
DSHS 14-113 AM (REV. 04/2023) Amharic የገንዘብ እና የምግብ መብቶች እና ግዴታዎች ገጽዎ 1 ከ2 

 

የገንዘብ እና የምግብ እርዳታ መብቶችዎ እና 
ኃላፊነቶችዎ 

የደምበኛ ስም (የቤቱ አባወራ) 

      

የደንበኛው መለያ ቁጥር 

      

የእርሶ ግዴታዎች (ማድረግ ያልብዎ ነገር) 

• ብቁ መሆንዎን ለመወሰን እንድንችል የሚያስፈልገንን መረጃ ይስጡን። 

• በሚያስፈልግበት ጊዜ ማረጋገጫውን ይስጡን። ለእርስዎ ልናገኝ እንችል ይሆናል። ለዲፓርትሜንቱ የሚሰጡት መረጃ በፌደራል እና በክልል ባለስልጣናት 
ሊረጋገጥ ይችላል። ማረጋገጫው የማጭበርበር መርማሪዎችን ጨምሮ ከመምሪያው ሰራተኞች የሚመጡ ተከታይ እውቂያዎችን በውስጡ ሊያካትት ይችላል። 

• ለDepartment of Social and Health Services(ማህበራዊ እና ጤና አገልግሎቶች ዲፓርትሜንት) ሪፖርት የተደረገው መረጃ በHealth 
Care Authority(ጤና እንክብካቤ ባለስልጣን) እና በጤና ጥቅማ ጥቅሞች ልውውጥ ለሚተዳደረው የጤና እንክብካቤ ሽፋን ብቁነት ላይ ጉዳት ሊያመጣ 
ይችላል። 

• በWAC 388-418-0005 ላይ እንደአስፈላጊነቱ ለውጦችን (ለምሳሌ እንደ አድራሻ፣ ገቢ፣ ወዘተ) ሪፖርት ያድርጉ። በወሩ 10ኛ ወር ላይ ሪፖርት 
ያድርጓቸው። 

• የTANF ስጦታ ከተቀበሉ ከDivision of Child Support(ህፃናት ድጋፍ ክፍል፣ DCS) ጋር ይተባበሩ። በእርስዎ እንክብካቤ ውስጥ ላሉ 
ልጆች(ልጆች) የልጅ ድጋፍን እንዲያቋቁም፣ እንዲያሻሽል ወይም እንዲተገበር DCS መርዳት አለቦት እናም (ካስፈለግ) አባትነትን መመስረት አለብዎት። 
ከDCS ጋር መተባበር እርስዎን፣ ልጆቻችሁን ወይም ልጆቻችሁን በእንክብካቤዎ ውስጥ ካሉት አሳዳጊ ካልሆነ ወላጅ የመጉዳት አደጋ እንደሚያጋልጥ 

ለማመን በቂ ምክንያት እንዳለዎት ማሳየት ከቻሉ፣ ከDCS ጋር አለመተባበር ይችላሉ። 

• የገንዘብ እርዳታ ሲጠይቁ ወይም ሲቀበሉ፣ ከሌሎች ምንጮች ሊገኝ የሚችል ገቢ ለማግኘት ያመልክቱ እና ምክንያታዊ ጥረት ያድርጉ። 

• የሚፈለገውን ሪፖርትዎች እና ግምገማዎች ያጠናቅቁ። 

• ለገንዘብ እርዳታ እና ለምግብ እርዳታ የሥራ መስፈርቶችን ይከተሉ። 

• እርስዎን ወክሎ ሌላ ሰው የምግብ እርዳታዎን እንዲጠቀም ከፈለጉ ይንገሩን። 

• ከጥራት ቁጥጥር ግምገማዎች ጋር ይተባበሩ። 

• ለቤተሰብዎ አባላት ምግብ ለመግዛት ብቻ የምግብ እርዳታን ይጠቀሙ። 

• የገንዘብ ድጋፍዎን ለቤተሰብዎ አባላት ጥቅም ብቻ ይጠቀሙ። 

• ለእርዳታ ለሚያመለክቱ ሰዎች ብቻ የSocial Security Numbers(ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች, SSN) ወይም የኢሚግሬሽን ሁኔታ ማቅረብ 
አለብዎት። ለማይያመለክቱ የቤተሰብ አባላት SSNs ወይም የኢሚግሬሽን ሁኔታን ላለመስጠት ከመረጡ፣ አስፈላጊ ከሆነ፣ ብቁነትን ለመወሰን፣ የሁሉም 
የቤተሰብ አባላት ገቢ እና ሀብቶች አሁንም መረጋገጥ አለባቸው፣  

