PO BOX 11699
TACOMA WA 98411-669

ናይ መመልከቲ ቃለ መሕተት ቆጸሮ
Interview Appointment for Applicant

Date

TTY / TDD ቁጽሪ 800-209-5446
ቁጽሪ ናጻ መስመር፡ 877-501-2233

Client's Name and Address

ናይ ዓሚል መለለይ ቁጽሪ:

ዝኸበርኩም

Client's Name

Client ID

:

ብ Date
መመልከቲኻ በጺሑና፡፡ እቲ ቃለ መሕተት ብ Date
ክትዉድእ ኣለካ፡፡ ብ 877-501-2233 ክትድዉለልና ወይ ድማ ናብ ቤት
ጽሕፈትና ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ፡፡ ናይ ቃለ መሕተት ሰዓታት ብዓላት እንተይሓወስካ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 8:00 a.m. ን 3:00 p.m. እዩ፡፡
ቦታ:
CSO Name and Street Address

ክሳብ

መልስኻ እንተዘይሰሚዕና ናይ

Date

መሰረታዊ ምግቢ (Basic Food)

ክፍሊት (Cash) መመልከቲኻ ዉድቂ ይኸዉን፡፡

ናይ ሓገዝ ሕቶኻ ብዘይ ቃለ መሕተት ተቐባልነት ክስእን እዩ፡፡
እዞም ዝስዕቡ ንቃለ መሕተት ዘድልዩኻ ነገራት እዮም፡








ናይ ተመልክተሎም ዘለኻ ሰባት ማሕበራዊ ድሕንነት ቁጽሪ
ከም ናይ አሜሪካዉነት ፓስፖርት፣ ናይ ልደት መረዳእታን ናይ ስደተኛታት መረዳእታ ዝኣመሰሉ ናይ ዜግነት መረጋገጺ ወይ ሕጋዊ መንበሪ ኩነት፡፡
ከም ናይ መለለይ መንነት ምስሊ ዝኣምሰሉ ናይ መንነት መረጋገጺ
ከም ናይ ቅዳሕ ቼክ፣ ቼክ ስታብ፣ ንናይ ገዛ ንብረት ቅርሺ ዝሃበካ ሰብ መግለጺ ወይ ደብዳበ ዝኣምሰሉ ናይ እቶት መረጋገጺ
ከም ናይ መኪና ምዝገባ፣ ናይ ባንኪ ሒሳብ መረጋገጺ፣ ስቶክ፣ ቦንድን ናይ ሂወት ኢንሹራንስ ፖሊሲታት ዝኣምሰሉ ናይ ሃብቲ መረጋገጺ
ካብ ኣቕራቢኻ ናይ ህጻናት ክንክን ወይ ናይ ዓበይቲ ጽግዕተኛታት ክንክን ናይ ወጻኢ መረጋገጺ
ከም ሞርጌጅ፣ ናይ መንበሪ ግብሪ ክፍሊት፣ ናይ ገዛ ዋንነት ኢንሹራንስ፣ ናይ ክራይ ቅብሊት፣ ናይ ሊዝ ቅዳሕ፣ ናይ ኣገልግሎታት ቢል፣ ካብ መካረይኻ ደብዳበ
ዝኣመሰሉ ናይ መንበሪ ገዛ ወጻእታት መረጋገጺ
 ከም ዘይተኸፈለ ናይ ሕክምና ቢል፣ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ፕሪምየም፣ ኣብ ናይ ስደተኛ ወይ ዜግነት ኩነታትካ ለዉጢ፣ ናይ መዉለዲ ዕለት፣ ናይ መዕበይ ወይ ናይ
ናብዮት ክንክን ክፍሊት ዝኣመሰሉ ካልኦት መረጋገጽታት

ክትገብሮ ትኽእል፡
 ንጥቐምታት ምምልካት፣ ገምጋም ምእታዉ ወይ ዘለዉ ለዉጥታት ኣብ www.washingtonconnection.org ሪፖርት ግበር
 እቲ መረዳእታ ብ888-338-7410 ፋክስ ግበረልና
ኣብ ኩሉ እትልእኸልና ቅዳሕ ናይ ዓማዊል መለለይ መንነት ጽሓፍ፡፡ ናይ ዓማዊል መለለይ መንነትካ

