ናይ ብቑዕነት ገምጋም
Eligibility Review

ነዚ ፎርም ንምንባብ ወይድማ ንምምላእ ሐገዝ አድልዬም እንተደአ ኾይኑ በጃኹም ሕተቱ፡፡
እዚ ገፅ ከም ማኅደር ንከገልግሎም ይሐዙ
ንገንዘብ ወይድማ ድጋፍ ምግቢ ብኽማይ የመልክት?
• ነቲ ኸይዲ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ብምቕራብ ነዚ መመልከቻ ብምርካብ ምጅማር ይኽእሉ፡፡ አብቲ መመልከቲ ናትኩም ሽም፣ አድራሻን
ፊርማን ወይድማ ሕጋዊ ውክልና ናይ ዝሃብዎ ፊርማ ክህሉ አለዎ፡፡ ነዞም ሰለሰተ ዝርዝራት ጥራሕ ዝሐዘ እንተኾነውን ብቑልጡፍ ምምልካት ይኽእሉ
እዬም፡፡
• ነቲ ማመልከቻ ብምምላእ ገምጋምካን ካልእ ንሓተካ ሓበሬታ በቑልጡፍ እንተድኣ ሂብካናተወስኽቲ ረብሐታት ንኽትረኽቡ ወይድማ ብቑልጡፍ
ንክትረኽቡ ትኽእል፡፡
• መመልከቸአም ናብ ከባብያዊ ቤት ፅሕፈት ምውሳድ ወይ ብ1-888-338-7410 ፋክስ ክገብ ይኽእሉ። ቦታታት ንምፍላጥ www.dshs.wa.gov
ይርአዩ።
• እቲ ገምጋም ካብ እዞም ዝስዕብ ናብ ሓደ ለኣኽ፦
DSHS
DSHS
CSD-Customer Service Center
Home and Community Services – Long Term Care Services
PO Box 11699
PO Box 45826
Tacoma, WA 98411-6699
Olympia, WA 98504-5826
• እቲ ገምጋም ኣብ ኦንላይን www.washingtonconnection.org
• እዚ ናይ ብቑዑነት ገምጋም ቅጥዒ እቲ ኣብዚ ቅጥዒ ንዝተዘርዘረ Washington Apple Health መደብ ንምሕዳስ ጥራሕ የገልግል፡፡ ንካልኦት ናይ
ጥዕና ክንክን ሽፋናጽ ብኦንላይን www.wahealthplanfinder.org፣ ወይ ብ1-855-923-4633 ብምድዋል ወይ ንናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን
(HCA 18-001) HCA መመልከቲ ብምጥቃም ንኻልእ ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ክተመልክት ትኽእል፡፡
ሐገዝ ምግቢን ገንዘብ አብ ክንዳይ ዝሐፀረ እዋን ክረክብ ይኽእል?
• ብቑልጡፍ ሐገዝ ምግቢ እንተደአደልዬም ካብ ቑፅረ 1 እስከዕ 14 ንዘለው ሕቶታት ብምምላዕ/ምምላስ ነቲ ፎርም ናብ ከባቢያዊ ቤት ፅህፈት ይውሰዱ።
ብዛዕባ ማንነቶም መርትዓ እንተደአ አቕሪብኩምን ካብዞም ዝስዕቡ ንሐዲኦም አማሊእኹምን ንሐገዝ ምግቢ ብቑዕ ብዛዕባ ምኻንኩም ብ7 መዓልቲ ውሺጢ
ክነፍልጠኩም ኢና፡፡
• ረብሐታት/ ጥቕምታት ዝተውሃቦም መስፈርቲ ዘማልኡ ምኻኖም ውሳነና ድሕሪ ምፍላጥና እንተደአ ኾይኑ።
• ሐገዝ ምግቢ መመልከቻኹም ካብ ዝተቐበልናሉ መዓልቲ ይጀምር።
• ድጋፍ ገንዘብ ንስኹም ነቲ ድጋፍ ብቑዕ ብዛዕብ ምኻንኩም ኩሎም ሐበሬታ ካብ ዝተቐበልናሉ ዕለት ይጅምር፡፡
• ንሐገዝ ምግቢ ብቑዕ ብዛዕብ ምኻኖም መመልከቻ ካብ ዘእተውሉ ዕለት ጀሚሩ ብ30 መዓልቲ ውሳነና ክነፍልጠኩም ኢና፡፡
• መመልከቻኹም ካብ ትካል ዝቐረበ እንተደአ ኾይኑ ካብቲ ትካል ካብ ዝተለቐቕሉ ወይድማ ዝወፅሉ ዕለት ዝጅምር ይኸውን።
ን ሐገዝ ምግቢን ካልኦት መደባትን እነተደአ ኮይኖም ዘመልክቱ
ነቲ መመልከቸኦም ንምፍፃም ሕግታትSNAP ክንክተል አለና። እዚ ውን እቲ መመልከቻ በቲ ዝተውሀበ ናይ ግዘ ገደብ ምቅራብ ንዝህልዎም ምምሕዳራዊ
መሰላት ማዕዳ ምሀብን ይሐውስ። ንካልኦት መደባት ዘቅረብዎ ማመልከቻ ውድቂ ብምግባሩ ምክንያት ንናይ ምግቢ ሐገዝ አይንክልክለኩምን።
መሰላት ሲቪል
ብሕጊ ፌድራል መስላት ሲቪልን ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር(USDA) ደንብን ፖሊሲን መሰላት ሲቪል፣USDA ብወኪላቱ፣ ቤት ፅሕፈታትን
ስራሐተኛታቱን ትካላቱን ወይድማ ዘመሐድርምን ብሰንኪ ዘርኢ ዓሌቶም፣ ቆርበት ሕብሮም፣ ተውልዲ ሃገሮም ብሰንኪ ዘርኢ ዓሌቶም፣ ቆርበት ሕብሮም፣
ትውልዲ ሀገሮም፣ ዝኽተልው ሃይምኖት፣ ፆታ፣ ፆታዊ ማንነቶም፣ (ፆታዊ አገለልፁኦም ሐዊሱ)፣ ፆታዊ ምርጨኦም፣ ጉድአት አካል፣ ዕድመ፣ ኩነታት ሐዳር፣
ሰደራቤት፣ ኩነታት ወለዶም፣ ካብ ትልሚ ህዝባዊ ድጋፍ ብዝረኽምዎ እቶት፣ ፖቲካዊ እምነት፣ ወይድማ አብ ምንቅሰቓሳት ሲቪል ቅድም ኢሎም ብምስታፎም
ምኽንያት ዝፍፀሞም ትልሚተት ወይድማ ናይ ገንዘብ ድጋፍ አብ USDA ዝገብሮሎም ትልሚታት አይግለልን፡፡ (ኩሎም መሰረታት ንኹሎም ትልሚታት
ተፈፃሚ አይኮውንን)። ካሕሳን ቅሬታ መቕረቢ መወዳእታ እዋን/ ዕለት ካብ ትልሚ/ ፕሮግራም ከፈላለይ ይኽእል፡፡
አብቲ ትልሚ ንዝተኻጸጸ ኸበሬጻ ንምርዳእ አማራፂ መራኸቢ ዘደ ዘድልዬም ጉዳአት አካል (ንአብነት ብረይል፣ ጉዘፍፕሪንት፣ ኦድዬ ቴፕ፣ አሜሪካ ምልክት
ቋንቋ፣ ወ.ዘ.ተ) ሐላፊነት ንዘለዎ ወኪል ወይድማ USDA ታርጌት ሴንተር ብ(202) 720-2600 ድምፂን ክራኸቡ አለዎም ወይድማ ንፌዲራል ሪለይ
ሰርቪስ/ ብFederal Relay Service (800) 877-8339 ክራኸቡ አለዎም። ብተወሰኺ ሐበሬታ ትልም/ፕሮግራም ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወፃኢ
