺንግተን ክኸዉን ኣለዎ ኮይኑ ግና
እቲ መመልከቲ ግን ኣብ ካልእ ማሕበረሰብ ዝነብርን ካልኦት ድማ ኣብ ካልእ ስቴት ክኸዉን ኣለዎ፡፡
ብኽብረትካ እቲ ዝተመልአ መመልከቲ ገምግም፡፡ ንሕቶ 16- 18 (A-l) ‹እወ› ኢልካ ዝመለስካዮ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣደሓሕዝ፡፡
ኣመልከቲ ቅድሚ መመልከቻ ምእታዎም ክፍርሙሉን ዕለት ክጽሕፉሉን ይግባእ፡፡
እዚ ቅጥዒ ምምላእኻ መመልከቲኻ ከም ዝፀድቕ ዉሕስና ኣይህብን፡፡
ግዘ ስለዝሃብካናን ንትዕግስትኻን ነመስግን፡፡ ዝኾነ ሕቶ እንተድኣ ሃልዩካ ወይ እዚ ቅጥዒ ንምምላእ ሓገዝ እንተደሊኻ ብኽብረትካ ምስ ኤጀንሲኻ ተራኸብ፡፡
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