፡፡

ናይ ዎርክ ፈረስት ጉዳይ ማናጀር ወይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ንምርካብ ብ Phone Number (include area code)
ደዉል ፡፡
መመልከቲ ወይ ገምጋም ፕሮሰስ ንምግባር፣ ሪፖርት ለዉጢ ወይ ሕቶ ንምሕታት ብ877-501-2233 ደዉል፡፡
ብኽብረትካ ብዛዕባ እዚ ደብዳበ ሕቶ እንተሃልዩካ ደዉል፡፡

መደሓሓዚታት፡

DSHS 14-113 ናይ ዓማዊል መሰልን ሓላፍነትን

INTERVIEW APPOINTMENT FOR APPLICANT
DSHS 14-105 TI (REV. 01/2018) Tigrigna

ናይ ዓማዊል መለለይ መንነት

ስም ዓሚል (ስም ተሰካሚ ሓላፍነት ስድራቤት)

ናይ ገንዘብን መግብን ደገፍ መሰላትካን ሓላፍነታትካን
Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities

ቍጽሪ መንነት ዓሚል

ሓላፍነታትካ (ነዚ ዚስዕብ ክትገብር ይግባእ)


ይግባኣካ እንተ ኾይኑ ክንውስን ዜኽእለና ሓበሬታ ክትህብ።



ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ጭብጢ ክተቕርበልና። ምናልባት ስለኻ ክንረኽቦ ንኽእል ንኸውን። እቲ ነዚ ክፍሊ እትህቦ ሓበሬታ ብፈደራላውን ክፍለ-ሃገራውን
ሰበ-ስልጣን ይጻረ። እንተላይ ንመርመርቲ ምጥፍፋእ ዜካትት ምጽራይ ቀጻሊ ርክባት ካብ ኣባላት ናይዚ ክፍሊ ኬጠቓልል ይኽእል።



ናብ ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናኣውን ኣገልግሎታት ዚርከብ ሓበሬታ፡ ብበዓል-መዚ ጥዕናን ምልውዋጥ ጥወራ ጥዕናን (Health Benefit Exchange)
ንዚመሓደር ሸፈነ ክንክን ጥዕና ግቡእነቱ ኪጸልዎ ይኽእል።



WAC 388-418-0005 ብዚጠልቦ መሰረት፡ ለውጥታት (ንኣብነት፡ ኣድራሻ፡ ኣታዊ፡ ወዘተ) ሓብር። ብዕለት 10 ናይታ እትቕጽል ወርሒ ሓብር።



ቀለተ ጊዝያዊ ደገፍ ንበተኽ ስድራቤታት (TANF) ትቕበል እንተ ኾይንካ፡ ምስ ክፍሊ ደገፍ ቈልዑ (DCS) ተሓጋገዝ። DCS ነቲ እትኣልዮ ቈልዓ ደገፍ
ቈልዑ ክተረጋግጸሉ፡ ክተመሓይሸሉ፡ ወይ ክተፈጽመሉ፡ ከምኡ'ውን (ኣድላዪ ምስ ዚኸውን) ኣቦነት ኣብ ርግጋጽ ክትተሓጋገዞ ኢኻ። ምስ DCS ምትሕብባር
ንኣኻ፡ ንደቅኻ፡ ወይ ኣብ ትሕቲ ናብዮትካ ንዚእለዩ ቈልዑ ካብ ዘይመጕዚታዊ ወላዲ ዜስዕቦ ማህሰይቲ ኣሎ ኢልካ ንኽትኣምን ብቑዕ ምኽንያት ክተቕርብ
ትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ምስ DCS ምትሕብባር ክትኣብይ ትኽእል።



ደገፍ ገንዘብ ኣብ እትሓተሉ ወይ እትቕበለሉ ጊዜ፡ ዕቝር እቶት ካብ ካልኦት ምንጭታት ምእንቲ ክትረክብ፡ ኣመልክትን ርትዓዊ ጻዕሪ ኣካይድን።