ንክተሀሉ ንክግበር ይኽእል እዩ፡፡
ጥቕዓት መድልዎ ወይድማ መግለልቲ ቕሬታ ንምቕራብ ንናይ ትልሚ/ USDA ፕሮግራም ቕሬታ መቕረቢ ፎርም ይምልኡ፡፡
AD-3027, ብኦንላይን http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ይርከቡ፡፡ ከምኡድማ አብ ዝኾነ ቤት ዕዬ USDA ይርከቡ፡
፡ ናይቲ ደብደበ አድራሻ ናብ USDA ከምግባርን አብቲ ፎርም ንዝተሐተቱ ብምምላእን የቕርቡ፡፡ ንናይ ቕሬታ መቕረቢ ፎርም ኮፒ ንምሕታት ናብ (866)
632-9992 ይደውሉ። ናብ USDA ዝልእኹዎ ዝተማለአ ፎርም ወይድማ ደብደበ ዘረክብዎን፡
1. ቡስፃ፡ 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) 690-7442ወይ
3. ኢ-ሜይል program.intake@usda.gov
USDA ማዕረ ዕድል ዝህብ፣ ቐፃሪ ስራሕን፣ አለቃሒኦምን እዩ
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ኩነታት ሰደት ን ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕስናን
ገለገሊኦም ምሳኹም ዝነብሩ ብምኽንት ኩነታት ሰደቶም ሐገዝ ንምርካብ ዘይኽእሉ እንተኾኑውን ንዝቐረዩ ሐገዝ ንክረኽቡ ንምግባር ትኽእል ትኸውን
ኢኹም። ብዛዕባ ዘመልክቱ ዝኾኑ ሰባት ኩነታት ሰደት ክትሕብሩልና ይግባእ። አመልከቲ ንዘቅርቦዎ ናይ ስደተኛ ሐበሬታ ብ USCIS (ቅድም ክብል INS
ተባሂሉ ዝፍለጥ)ይረጋገፅ፡፡ ካብ USCIS ዝተቀበለ ሓበሬታ ንዝረክብዎ ረብሐን ጥቃማ ጥቅሚን መጠን ፅልዋ ክህሎዎ ይክእል። ገለገለ ኣልያንስ ክሽፍን
ዝኽእል ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ኣለና፡፡
አብ ትሕቲ ሕጊ ፌደራል (42 CFR § 435.910, 45 CFR §205.52, 7 CFR §273.6)፣ ምስቲ ዋሽንግተን Apple Health ዘመልከተ ሰብ
ዝነብር ናይ ዝኾነ ሰብ ቁፅሪ ምሕበራዊ ውሕስና (SSN) ክትህቡና ይግባእ። TANF ወይ ናይ መግቢ ሓገዝ ብተወሳኺ ምሳኹም ዝነብሩን ዘየመልከቱን
ወልዲ በዓል ሐዳሮም ቁፅሪ ምሕበራዊ ውሕስና እውን የድልየና። ንገለገለ SSN ንዘይብሎም ሰባት ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ኣለና እዩ፡፡
ንዋሺንግተን Apple Health መለለይን ዜግነት
ዜጋታት ኣሜሪካ ዋሽንግተን Apple Health ንኽረኽቡ ዜግነቶምን መለለይነቶም ከረጋግፁ ይግባእ፡፡ መረጋገፂ ኣብ ምርካብ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና፡፡ ገንዘብ
ክተዉጽእ ዝገብረካ ዶክሜንት እንተድኣ ሓቲትናካ ንቲ ወጻኢ ንኽንከፍል ክንልእኸልካ ኢና፡፡ ኣብ ገዛኹም ንዝነብርን ንናይ ዓርሱ ስንክልና ወይ ተወሳኺ
ድሕንነት እቶት (SSI) ን Medicare ዝቕበል ሰብ ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ስንክልና ኢንሹራንስ (SSDI) መረጋገፂ ኣይንደልን፡፡
ንነዊሕ እዋን ክንክን ንስቴት ምኽፋል
ኣብ ትሕቲ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ኢስቴት ሪከቨሪ ሕጊ (RCW 41.05A.090, RCW 43.20B.080)፣ ንበረትካ እቲ ስቴት ዕድመኻ 55 ምስ ኮነ
ንትረኽቦ ሓገዝ ወይ ናይ ነዊሕ እዋን ሕክምና ኣገልግሎት ዝኸፈሎ ክትከፍል ኣለካ፡፡ ስቴት ጥራሕ ፈንድ ዝገብሮ ኣገልግሎት እንተድኣ ረኺብካ ናይ ዕድመ
ደረት የብሉን፡፡ ኢስቴት ሪከቨሪ ምስ ሞትካ ይጅመር፣ እቲ ክፍሊት መፃምድኻ ምስ ሞተት ይእከብ፣ ወይ ውላድካ ንስካ ክትመውት ከለኻ ዓይነ ስውር/ስንክልና
ዘለዎ ተዘይኮይኑ ዕድምኡ 21 ክኸውን ከሎ፡፡ ኣብ ነርሲንግ ገዛ ትነብር እንተድኣ ኮይንካን ናብ ገዛ ዘይትምለስ እንተድኣ ኮይንካ ስቴት ኣብ ንብረትካ ቅድሚሞት ትሕጃ ከትሕዝ ይኽእል እዩ፡፡ እዚ ንብረት እንተድኣ ሼጥካዮ ወይ እንተዘዋዊርካዮ ወይ ድሕሪ ሞት ስቴት እዚ ትሕጃ ይወስዶ፡፡ ናብ ሃገርካ እንተድኣ
ተመሊስካ ስቴት እዚ ትሕጃ ይስርዞ፡፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኢስቴት ሪከቨሪ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ሓዊሱ ናይ ኣገልግሎት ዝርዝራት ምዕራፍ 182527 WAC ረኣይ፡፡
ውልቃዊነት ን ሐገዛት ገንዘብን ምግቢን
ሕጊ ምግቢ ን ኒትሪሽንን 2008 ከምኡድማ መመሐይሽታቱ ብዛዕባ ሐገዝ ምግቢ ዝኮኑ ዓይነት ሐበሬታታት ቁፅሪ ማሕበራዊ ውሕስና SSN ሐውሱ እቲ
ዲፓርተምንት ንክእክብ ይፈቅድ። እቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ምሃብ ብወለንታ ዝፍጸም እዩ፤ ይኹን እንበር ብዘይ እኹል ምኽንያት ሓበሬታ ዘይምሃብ መሰረታዊ
ናይ መግቢ ጥቕምታት ካብ ምርካብ ክኽልክል ይኽእል እዩ፡፡ ገለ ሓበሬታ ብናይ ፌደራል ኣታዊን ሕጋውነትን መረጋገጺ ስርዓት(IEVS) ሓዊሱ ብናይ
ኮምፒዩተር መደባት ነረጋግጽ፡፡
እዚ ሐበሬታ እንጥቀመሉ፡