መብቶችዎ(የግድ ማድረግ አለብን) 

• የእርስዎን ስም፣ አድራሻ እና ፊርማ የያዘ ማመልከቻ ወይም የተፈቀደለት ተወካይ ፊርማ መቀበል አለብን። 

• የ DSHS ቅጾችን እንዲሞሉ እናግዝዎታልን። 

• ለተፋጠነ አገልግሎት ብቁ ከሆኑ፣ የምግብ እርዳታ ጥያቄዎን በ7 ቀናት ውስጥ እናስኬዳለን። 

• ሰነዶችን ሲያቀርቡ ከጠየቁ ደረሰኝ ልንሰጥዎ ይገባል። 

• በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች በ 30 ቀናት ውስጥ፣ የጽሑፍ ውሳኔ ይስጡ። 

• ከ Office of Fraud and Accountability(መጭበርበር እና ከተጠያቂነት ቢሮ) የመጣ የFraud Early Detection(የማጭበርበር ቅድመ 
ምርመራ፣ FRED) መርማሪን ለማነጋገር እምቢ ማለት ይችላሉ። መርማሪው ወደ ቤትዎ እንዲገባ መፍቀድ የለብዎትም ።መርማሪው በሌላ ጊዜ ተመልሶ 
እንዲመጣ መጠየቅ ይችላሉ። ይህ ለእርዳታ ብቁ መሆንዎን አይጎዳውም።  

• መምሪያው በእኔ ጉዳይ ላይ በሚያደርገው ውሳኔ ካልተስማሙ፣ የአስተዳደር ችሎት ሊጠይቁ ይችላሉ። እንዲሁም የአስተዳደር ችሎት መብቶችዎን ሳይነኩ 
አከራካሪውን ውሳኔ ወይም እርምጃ እንዲገመግም ተቆጣጣሪ ወይም አስተዳዳሪን መጠየቅ ይችላሉ።  

• በTemporary Assistance for Needy Families(ጊዜያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች፣ TANF) ፕሮግራም የ60-ወር ጊዜ ገደብ ህግን 
ልናሳውቅዎ ይገባል። ይህ የጊዜ ገደብ በBasic Food(መሰረታዊ ምግብዎ) ወይም የልጅ እንክብካቤ ድጎማዎ ላይ ተግባራዊ አይሆንም። 

ስለ EBT ካርድዎ ማወቅ ያለብዎት ነገርዎች 

• ጥቅማ ጥቅሞችን አላግባብ መጠቀም፦ በEBT ካርድ የተከፋፈሉ የምግብ እና የገንዘብ ድጎማዎችን ያለአግባብ መጠቀም ለ DSHS ጥቅማጥቅሞችን 
የተጠቀምክበትን የግብይት ታሪክ ያቀርባል። ዲፓርትሜንቱ የገንዘብ ድጋፍ ጥቅማ ጥቅሞችን አላግባብ መጠቀም ወይም የምግብ እርዳታ ጥቅማ ጥቅሞችን 

በጥሬ ገንዘብ ወይም ሌሎች ዋጋ ያላቸውን ነገሮች (ህገወጥ የሰዎች ዝውውር) መለዋወጥ ላይ የግብይት መረጃን የሚጠቀም ይሆናል። 

• የEBT ካርድ መተክያ፦ የ EBT ካርድዎችዎን ለመተካት ልናስከፍልዎ እንችላለን። የEBT ካርድዎን እና personal identification number(የግል 
መለያ ቁጥርዎን, PIN) ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ያድርጉት። 

• ከፍተኛ ሚዛን EBT ካርዶች፡- ጥቅማ ጥቅሞችዎን ለወራት በአንድ ጊዜ ካልተጠቀሙ ወይም ከብዙ ወራት በኋላ ከፍተኛ ሚዛን ካላከማቹ የእርስዎን ሁኔታ 
ወይም የጥቅማጥቅሞችን ፍላጎት ለመገምገም ልናገኝዎ እንችላለን።  
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ማወቅ ያለብዎት ነገሮች (Basic Food(መሰረታዊ ምግብ)) 