ኣድለይቲ ጸብጻባትን ክለሳታትን ምላእ።



ደገፍ ገንዘብን ደገፍ መግብን ንኽትረክብ፡ መምዘንታት ስራሕ ተኸተል።



ናይ መግቢ ደገፍካ ኣብ ክንዳኻ ኪጥቀመሉ እትደልዮ ሰብ ምስ ዚህልው ሓብረና።



ምስ ክለሳታት ምቍጽጻር ብቕዓትና ተሓባበር።



ደገፍ መግቢ ንኣባላት ስድራቤትካ መግቢ ንምዕዳግ ጥራይ ተጠቐመሉ።



ደገፍ ገንዘብ ንኣባላት ስድራቤትካ ንኽትጥውረሉ ጥራይ ተጠቐመሉ።



ቍጽርታት ማሕበራዊ ውሕስነትካ (SSN) ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ኵነታትካ፡ ደገፍ ደልዮም ንዜመልክቱ ሰባት ጥራይ ሃብ። ቍጽርታት ማሕበራዊ
ውሕስነትካ (SSN) ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ኵነታትካ ስለ ደገፍ ንዘየመልክቱ ኣባላት ስድራቤት ክትህብ እንተ ዘይሓሪኻ፡ ግቡእነት ንምውሳን፡ ናይ ኵሎም
ኣባላት ስድራቤት እቶትን ጸጋታትን ኪረጋገጽ ይግባእ።
መሰላትካ (ክነማልኦ ዚግባኣና)



ስምካ፡ ኣድራሻኻ፡ ከምኡ'ውን ፊርማኻ ወይ ፊርማ ናይቲ ኪውክለካ ስልጣን ዝሃብካዮ ዘለዎ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ክንቅበል።



ቅጥዕታት DSHS ኣብ ምምላእ ክንተሓጋገዘካ።



ስሉጥ ኣገልግሎት ክትረክብ ይግባኣካ እንተ ኾይኑ፡ ናይ መግቢ ደገፍ ጠለብካ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ክንምስርሖ።



ሰነዳት ኣብ እተረክበሉ እዋን ቅብሊት ምስ እትሓትት ክንህበካ።



ውሳነ ብጽሑፍ፡ መብዛሕትኡ ጊዜ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ክንህበካ።



ካብ ቤትጽሕፈት ምድንጋርን ተሓታትነትን ምድንጋራት ብኣጋ ኬለልይ (FRED) ንዚውከል መርማሪ ቃልካ ምሃብ ክትኣብይ ትኽእል። ነቲ መርማሪ ና ቤትካ
ክተእትዎ የብልካን። መርማሪ ካልእ እዋን ንኺምለስ ክትሓቶ ትኽእል። ከምኡ ምግባርካ ንናይ ደገፍ ግቡእነትካ ኣይኪጸልዎን እዩ።



እቲ ክፍሊ ኣብ ልዕሊ ጕዳይካ ብዜሕልፎ ውሳነ ምስ ዘይትሰማማዕ፡ ምምሕዳራዊ መጋባእያ ኪካየድ ክትጠልብ ትኽእል። ንመሰላት ምምሕዳራዊ
መጋባእያኻ ብዘይጸልው መንገዲ፡ ነቲ ዜከራኽር ውሳነ ወይ ስጕምቲ ኪኽልሶ ንተቘጻጻሪ ወይ ኣመሓዳሪ ክትሓቶ ትኽእል።



ኣብ ትሕቲ ጊዝያዊ ደገፍ ንበተኽ ስድራቤታት (TANF) ፕሮግራም ንዘሎ ናይ 60-ኣዋርሕ ሕጊ ደረት ጊዜ ክንሕብረካ ይግባእ። እዚ ናይ ጊዜ መቓን
ንመሰረታዊ መግብኻ፡ ወይ ድጐማታት ናብዮት ቈልዑ ኣይምልከትን።
ብዛዕባ ኢቢቲ (EBT) ካርድኻ ክትፈልጦም ዚግብኡኻ ነገራት