እዚ ሐበሬታ ክንቅርቦ ንኽእል ን፡

•
•
•
•

• ናይ ፌደራልን ክፍሊ ግዝአትን ንኦፊሻላዊ ረብሐ።
• ህጊ መፈፀምቲ አካላት ነቲ ሕጊ ዘይቅበሉ አካላት ንምእማን።
• ውልቀ ሰበስብቲ ወኪላት ካብዝግባእ ንላዕሊ ዝተከፈሉ ሒሳባት
ንምእካብ።

ነቲ ትልሚ ወይድማ ፕሮግራም መን ቡቁዕ ምካኑ ንምውሳን።
ንናይ መግቢ ደገፍ ኦቨር ፐይመንት ምቕባል፡፡
ትልምና ንምምሕዳር።
ሕጊ እናተኸተልና ንምካንና ንምርግጋፅ።

ን Department of Social and Health Services ሪፖርት ዝግበር ሐበሬታ ብ Health Care Authority ን Health Benefit
Exchange ንዝመሐዳደሩ ረብሐታት ሽፋን ጥዕ ና ብቁዕ ንከይገብሮም ይኽእል።
ቅፅዓት መጠንቀቅታ ሐገዝ ምግቢ
ነቲ ዝሀበኩምዎ ሐበሬታ ትክክል ንምካኑ ምስ ካልኦት ኤጀንሲ ነረጋግፅ። ዘቅረብኩምዎ ሐበሬታ ዘይትክክል ኮይኑ እንተደአ ተረኪቡ እቲ አመልካቲ ነቲ ሐገዝ
ምግቢ ነከይረክብ ይክእል።
ኮነ ኢሉ ነቲ ነዝኾ ሕጊ ዝጥሕስ ዝኾነ አባል፡
• ተፈፃሚ በዝኾኑ ሕግታት ፌደራል መሰረት ንቅፅዓት ።
• ካብ ረብሓ SNAP ንሐደ ዓመት ወይድማ ብቀፃሊ ምእጋድ።
• እስካብ $250,000 ዝበፅሕ ቅፅዓት።
• እስካብ 20 ዕስራት።
• ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ካብ ረብሓ SNAP ንተወሳኪ 18 ወርሒ ምእጋድ።
ቤት ፍርዲ በዚ ዝስዕብ ገበነኛ ምካኖም እነተረኩቡወም፡
ንሶም አብ ዝሳተፍሉ ትራነዛክሽን
ረብሓ እነተረኪቦም፡
•
•
•
•

ዝተከልከሉ እፂታት ከሸጡ እነተተረኪቦም....................................... ካብ ክልተ ዓመት እስካብ ብቀፃሊ።
መሳሪህታት ጦር ወይድማ ፈነጂከሸጡ እነተተረኪቦም.......................... እስካብ ብቀፃሊ ይባረሩ።
ካብ $500 ዝዛይድ ጥቅማጥቅሚ ወይድማ ረብሐ ምዝውዋር ............... እስካብ ብቀፃሊ ይባረሩ።
መንበሪ ወይድማ ዝተረከበ ምጭብርባር ........................................ ን 10 ዓመት ይባረሩ

DSHS 14-078 TI (REV. 09/2021) Tigrigna

ገፅ 2

ናይ ብቑዕነት ገምጋም
Eligibility Review
ነዚ ፎርሚ ንምምላእ ሐገዝ ዘድልዮም እንተኮይኑ ይሕተቱ።
1. መጸውዒ ስምካቀዳማይ ፊደል ስም ኣቦስም ኣባሓጐ

ናይ መመልከቲ ፊርማ ወይድማ ሕጋዊ አፋልጦ ዝተወሃቦ
ተወከሊ ፊርማ

3. ዝነብሩሉ አድራሻ ጎዳና

ከተማ

5. ጃኪእ ቑፅሪ ስልኪ

ከተማ

ግዝዓት

ዜፕ ኮድ

ግዝአት

ዜፕ ኮድ

2. ናይ ዓሚል መለለይ ቁጽሪ (ዝፍለጥ እንተድኣ ኮይኑ)

