የደንበኛው ስም
BASIC FOOD EMPLOYMENT AND TRAINING
(መሰረታዊ የምግብ አሠራርና እና ስልጠና BFET)

የተሳታፊ ተመላሽ ገንዘብ

የደንበኛው EJAS ID

ቀን

ድርጅት ሠራተኞች ክፍል
መጠኑን ያስገቡ

የተመላሽ(ዎች) ዓይነቶ(ች)ን ይፈትሹ

የትራንስፖርት፦ የአውቶቡስ ማለፊያ / ትኬት - ምን ያህል፦

በቀን /

በሳምንት /

በወር

$

የአውቶቡስ ማለፊያ/የቲኬት መለያ ቁጥር(ዎች)፦
የትራንስፖርት፦ የነዳጅ ካርድ (ዎች) - የካርድ ቁጥር፦

$

የትራንስፖርት፦ የ ORCA ካርድ/ የ ORCA እንደገና ሙሌት- የካርድ ቁጥር፦

$

የትራንስፖርት፦ ሌላ (ማብራሪያ ያስፈልገዋል)

$
$
$
$

አልባሳት (ለምሳሌ፣ የቃለ መጠይቅ አልባሳት፣ ጫማዎች፣ ቡትስ፣ የድንብ ልብስ)
የልጅ እንክብካቤ (ለምሳሌ፡ CCSP ክፍያ ወይም CCSP ያልሆነ)
ህክምና
ትምህርታዊ/ የትምህርት ማስረጃ ፈተና (ለምሳሌ፦ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አቻ ፈተና፣ የማንበብ ደረጃ ፈተና፣ የብቃት ፈተና፣ የCNA
ፈተና፣ የአጭር ጊዜ ኮንትራት ስልጠና)

$

የግል ንፅህና እና ወበትን መጠበቅ (ለምሳሌ የጥርስ ሳሙና፣ ሻምፑ፣ የፀጉር አቆራረጥ)

$
$
$
$
$
$

መጽሐፍት፣ መሣሪያዎች እና የሥልጠና አቅርቦቶች
የቤት አያያዝ
የበይነመረብ አገልግሎት / የሞባይል ስልክ እና ደቂቃዎች
የዲጂታል ድጋፍ (ታብሌት፣ ላፕቶፕ ፣ መለዋወጫዎች)
ሌላ፦ (ማብራሪያ ያስፈልገዋል)
አማራጭ፦ የስጦታ ካርድ ወይም ተመሳሳይ የክፍያ ዓይነት መሰጠቱን ከዚህ በታች ይመልከቱ።
ደንበኛው “የስጦታ ካርድ ደረሰኝ አባሪ” እና ለሁሉም ግዢ ደረሰኝ(ዎች) ለመመለስ የቅድመ ክፍያ ኤንቨሎፕ ተሰጥቷል።

አስገዳጅ፦ ለእያንዳንዱ የተከፈለ ክፍያ አይነት (ማለትም፣ አስፈላጊ ምክንያት እና ሌሎች ዝርዝሮችን ለምሳሌ፡- በጊዜያዊነት ብቁ ባለመሆን ምክንያት CCSP ያልሆነ
የልጅ እንክብካቤ፣ ለቃለ መጠይቅ ሱሪ፣ አስገዳጅ የሥልጠና የደንብ ልብስ፣ ሸሚዝ፣ ጫማ፣ መጽሐፍ፣ ወዘተ)፦

የተፈቀደ የፕሮግራም ማጽደቂያ ፊርማ

ቀን

የተፈቀደ ፕሮግራም ተቀባይነት ያለው ስም

የደንበኛ መግለጫ እና ፊርማ
ይህን ተረድቼ እና ተስማምቼ፦
• ከላይ ያለውን አቅርቦ(ቶች) ተቀብያለሁ።
• በዚህ ወር ውስጥ በሚከተለው ብቻ ሳይወሰን ከማንኛውም ሌላ ድርጅት ተመሳሳይ አይነት እርዳታ አላገኘሁም፡- ሌሎች BFET ድርጅቶች፣ WorkFirst፣ LEP
መንገዶች፣ ወዘተ።
• ከዚህ በላይ እንደተገለፀው የተሰጠውን እርዳታ (የስጦታ ካርዶችን ጨምሮ) ለስራ ወይም ለስልጠና ተዛማጅ ዓላማዎች መጠቀም እችላለሁ።
• ጥቅሙን መሸጥ ወይም አላግባብ መጠቀም የ BFET ብቃትን ሊያሳጣ ይችላል እንዲሁም ገንዘቡንም መልሼ መክፈል ይኖርብኛል።
• “የስጦታ ካርድ ደረሰኝ አባሪ” ከደረሰኝ (ዎች) ለሁሉም የነዳጅ እና የስጦታ ካርድ ግዢዎች ደረሰኝ እመለሳለሁ።
የደንበኛ ፊርማ

ቀን

የደንበኛው ስም
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