ንናይ መጠወሪ ሓለፋታት ኣብ ዘይመዓላኡ ምውዓል። ብመንገዲ EBT ካርድ ዚዕደል መጠወሪ መግብን ገንዘብን፡ መጠወሪኻ ኣብ ምንታይ መዓላ ከም
ዘውዓልካዮ ንDSHS ሰነድ ትውጊት ይቕርበሉ። እዚ ክፍሊ፡ ኣብ መርመራታት ዘይግቡእ መዓላ መጠወሪ ደገፍ ገንዘብ ወይ ስለ ገንዘብ ወይ ካልእ ንብረት
ወይ ጠቓሚ ነገራት ንዚግበር ምስግጋር (trafficking) መጠወሪ ደገፍ መግቢ ሓበሬታ ትውጊት ይግልገለሉ።



መተካእታ EBT ካርድ፥ ንመተካእታ ካርድታት EBT ክነኽፍል ንኽእል። EBT ካርድኻን ውልቃዊ መለለዪ ቍጽርኻን (PIN) ኣብ ውሑስ ቦታ ኣቐምጦ።



ልዑል ዋጋ ዘለዎም ካርድታት EBT፥ መጠወሪኻ ንኣዋርሕ ሓንሳእ’ውን ምስ ዘይትጥቀመሉ ወይ ድሕሪ ሕያለ ኣዋርሕ ልዑል መጠን ገንዘብ ምስ እተዋህልል፡
ንኵነትትካ ወይ መጠወሪ የድልየካ እንተ ኾይኑ ንክንግምግም ክንረኽበካ ንኽእል።
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ክትፈልጦም ዚግብኡኻ ነገራት (መሰረታዊ መግቢ)


እቲ ሓበሬታ ልክዕ ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ ስለ መሰረታዊ መግቢ ብዛዕባ ዜመልክቱ ሰባት ሓበሬታ ናብ ካልኦት ፈደራላዊ ትካላት ንልእኽ። ዝኾነ ሓበሬታ
ዘይቅኑዕ ምስ ዚኸውን፡ እቶም ዜመልክቱ ሰባት መሰረታዊ መግቢ ከይረኽቡ ይኽእሉ። ሓደ ሰብ እተን ትካላት ዘይቅኑዕ ምዃኑ ዚፈልጣኦ ሓበሬታ ምስ
ዚህብ፡ ብገበን ኪኽሰስ ይኽእል። ንሕግታት መሰረታዊ መግቢ ብፍላጥ ምጥሓስ ኤስዕቦ መቕጻዕትታት፡ ካብ ምውጋድ ተተቃምነት ናይቲ ፕሮግራም፡ ክሳብ
ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ፡ ወይ ተኽእሎ ማእሰርቲ ይፈላለ።



ናይ መግቢ ደገፍካ ምስ እትሸጦ፡ ክትሸጦ ምስ እትህቅን፡ ወይ ከም ገንዘብ፡ ሓሽሻት፡ መሳርያታት፡ ወይ ብዝኾነ ነገር ካብ መግቢ ወጻኢ ካብ እተፈቐደሉ
ኣከፋፋላይ (ኣሰጋጋሪ) ምስ እትለዋወጦ ወይ እትልግሶ፡ ኣብ ቀዳማይ ጌጋኻ ብውሑዱ ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ እቲ ዝለዓለ ናይ ምሉእ ህይወት ምእጋድ
ጥወራ ደገፍ መግቢ ኪውሰነልካ ይኽእል። ከምዚ ዝበለ ምእጋድ፡ ዋላ'ውን ካብ ክፍለ-ሃገር ዋሽንግተን ወጺኻ ንጥወራ ኣብ ካልኦት ክፍላተ-ሃገር ኣመልክት
ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ይቕጽል።