4. ፈላማይ ቁጽሪ ቴሌፎን
ሞባይል
ገዛ

መልእኽቲ

6. ካሊእ ቑፅሪ ተሌፎን
ሞባይል
ገዛ

መልእኽቲ

8. አነ ዘመልክቶ (ኹለ ዘመልከትክዋ ይረጋገፅለይ)፡
7. አድራሻ ኢ-ሜይል
ጥረ ገንዘብ
ደገፍ ዘለዎ ናብራ / ዕድምኦም ዝደፍኡ ስድራ ገዛ
ምግቢ
ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ገዛ ውሽጢ ክንክን
Medicare ቁጠባ መደብ
ነርሲንግ ገዛ
ሆስፒስ
ናይ ጥዕና ክንክን /ስንክልና ዘለዎ ሰራሕተኛ (HWD)
ዕድምኦም ንዝደፍኡ፣ ዓይነ ስውራን ወይ ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን
ብዝግባእ ዝተዳለወ ናይ ዓበይቲ ሰባት ደገፍ
9. አነ ወይድማ ዝኮነ ይኹን አባለት ሰድራ ቤትይ(ኣብ ዝምልከተኩም ኩሉ ምልክት ግበሩ)
አብ ኹነታት ጥቅዓት ገዛ
ስንክልና ኣለኒ
ብምኽንያት ፀገም ጥዕና ክሰርሕ ኣይክእልን
ነፍሰፁር እየ; ስም:
ትወልድሉ ዕለት:
10. በዚ ወርሐ እዚ አባለት ሰድራ ቤቶም ክንደይ ዝከወን ገንዘብ የድልዬም?
$
11. ክንደይ ዝከውን ጥሬ ገንዘብን አብ አካውንት ባንክ ብአባላት ስድራ ቤት ዝፍለጥ አለዋሞ?
$
12. አባላት ስድራ ቤት ንገዟ ክራይ ወይድማ መትሐጃ ክንድይ ይከፋሉ?
$
13. እንታይ ዓይነት ክፋሊት ወፃኢታት እዩ አባላት ስድራ ዝከፋሉ?
መሞቂ/መቀዝቀዚ
ቴሌፎን
ካልኦት፡
14. ካብ አባለት ስድራ ቤቶም ዝኮነ ይኩን ወድዓዊ ወይድማ ሰደተኛ ናይ ሕርሽ ሰራሕተኛ አለዊሞ ዶ?
እወ
የለን
15. ሞናልቢት ዘመልክትዋ መመልከቲ ሀገዝ ምግቢ እንተኮይኑ ካብ አባላት ስድራቤት ንክንደይ ዝኮኑ ሰቢት ይገዝኡን ምግቢ ይደልዩ?
FOR OFFICE USE ONLY – Household eligible for expedited service:

16.

ዝትርጉመለይ እደልይ እዩ። አነ ዝዛረቦ

Yes

ወይድማ

No Screener’s Initials:

Date:

ዝፈርሞ; ደብዳቤ ናብ፡ ክትርጎሞዩ:

17. ልክዓ ከሞዘይተምልክተሎሞ አባላት ሰድራ ዝኮኑ ኹሎሞ ሸቢጽ ዝርዝር (አድላይ እንተኮይኑ ተወስኪ ወረቀት ተጠቀሞ)።
ስም
ሸም ሸም አቦ ሸም
አቦ) ሐጎ፣ ናይ
በዓልኸ፣ ናይ

ፆታ

እዚይ ሰብ እዚይ
ብመንታይ እዩ
ዝዛመደሞ?

ዓርስይ
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ናይ ትውልዲ
ዘመን

ሞናልነት እዚይ
ስብ ጥቅሚ
ክረክብ ዝደልዩ
እንተኮይኑ
የረጋግፅ

ቑፅሪ ማሕበራዊ
ውስትና

መመልከቲ ንዘይኮኑ መማረፃታት
ሞናልበት
ዓሌት (አብታሕቲ
ናይ ዩ.ኤስ
ዘሎ ናሙና
ዜጋ እንተኮኑ
ተመልከት)
ይረጋገፅ

ዓይ ዓሌት
ሸሞ(ንኢንዲያ
አሜሪካ፡ አላስካ
መበቆል ዘለዋሞ)

