ናይ ዓሚል ዝተሓትመ ስም
BASIC FOOD EMPLOYMENT AND TRAINING (BFET, መሰረታዊ ምግቢ
ስራሕን ስልጠናን)

ካሕሳ ተሳታፊ

ናይ ዓሚል ናይ EJAS መለለዪ መንነት

ዕለት

ብጽሒት ሰራሕተኛታት ውድብ
መጠን ገንዘብ ኣእትዉ

ነቶም ዓይነት(ታት) ካሕሳ(ታት) ርኣይዎም

መጓዓዝያ፥ ናይ ኣውቶቡስ ይሕለፍ / ቲከት - ክንደይ፥

መዓልታዊ /

ሰሙናዊ /

ወርሓዊ

$

ናይ ኣውቶቡስ ይሕለፍ / ቲከት መለለዪ ቊጽሪ(ታት)፥
መጓዓዝያ፥ ናይ ነዳዲ ካርድ(ት) - ቁጽሪ ካርድ፥

$

መጓዓዝያ፥ ካርድ ORCA / መምልኢ ORCA Refill - ቁጽሪ ካርድ፥

$

መጓዓዝያ፥ ኡበር / ሊፍት / ታክሲ

$
$
$
$

ክዳውንቲ (ንኣብነት፡ ናይ ቃለመጠይቕ ክዳውንቲ፡ ጫማታት፡ ቡት፡ ዩኒፎርም፡ ኣድለይቲ ናውቲ)
ክንክን ቆልዓ(ንኣብነት ናይ CCSP መኻፍልቲ ወይ ዘይ-CCSP)
ሕክምናዊ
ትምህርታዊ / መርመራ ምስክር ብቕዓት (ንኣብነት፡ ምስ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዝምዓራረ መርመራ፡ ናይ ምጽሓፍን ምንባብን
መርመራ፡ ይ ተውህቦ መርመራ፡ መርመራ CNA፡ ናይ ሓጺር ግዜ ይ ኩንትራት ስልጠና)

$

ውልቃዊ ጽሬትን ክንክንን (ንኣብነትሳምና ስኒ፡ ሻምፖ፡ ምቕምቃም ጸጒሪ)

$
$
$

መጻሕፍትን ናይ ስልጠና ቀረባትን
መንበሪ ገዛ / ኣገልግሎታት ገዛ (ተንቀሳቓሲ ተሌፎናት / ደቓይቕ)

ናይ ኣማራጺ (ዘይግዴታዊ)፥ Cእንተድኣ ጊፍት ካርድ ወይ ተመሳሳሊ ናይ ክፍሊት ዓይት ወጺኡ ነይሩ ኾይኑ ኣረጋግጽ።
ዓሚል ሓደ “Gift Card Receipt Attachment (ዝተተሓሓዘ ናይ ጊፍት ካርድ ቅብሊት)” ከምኡ ድማ ኣቐዲሙ ዝተኸፍለ ፖስታ ንምምላስ ቅብሊት(ታት)
ናይ ክሎም ዕድግታት ተዋሂቡ።
ግዴታዊ፥

ንነፍስ ወከፍ ዝውሃብ ካሓሳ ምኽንያት ኣእቱ (ንኣብነት ዝድለ ምኽንያትን ከምዞም ዝስዕቡ ዝኣመሰሉ ካልእ ዝርዝራትን፥ ዘይ-CCSP ክንክን
ቆልዓ ብምኽንያት ግዝያዊ ዘይብቑዕነት፡ ናይ ቃለመጠይቕ ስረታት፡ ግዴታዊ ናይ ስልጠና ይኒፎርም/ዲቪዛ፡ ካምቻ፡ ጫማታት፡ መጻሕፍቲ፡ ወዘተ)፥

ዝተፈቕደ ናይ ምቕባል ፕሮግራም ፌርማ

ዕለት

ዝተፈቕደ ናይ ምቕባል ፕሮግራም ዝተሓትመ ስም

ናይ ዓሚል ጽሑፋዊ መፍለጥን ፌርማን
እዚ ዝስዕብ ይርዳእን ይሰማማዕን ኣለኹ፥
• ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ምውጻእ(ኣት) ተቐቢለ።
• ኣብዚ ህው ወርሒ ሓደ ዓይነት ገዝ ካብ ዝኾነ ካልእ ውድብ ኣይተቐበልኩን ኣብርእሲ ካልኦት ንካልእ ናይ BFET ውድባት፡ WorkFirst, LEP Pathways፡
ወዘተ ዘጠቓልል።
• ነቲ ዝውሃበኒ ሓገዝ (ንጊፍት ካርድታት ዘጠቓልል) ኣብ ላዕሊ ከምዝተጠቕሱ ምስ ስራሕ ወይ ስልጠና ንዝትኣሳሰሩ ዕላማታት ጥራይ ክጥቀመሎም ይኽእል።
• ነቲ ሓገዝ ምሻጥ ወይ ብዘይግቡእ ኣገባብ ምጥቃም ካብ BFET ናብ ምእጋድ ከምርሕ ይኽእል ትኦም ምወላታት ከኣ መሊሰ ክኸፍሎም እየ።
• ነቶም ቅብሊት(ታት) ንኽሎም ናይ ምግዛእ ነዳድን ጊፍት ካርድን ክመልሶም እየ እንተድኣ “Gift Card Receipt Attachment (ዝተተሓሓዘ ናይ ጊፍት ካርድ
ቅብሊት)” ተቐቢለ ነይረ።
ናይ ዓሚል ፌርማ

ዕለት

ናይ ዓሚል ዝተሓትመ ስም
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