ኣብ ጠለባት መሰረታዊ መግቢ ንስራሕ ክትካፈል ምስ እትግደድሞ፡ ከይተሳተፍካ ምስ እትተርፍ፡ ንናይ መጀመርታ ኣብያኻ ንጠለባት ስራሕ ረዲኻ ክሳብ
እትሰማምዓሉ ንሓደ ወርሒ፤ ንካልኣይ ኣብያኻ ረዲኻ ክሳብ እትሰማምዓሉ ንሰለስተ ኣዋርሕ፤ ከምኡ'ውን ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንሳልሳይ ጊዜን ነፍስ-ወከፍ
ድሕሪኡ ዘሎ ኣብያታትን ረዲኻ ክሳብ እትሰማምዓሉ ክትእገድ ትኽእል።



ኣብዚ ገጽ ኣብ መጠንቀቕታ መቕጻዕቲ መሰረታዊ መግቢ ተዘርዚሩ ተገሊጹ ከም ዘሎ፡ ንፕሮግራም መሰረታዊ መግቢ ብምጥሓስካ ካብ ፕሮግራም መሰረታዊ
መግቢ ክትውገድ ትኽእል።



እቲ ክፍሊ ንዘቤታዊ ወጻእታትካ ኣብ መሰረታዊ መግቢ ኬካትቶ ትደልይ እንተ ኾይንካ፡ ዘቤታዊ ወጻእታትካ ሓብር። ምስ ዘይትሕብርን ናይዞም ወጻእታት
ጭብጥን ምስ ዘይተቕርብ፡ ነዞም ወጻእታት ዝያዳ መሰረታዊ መግቢ የድልየካ እንተ ኾይኑ ኣብ ምውሳን ከይንጥቀመሎም ትገልጽ ኣለኻ ማለት እዩ።
ክትፈልጦም ዚግብኡኻ ነገራት (ገንዘብ)



ጊዝያዊ ደገፍ ንበተኽ ስድራቤታት (TANF) ብምቕባልካ፡ መሰላት ናይ ቈልዑን ኣሚንን ደገፍ ናብ ክፍሊ ደገፍ ቈልዑ መሪሕካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ
ማለት፡ DCS ብመጠን እቲ እተቐበልካዮ ህዝባዊ ደገፍ ነቲ እትእውዶ ደገፍ ኪቕጽሎ ይኽእል። ብጊዝያዊ ደገፍ ንበተኽ ስድራቤታት (TANF) ትጥወር ኣብ
ዝነበርካሉ እዋን፡ ስለ እቶም ቈልዑ እተቐበልካዮ ክፍሊታት ወይ መጠወሪ እንተ ሃልዩ፡ ንDCS ቀልጢፍካ ክትሕብሮ ይግባእ።



ጊዝያዊ ደገፍ ንበተኽ ስድራቤታት (TANF) ምቕባል ደው እንተ ኣቢልካዮ፡ ከም ምንቅስቓስ ቈልዓ ወይ ኣድራሻ ብምቕያረይ ዝኣመሰሉ ንደገፍ ቈልዑ
ዚጸልዉ ምኽንያታት ለውጢ ምስ ዚህልዉ ንDCS ብዛዕባ ዝኾነ ለውጥታት ክትሕብሮ ይግባእ።



ጊዝያዊ ደገፍ ንበተኽ ስድራቤታት (TANF) ትቕበል እንተ ሃሊኻ፡ ንእዋናዊ ወጻእታት መጽለሊ ህጹጽ ጊዜ ክትከፍል ክትክእል መታን፡ ተወሳኺ ገንዘብ
ክትሓትት ትኽእል።