ሽም መመልከቲ

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ቑፅሪ መለሌ ዓሚል

18. መበቆል ዓሌተይ ሂስፓኒክ ወይድማ ላቲኖ እዩ፡
እወ
ኣይፋል
መበቆልን ዓሌት ቅድመ ታሪክ ሀበሬታ ብፋቃደኝነት ዝወሃብን አብ ከይዲ ሕጋዊነትን መጠን ጠቅሚታት ፅዓንቶ አይፈጥርንዩ። እዚ ሀበሬታ ግልሎት ዘሀቦ ብዚይ
አፈላላይ ዓሌት ቀለመ ወይድማ መበቆል ዓዲ ፕሮግራሞ ጥቅሚታት ንሞርዓጋፅ። ብመስፈርቲታት ዩ.ኤስ ዲ ኤ ሐገዝ ምግቢ ሞናልበት ምመሞ ዓይነት ሐበሬታ
እንተዘይብሎም ሞለሸ ንሞሃብ እዩ። ሞሳሌታት መበቆል ዓሌት ፃዓዳ፣ ፅሌሞ ወይድማ አፍሪካ አሜሪካ ኤስያ ዓሌት ሐዋሌያን ፓስፌክ ደሴት ህንዲ አሜሪካ
አላስካ ዓሌት ወይድማ ዝተሕዋወሰ ዓሌት፡፡
I. ጠቅላላ ሐበሬታ
1. አብ ዝሐለፈ 30መዓልቲታት ጥሬ ገንዘብ ወይድማ ሞግቢ ካብ ከሊእ ግዝአትዓሌት ወይድማ ፍልፋል ረኪበ።
እወ
ኣይፋል
2. ካብ ግዝአት ዋሽንግተን ወፃኢ ንዝርከብን ዝነብር ሰብ እየ መመልከቲ ዘመልክት፡
እወ
የለን
3. እወ ብህቡራት ዓደታት አነ ወይድማ ሐደ አባል ስድራ ቤተይ ስፓንሰር ዝኮነ አሎ፡
እወ
የለን
4. አነ ወይድማ ዕድሜኡ 16 ወይድማ ካብኡ ንላዕሊ ዝኮነ አባል ሰድራ ቤት(ጠቅላላ መመልከትቲ ምሕላዩም አረጋግፅ)፡
ካልኤ ብርኺ ቤት ትምህርቲ
ሞሰ ካልአይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝመሰሰል ፕርራሞ
ኮሌጅ
ቤት ተምህርቲ ንግዲ መን:
5. ዝከነ ሰብ ንእዋኑ ካብ ገዟ ወፃኢ ዝርከብ፡
እወ
የለን
6. አነ ወይድማ ዝኮነ ሰብ አባል ገዟ አብ ዩ. ኤስ ወታድነት ዘገልግል ወታደር ብሔራዊ ሐላዊ ወታደር ወይድማ ፅግዓተኛ ወይድማ ንበዓል ገዟ ዝኮነ ሰብ
እወ
የለን፡ ሞናልባት እወ መን፡
ዘገልግል፡
7. አነ ዘመልክቶ ዘለኩ ንዓ ወይድማ ዝኮነ ሰብ አብ ቤት ፋርዲ ከይቀርብ ወይድማ ብወንጀል ኮይእስር ዝጠፋአ ሰብ እዩ፡
እወ
ኣይፋል
8. ሕዚ አነ ዝነብረሉ:
ውልዋ ገዟይ ወይድማ አፓርትመንት
ገዛ ቡጅለ
ካሌእ:
ግልጋሎት (ዝርዝር ዓይነት):
ዝአተወሉ መዓለቲ:
9. ኣነ:
ዘይተመርዓዋ
ዝተመርዓወ
ዘይተመርዓወ
ዝተፈላለየ
በዓልቲ ገዝኡ ዝመተቶ/ታ
ብአጋ መሐዛ ዝተመዝገበ
10. ድሕሪ ሴፕቴምበር 22, 1996 አነ ወይድማ ሞሰይ ዝነብር ሰብ ሐገዝ ንግድ ሞግቢ ንሐሸሸ ሞጥቃሙ ተወጊዙ፡
እወ
ኣይፋል
11. ድሕሪ ሴፕቴምበር 22, 1996 አነ ወይድማ አብገዟይ ዝርከብ ሰብ ሀገዝ ምግቢ ብሞግዛእን ብሞሸና $500 ተወገዙ፣
እወ
ኣይፋል
12. ሐገዝ ሞግቢ ንግልጋሎት ንግዲ መስሪያ ወይድማ ዝፍንድእ ነገር ብሞልዋጥ አባ ወይድማ አብ ገዟይ ዝርከብ ሰብ ተወጊዙ
ሴፕቴምበር 22, 1996፡
እወ
ኣይፋል
13. ካብ ሐይ ግዝአት ንላዓሊ ሐገዝ ሞግቢ ብምርኻብ አባይ ወይድማ አብ ገዟይ እርከብ ሰብ ውግዘት በፅሑና
እወ
ኣይፋል
ሴፕቴምበር 22, 1996:
14. አነ ወይድማ አብ ገዟይ ዝርከብ ዝኮነ ሰብ፡ ሀ አብ ድብደባ
እወ
የለን ለ. አዳሪ
እወ
ኣይፋል
ኣይፋል
15. ኣነ ወይ ኣብ ገዛይ ዝነብር ሰብ ኣብ ሎተሪ ወይ ቁማር $3,750 ወይ ልዕሊኡ ስዒሩ፡ እወ
እወ እንተድኣ ኮይኑ መን:
ዝተቐበለሉ ዕለት፡
መጠን (ቅድሚ ግብሪ ምቑራፁ)፡
II. ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ መረዳእታ (ንመሰረታዊ መግቢ ኣየድልን)
ኣነ፣ መፃመዲተይ ወይ ኣብ ገዛይ ዘሎ ዝኾነ ሰብ፡
1. ናብ ትካል ጥዕና ንምእታው ንትልም፣ ኣብ ውሽጢ ንርከብ ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ወፂእና (ከም ሆስፒታልን ነርሲን ሆም) ...........
እወ
ኣይፋል
2. ንዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ዘይተኸፈለ ናይ ሕክምና ክፍሊት ንምኽፋል ሓገዝ ትደሊ .....................................................
እወ
ኣይፋል
3. ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ኣለካ፡
እወ
የለን (ኣብ ዝምልከተካ ኩሉ ምልክት ግበር):
Medicare (ዋሽንግተን Apple Health ኣይኮነን)
ትሪኬር
ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ኢንሹራንስ
ናይ ህንዲ ጥዕና ኣገልግሎት
ካልኦት ናይ ጥዕና ኢንሹራንሳት:
III. ፍልፍል (መረጋገፂ ኣተሓሕዝ፡ ን HWD ወይ መሰረታዊ መግቢ ኣየድልን)
ፍልፋል ቀረብ ማለት ዝከነ ይኹን ዝውንንዋ ወይድማ ዝገዝእዋ ዝሸየጥ ነገር ወይድማ ናብ ትሪ ገንዘብ ዝልወጥ ወይድማ ብከልአት ዝትተሐዘ ገንዝብ ማለት እዩ።
ፍልፋል ቀረብ ወልቀ ንብረቶሞ አየካትትንዩ ንአብነት አቑሑት ገዟ ወይድማ ክደን፡፡ ምሳሌታት ፍልፍል ቀረብ፡
• ጥሪ ገንዘብ
• ትረስቲ
• CDs
• ፍንድ ቀብሪ ትልሚታት ቅድመ ክፊሊት
• ገንዘብ ዕዳጋ ዋጋ
• ዝረጋገፅ አካውንታት
• IRA / 401k
• መስሪሒታት ንግዲ
• ቦንድታት
• ገዟ መሬት ወይድማ ሕንፃ
• ዓቋር አካውንት
• ዓይ ገዟ እንስሳታት
• ፍንድ ጡረታ
• ፈንድታት ኮሌጅ
• ኢንሹራንስ ሕይወት
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ሽም መመልከቲ

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ቑፅሪ መለሌ ዓሚል

III. ፍልፍል (መረጋገፂ ኣተሓሕዝ፡ ን HWD ወይ መሰረታዊ መግቢ ኣየድልን) (ዝቐፀለ)
በይዛኩም ወልቀ ፋልፋል ብዓርሶሞ በዓል ገዟ ወይድማ ዝከነ ይኹን አባል ሰድራ ዝወንኖ ወይድማ ዝገዝአ ዘመልክት ዋ ብዝርዝር የቀሞጡ
ፋልፋል ኡቶት

መንዩ ዝወንኖ

ዎጋ

ስፋራ:

$
$
$
$
2.

$
መመልከቲ ዝኮንና ዓርስይ በዓል ገዟይ ወይድማ ዝኮን ይኹን አብ መመልከቲ ዝተካተተ መኪና ዓቢይ መኪና ቫን ጀልባ አርቢ ተሳሐቢ ወይድማ ካልኦት
ሞተር ብስክሊት አሎና፡

ዓመት (ዝተመረተሉ
ዓመት)
(E.G., 1980)

ግበር (E.G.,
FORD)

(E.G., ESCORT)ሞዴል

ሞናልባት ኪራይ እንትኮይኑ
አረጋግፅ”

ሞናልበጽ ተሸከርካሪ ግልሎት ሕክሞ
ዝውዓል እንተኮይኑ አረጋግፅ

ዝወንንዋ መጠን

$
3.

$
አነ ዘመልክቶ ዓርስይ በዓል ገዟየ ወይድም ዝኮነ ካሊእ አካል ዝሸጠ ንካሊእ እሀቦ ወይድማ ዘዘዋወሮ ፋልፋል አብ ዝሓለፈ ሓሙሽጸ ዓመት እዩ (እዚይ
ዘካትቶ ትረሰቲ ተሸከርካሪ ወይድማ ናይ ሕይወት ካሕሳ)እዩ፡
እወ
የለን ሞናልበት እወ እንተከይኑ እንታይ:
ማእዝ:
IV. አንዩኒቲ (ብዝኾነአባለት ስድራ ዝካየድ ኢንቨስትመንት መሠረት ስሩዕዝረኽብዎ ከፋሊት
እዚ ወይድማ አብ መፃኢ፡፡)

መንዩ እዚይ አንዩቲ ዝውንኖ?

መጠን ወይድማ ዋጋ

ኩባንያ ወይድማ ትካል?

ወርሐዊ ኡቶት

$

$

$

$

$

$

ዝተፈዝአሉ ዕለት

ንስኻ ወይ መፃምድኻ ንክፍሊት ሓገዝ ድልየት እንተድኣ ኣለካን ናይ ዋሽንግተን Apple Health ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን፣ SSI ዝተተሓሓዙ ወይ CN ሽፋን
ትረክብ እንተድኣ ኮይንካ፣ ናይ ሓገዝ ተጠቃሚ ምኳንካ ንምዝኽኻር ናይ ዋሽንግተን ስቴት ስም ፅራሕ፡፡
V. ኣታዊ (መረጋገፂ ኣተሓሕዝ)
1. አብ ዝሐለፋ 30 መዓልቲታት ዝተወደአ እራህ አነ በዓል ገዛይ ወይድማ ዝኮነ አካል እነመልክቶ
2. አነ ዘመልክቶ ዓርስ በዓል ገዟይ ወይድማ ዝኮነ ስብ ሞሰና ዝነብር ዝረክቦ ኡቶት ሰራሕ እዩ
ክፍሊ ምላእ፡፡
እዚይ እቶት ዝረክብ መንዩ

$

ስዓት

አብ ወርሒ ክልተ ጊዜ

ስሙን
ወርሒ

አብ ሰሙን ዝርከቡ ሰዓታት:
እወ

የለን

እዚይ እቶት ዝረክብ መንዩ

መዓልቲ ልፋሊት(ነአብነት 1ማይ 15 ወይድማ አብ ሕድ ሕድ ዓርቢ)፡

ዝተቀነራዋ ጠቅላላ መጠን(ቅድሚ ሞቅናስ ዘሎ መጠን ዶላር)

$

ሸሞን ቑፅሪ ስልኪ ስረሕተኛ

ኹሉ:
ክልተ ሰሙን

ዕለት
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ኣይፋል እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ እዚ

ኹሉ:
ክልተ ሰሙን

ዕለት

ዝተጀረሉ መዓልቲ እዚይ ስራህ ወልቀ ስርሐሞ ድዩ?
መጠን ወፃኢ ወልቀ ስራሕ አብ ወርሒ: $

እወ

ኣይፋል

ዝተቀነራዋ ጠቅላላ መጠን(ቅድሚ ሞቅናስ ዘሎ መጠን ዶላር)

ሸሞን ቑፅሪ ስልኪ ስረሕተኛ

ዝተጀረሉ መዓልቲ እዚይ ስራህ ወልቀ ስርሐሞ ድዩ?
መጠን ወፃኢ ወልቀ ስራሕ አብ ወርሒ: $

እወ

ስዓት

አብ ወርሒ ክልተ ጊዜ

ስሙን
ወርሒ

አብ ሰሙን ዝርከቡ ሰዓታት:
እወ

የለን

መዓልቲ ልፋሊት(ነአብነት 1ማይ 15 ወይድማ አብ ሕድ ሕድ ዓርቢ)፡
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ሽም መመልከቲ

•
•
•
•
•

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ቑፅሪ መለሌ ዓሚል

VI. ካልአቲ ኣታዊታት (መረጋገፂ አተሐሕዝ ናይ ኹሎሞ አባላት ሰድራ ሪፖርት)
ጥቅሚታት ሰራሕ አልቦ
•
ጡረታ
•
ተወስኪ ኡቶት ወሕስና (SSI)
ኡቶት ማሕበራዊ ውሕስና
•
ሞሞ ሕዳር ሐርበኛታት (ቪኤ)
•
ሐገዝ ሕፃን ወይድማ ፅገና ሰፓዛል
ኡቶት ዓሌት
ወይድማጥቀሚታት ወታደር
ጠቀሚታት መንገዲ ሃዲድ
•
ዝረክብዋ ኡቶት
•
እቶት ክራይ
ሰራሕተኛን ኢንደስትሪታት (ኤል እና አይ)
•
ጥቅሚታት ትምህርቲ(ልቃሕ ትምህርቲ
•
ትረስቲ
ውሕብቶ ስራሕ-ትምህርቲ)
•
መክሰብ/ደቪደንድ
ዘይተከፈሎም ዓይነት ኡቶት

ጠቅላላ ወርሐዊ መጠን

እዚይ ኡቶት ዝረክብ መን እዩ?