ብመሰረት ናይ ፌደራል ሰብኣዊ መሰልን ናይ ኣሜሪካ ሕርሻ ክፍሊ (USDA) ሰብኣዊ መሰላት ሕግታትን ፖሊሲን፤ USDA፣ ኤጀንስታቱ፣ ቤት ጽሕፈትን፣
ሰራሕተኛታትን ከምኡ እዉን ናይ USDA መደባት ዘምሓድሩን ዘሳትፉን ኣካለት ብመሰረት ዘርኢ፣ ቀለም፣ መበቆል ሃገር፣ ክልል፣ ጾታ፣ ናይ ጾታ መንነት (ጾታዊ
ገለጻ ሓዊስካ)፣ ጾታዊ ድልየት፣ ስንክልና፣ ዕድመ፣ ኩነታት ሓዳር፣ ስድራ/ናይ ወለዲ ኩነታት፣ ካብ ማሕበራዊ ሓገዝ ፕሮግራም ብዝመጽእ እቶት፣ ፖለቲካዊ
እምነት፣ ወይ ብ USDA (ኩሎም መሰረታት ንኹሎም መደባት ኣይትግበርን) ዝስርሑ ወይ ፈንድ ኣብ ዝግበሩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት መደባት ወይ ምንቅስቓሳት
በቀል ወይ ሕነ ምፍዳይ ወይ ኣድልዎ ምግባር ኣይከኣልን፡፡ ናይ ምምዕራይን ጥርዓንን መመልከቲ ቁሩጽ ዕለት ከከም ፕሮግራሙ ይፈላለ እዩ፡፡
ስንክልና ዘለዎምን ናይቲ መደብ መረዳእታ ንምርካብ መማረጺ መራኸቢ ዘድለዮም ሰባት (ንኣብነት፡ ብሬል፣ ዓብይ ሕትመት፣ ናይ ድምጺ ቴፕ፣ ናይ ኣሜሪካ
ምልክት ቋንቋ ወዘተ) ንቲ ሓላፍነት ዘለዎ ኤጀንሲ ወይ ናይ USDA ታርጌት ማእኸል ብ (202) 720-2600 (ድምጽንTTY) ርኸብ ወይ ብፌደራላዊ መሰጋገሪ
ግልጋሎት ኣቢልካ ብ (800) 877-8339 ኣቢልካ USDA ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡፡ ብተወሳኺ ናይቲ መደብ መረዳእታት ብዘይካ ኢንግሊዝኛ ብኻልኦት
ቋንቋታት ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም፡፡
ኣብቲ መደብ ናይ ኣድልዎ ጥርዓን ንምቕራብ ኣብ ኦንላይ http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ን ኣብ ዝኾነ ናይ USDA ቤት ጽሕፈት ኣብ
ዝርከብ ናይ USDA መደብ ኣድልዎ ጥርዓን ፎርም AD-3027 ወይ ድማ ኣብቲ ፎርም ዝሓቶም ኩሎም መረዳእታታት ብምምላእ ናብ USDA ኣድራሻ ምልኣኽ
ትኽእል ኢኻ፡፡ ናይቲ ጥርዓን ፎርም ቅዳሕ ንምሕታት ብ (866) 632-9992 ደዉል፡፡ እቲ ናይ ጥርዓን ፎርሚ ወይ ደብዳበ ን USDA ብዝስዕ ኣቢልካ ለኣኽ፡
1.

ፖስታ፡ U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20250-9410

2. ፋክስ፡ (202) 690-7442፡ ወይ
3. ኢሜል፡ program.intake@usda.gov
USDA ማዕረ ዕድል ኣቕራቢ፣ ኣስራሒን ኣለቃሕን እዩ፡፡

ፊርማይ ኣብ ታሕቲ ብምንባረይ፡ እተገለጸለይ መጠወርታትን ፕሮግራማትን DSHS ናይ ምቕባል መሰላተይን ሓላፍነታተይን ከም እተማልኣለይ እየ ዝገልጽ ዘለኹ። ነዚ
ሰነድ ፊርማይ ዋላ እንተ ዘይኣንበርኩሉ፡ ንግብኡነተይ ከም ዘይጸልዎ፡ ግናኸ ንጠለባት ፕሮግራም ተሓታቲ ምዃነይን ምስቲ ፕሮግራም ንዚዛመዱ ወይ ገበናዊ
መቕጻዕትታት ከም ዝቃላዕን እግንዘብ።
ፊርማ ኣመልካቲ

ሰራሕተኛ DSHS መንነት ACES፥
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ዕለት

ፊርማ ካልኣይ ኣመልካቲ

ዕለት

ምፍራም ኣብዩ።
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