$
$
$
$
ኪራይ

መትሓጃ

VII. ወርሐዊ ወፃኢታት

ሰፋሐት ኪራይ

ኢንሹራንስ ወናኒ ገዟ

ቀረፃት ንብረት

ካልአት ክፋሊታት

$
$
$
$
$
$
ካብ ኪራይ ወይድማ መትሐጃ ተፈልቶ እንታይ ዓይነት ክፋሊታት ብሰድራ ቤቶሞ ይዋደድ?
መሞቀት(ኤሌክትሪክ/ጋዝ)
ኤሌክትሪክ (መሞቂ ዘይኮነ)
ማይ
ሞባይል/ ናይ ገዟ ስልኪ
መስፈይ
ጐሐፋ
ከሊኽ ሰብ ወይድማ ኤጂንሲ ንአብነት ድጉማ ገዟ ኹሎሞ ወይድማ ብከፌል ወፃኢታተይ ንሞክፋል ሐጊዚኒዩ
እወ
የለን ምንአልበት እወ እንተደአኮኑ
መን፡:
እንታይ ዓይንት ወፃኢታት:
ዝክፈልዋ መጠን ገንዘብ: ዶላር
ትሑት ኡቶት ገዟ ሐይሊ ሐገዝ ሕጊ (LIHEAA) ክፋሊት አብ ዝሐላፋ 12ወርሒታ ተቀቤለየ።
አነ በዓልገዛ ወይድማ ዝኮነ አባል ስድራ ንከፋል ወይድማ ክኪፋል ይህስብ (ጠቅላላ ዘመልከቱ ዋኻኖሞ አረጋግፅ):
ፅግዓተኛ ህፃንን መናእሰይ ክንክንን ክትትል
ወርሀዊ መጠን: $
መን ከፈሉ:
(ዋጋታት ትራንስፖር አካቲቱ)
አካል ጉድአት ወይድማ 60 + ዓመት ዘለዋ ደረሰይ
ሕክሞና
ወርሀዊ መጠን: $
መን ከፈሉ:
(ዋጋታት ትራንስፖርትን ፕሪሚየም ኢንሹራንስ
ጥዕና አካቲቱ)
ቁልዓ ወዲ መደግፊ (ማረጋገፂ ዓያይዚ)
ወርሀዊ መጠን: $
መን ከፈሉ:
አብ ላዕሊ ብዝርዝር ዝተነፅሩ ወፃኢታት ዝኮነ ይኹን ረፖርት እንተደይጌሮም እዚይ መግለፂ እዚ ሰድራ ቤቶሞ ሞንሞ ዓይነት ተቀናሺ ወፃኢ ከሞዘይድልዩ
ከሕስብዩ።
VIII. ሕጋዊ ወኪል
ሕጋዊ ብዝኮነ ወኪል ሰለ ወልቀ ጥቅማታቶም ን DSHS ክጥይቅ ዝፈቅድሉ እዩ። ዝኮነ ይኹን ሸሞ ስብ ከቅርቡ ይክኽሉ እዬም ይኹን እንበር።
ከየቅርቡውን ይስእሉዬሞ ሕጋዊ ዝወከልዋ ስብ አለወሞይ?
እወ
የለን
እዚይ ስብ እዚ ህጋዊ ሐለዊ ድዩ?
እወ
የለን
እቲ ሰብ ናይ ጠበቓ ስልጣን ኣለዎ ዶ?
እወ
የለን
ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ትሕድስ እንተድኣ ኣለኻ ናይ ሕጋዊ ወኪል ቅጥዒ (DSHS 14-532) ክትመልእ ኣለካ።
ስም

አድራሻ መልእክቲ መለዋወጢ

ዝምድና

ቑፅሪ ቴሌፎን:

ከተማ

ግዝአተ

ዜብ ኮድ

ናይ ሃብቲ መረጋገፂ ፈቓድ
ንዋሽንግተን Apple Health ዕድምኦም ዝደፍኡ፣ ዓይነ ስር ወይ ስንክልና ሜዲኬድ ጥራሕ
ደገፍ ንምሕዳስ ወይ ንደገፍ ንምምልካት ዘቕርቦ መረዳእታ ሓቃውነት ንምርግጋፅ ናይ ፌደራልን ስቴት ሰበ ስልጣናት ከረጋግፅዎ እዮም፡፡ ናይ ፋይናንሳዊ
መረዳእታይ ሓቃውነት ንምርግጋፅን ብቑዕነት ንምፍላይ ዋሽንግተን ስቴት ጥዕና ሰበስልጣንን (HCA) ናይ ማህበራውን ጥዕና ኣገልግሎት ክፍሊ (DSHS) ናይ
ሃብቲ ምርግጋፅ ከካይዱ ፈቓድ ይህብ፡፡ ከም ሓደ ኣካል ምርግጋፅ HCA ከምኡ ድማ DSHS ናይ ስቴት፣ ፌደራልን ውልቃዊ ኤጀንስታት መረዳእታ ከም
ዝሪኡ ይርዳእ፡፡ እዚ ፈቓድ ዝዛዘም ድማ ኣብ መመልከትየይ ውሳነ ምስ ተውሃበ ፣ ናይ ጥቕሚ ብቑዕነተይ እንትዛዘም DSHS ከምኡ ድማ HCA ናይ ምቁራፅ
ፅሑፍ ክበፅሖም ከሎ እዩ፡፡ ፈቓድ ተዘይሂበ ወይ ተሰሪዘ ንንዋሽንግተን Apple Health ዕድምኦም ዝደፍኡ፣ ዓይነ ስር ወይ ስንክልና ሜዲኬድ ብቑዕ ከም
ዘይኾን ይርዳእ፡፡
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ሽም መመልከቲ

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ቑፅሪ መለሌ ዓሚል

መመዝገቢ መራፂ
ግልጋሎጽ ሞዝገባ መረፃ ብክፋሊታት ብመሠረት ይቀርብ፡፡ ንሞሞዝጋብ ሞሞልካት ወይድማ ንሞሞራፅ ዝንበለ ሞርአይ አብቲ ግልጋሎት ዝፋጥሮ ዕግንቶ ለን
ወይድማ ብኤጀንሲ ዝረክብዋ መጠን ጥቅሚታት ፅዓን። ምናልባት አብ ቕጥዒ ምዝገባ ድምፂ ምሃብ ምምላእ ሐገዝ እንተደልዬም ንሕና ክንሕግዞሞ
ንክእል። ወስነ ሐገዝ ሞሕታትን ሞንፃግ መሰሎመዩ። ፎርሞ ሞዝገባ መረፃ-ልቂ ክመልኡ። አብ መስል ሞዝገባ ዝከነ ይኹን ሰብ ጣልቃ እንተደአአትዊሞን
መሰራዋሞ ወይድማ ክመርፅ ዝንባለ እንተሃሊዋሞ መሰል ሞ ሞዝገባ ወይድማ ሞሞልካት መረፃ ወልቀ መሰልዩ፡፡ ወይድማ ዝደለይዋ ፖለቲዳ ፓርቲ ናይ
ሞመራፅ መሰል አልዋሞ ከሞኡውን አብ ካሊል ፓርቲ አቤቱታ ዘይሞ አማን ፋይል ክገብሩ ይክእሉዬሞ፡ Washington State Elections Office PO
Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881).
ንመረፃ ክሞዝገቡ ወይድማ ሞዝገቦኦም ከመሕይሹ ይድልዩይ?
እወ
የለን
ኣብ ዝኾነ ሳፁን ምልክት ተዘይጌርኩም ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድምፂ ንምሃብ ምምዝጋብ ከም ዘይደለኹም ኣብ ግምት ነእቱ፣ ብቑዕ ተኮይንኩም፣ ተዘይሰሪዝኩም፣
ኣውቶማቲክ ናይ ድምፂ ምሃብ ምዝገባ ተዘይኮኑ፡፡
ኣብ ላዕሊ ‹‹ኣይፋል›› እንተዘይልኩም ንኣውቶማቲክ ድምፂ ወሃብቲ ብቑዓት ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ኣብ ቀፃሊ መረፃ ዕድመኻ 18 ዝመልእ እንተድኣ ኮይኑ፣
ናይ ኣሜሪካ ዜጋን DSHS ስምካ እንተድኣ ኣለዎን፣ ናይ መንበሪ ቦታን አድራሻ ቡስጣ እንተድኣ ኣለካ፣ ዕለት ልደት፣ ናይ ዜግነት መረጋገፂ፣ ኣብዚ መመልከቲ
እትህቦ መረዳእታ ሓቂ ምኳኑ ዘርእይ ክታም እንተድኣ ኣለካ ንኣውቶማቲክ ወሃብቲ ድምፂ ምዝገበ ብቑዕ ኢኻ፡፡
ድምፂ ንምሃብ ኣውቶማቲካሊ ክትምዝገብ ትደሊዶ እወ
ኣይፋል
‹‹እወ›› ኣብ ዝብል ሳፁን ምልክት እንተድኣ ጌርካ ወይ ኣብ ዝኾነ ሳፁን ምልክት ተዘይጌርካ ናይ ድምፂ ወሃብቲ ብቑዕነት መለክዒ ኣማሊእኻ እነትኸውን
DSHS ድማ ንቤት ፅሕፈት ድሕንነት መረዳእታኻ ክልእኽን ኣውቶማቲካሊ ዝተመዝገብካ ወሃቢ ድምፂ ትኸውን፡፡
ወሳኒ አዋጅን ፊርማ
ንሐገዝ ጥረ ገንዘብ ዘመልክቱ እንተኮይኖሞ(ኹሎም ዓበይቲ ሰባት (ወይድማ ሕጋዊ ወኪላት)።
ንሓገዝ መገቢ ወይ ሽፋን ክንክን ጥዕና ዘመልክቱ እንተኮይኖሞ መመልከቲ (ወይድማ ኩሎሙ ወኪላት) ክፈረሙ አለዋሞ
ስለዝተረደአነ አነ:
• ትክክለኛ ሐበሬታ ብሞሓብ ብመስፈርቲ መሰረት ሪፖርት ይግበሩ።
• ሕጋዊ ሞኻኖሞ መረጋገፂ የቅርቡ።
• ንሐገዝ ሕፃናት ኣፀር መሰል ይወሃብ ናብ ግዝአት ዋሽንግተን ናይ ድኻ ቤተሰብ ጊዜያዊ ሐገዝ እንትረክብ (TANF) ሣናይቆ። ይኹን እንበር ሞናልባት አብ
ወልቀይ ወይድማ ሕፃናት ደቀይ ሐገዝ ሕፃናት ሐደጋ ዘሞፅእ እንተኮይኑ ንDSHS ይናይቆ።
• ሞስ መስፈርቲ ሓገዝ ሞግቢ ስራሕ ሞትሕብበር።
ሞናልባት ነገራት እንተደአ ዘይጌረ ወይድማ ሪፖርት ከገብሮ ዝዓባአኔ እንተዘይጌረ ጥቅሚታተይ ይክልከል።
ሞናልባት ኾኒ ኢለ ናይ ሐሰት መግለፂ እንተሂብ ወይድማ ሪፖርት ክገብሮ ዝግባእ እንተዘይጌረ ብወንጀል ከሞዝሕተት ፈሊጠ።
DSHS ሞስ ከልአተ ወይድም ኤጀንሲ አድለይ ሓገዝ ንሞሐብ ሕጋዊ መረጋገፂ ንሞርካብ አፍልጦ ሂበዬ እየ።
ንገንዘብን መግቢ፣ ብዛዕባ ግቡአይን መሰለይን ኣንቢ ወይ ተገሊፅለይ እንትኸውን ናይ ዓማውል መሰልን ሓላፍነትን DSHS 14-113 ቅዳሕ ተዋሂቡኒ እዩ፡፡
ንናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን፣ ብዛዕባ ግቡአይን መሰለይን ኣንቢ ወይ ተገሊፅለይ እንትኸውን ናይ ዓማውል መሰልን ሓላፍነትን HCA 18-003 ቅዳሕ ተዋሂቡኒ
እዩ፣ ንዚ ጥቕሚ ከመልክት ከሎኹ ዜግነትን ኩነታት ብዝምልከት ኣብዚ ምልክታ ዝሃብክዎ መረዳእታ ኣብ ትሕቲ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ሓሶት ምስክርነት
ሓቅን ትኽክልን ምዃኑ የረጋግፅ ወይ ይእውጅ፡፡

ፈርማ መመልከቲ

ዕለት

ሽም መመልከቲ

ከተማን ግዝአት ተፈሪሙ

ፈርማ ካልአት መናእስይ

ዕለት

ሽሞ ካልአት መናሴይ

ከተማን ግዝአት ተፈሪሙ

ፈርማ ሐጋዚ ወይድማ ተወካሊ

ዕለት

ሽሞ ወኪል

ከተማን ግዝአት ተፈሪሙ

ሞስ x እንተፈሪሞሞ ፍርማ ሞሰካክር

ዕለት

ሽሞ ሞስክር
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