• መረጃው ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ፣ ለሌሎች የፌደራል ኤጀንሲዎች ለBasic Food(መሠረታዊ ምግብ) ስለሚያመለክቱ ሰዎች መረጃ እንልካለን። 
ማንኛውም መረጃ የተሳሳተ ከሆነ የሚያመለክቱ ሰዎች Basic Food(መሰረታዊ ምግብ) ላያገኙ ይችላሉ። አንድ ሰው ትክክል እንዳልሆነ የሚያውቀውን 
መረጃ ካቀረበ በወንጀል ሊከሰሱ ይችላሉ። ሳያስቡበት ሆን ተብሎ የBasic Food(መሠረታዊ ምግብ) ደንቦችን በመጣስ ቅጣቶች ከፕሮግራሙ ብቁ ከመሆን 
እስከ መቀጮ ወይም እስራት ይለያያሉ። 

• ከሸጡ፣ ለመሸጥ ከሞከሩ፣ የምግብ እርዳታዎን እንደ ጥሬ ገንዘብ፣ መድሃኒት፣ የጦር መሳሪያ፣ ወይም ከተፈቀደለት ቸርቻሪ (ህገወጥ የሰዎች ማዘዋወር) ምግብ 
ካልሆነ በስተቀር ማንኛውንም ዋጋ ላለው ነገር ከቀየሩ ወይም ከለገሱ፣ በመጀመሪያው ጥፋት ቢያንስ ለአንድ አመት የምግብ እርዳታ ጥቅማጥቅሞችን ከመቀበል 
እስከ ከፍተኛ እድሜ ልክዎን ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ። ከWashington ግዛት ወጥተው ወደ ሌላ ግዛት ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ቢያመለክቱም ይህ ብቁ 
አለመሆን የሚቀጥል ይሆናል።  

• በBasic Food(መሠረታዊ የምግብ) ሥራ መስፈርቶች ውስጥ መሳተፍ ካለብዎት እና መሳተፍ ካልቻሉ፣ ለአንድ ወር ያህል ውድቅ ሊያደርጉ ይችላሉ እና 
ለመጀመሪያው ውድቀት የሥራ መስፈርቶችን እስካላሟሉ ድረስ፤ ለሶስት ወራት እና ለሁለተኛው ውድቀት እስኪያሟሉ ድረስ ውድቅ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ 
እንዲሁም ለስድስት ወራት እና ለሦስተኛ ጊዜ እና ከዚያ በኋላ በእያንዳንዱ ጊዜ እስኪያሟሉ ድረስ ከውድድር ሊወገዱ ይችላሉ። 

• በዚህ ገጽ ላይ በተዘረዘረው የBasic Food(መሠረታዊ የምግብ) ቅጣት ማስጠንቀቂያ ላይ እንደተገለፀው፣ የBasic Food(መሠረታዊ ምግብ) ፕሮግራም 
ህግን በመጣስ ከመሰረታዊ ምግብ ፕሮግራም ሊወገዱ ይችላሉ። 

• መምሪያው ለBasic Food(መሠረታዊ ምግብ) እነዚህን ወጪዎች እንዲጨምር ከፈለጉ፣ የቤተሰብ ወጪዎችን ሪፖርት ያድርጉ። ሪፖርት ካላደረጉ እና 

የእነዚህን ወጪዎች ማረጋገጫ ካላቀረቡ፣ ተጨማሪ Basic Food(መሰረታዊ ምግብ) ማግኘት ይችሉ እንደሆነ ለመወሰን እነዚህን ወጪዎች እንድንጠቀም 
እንደማትፈልጉ እየገለጹ ማለት ነው። 

ማወቅ ያለብዎት ነገሮች (ገንዘብ) 

• Temporary Assistance for Needy Families(ጊዜያዊ እርዳታ ለችግረኛ ቤተሰቦች፣ TANF) በማግኘት የልጅዎን እና ለትዳር ጓደኛዎ ድጋፍ 
መብቶችን ለDivision of Child Support(ህፃናት ድጋፍ ክፍል) ይመድባሉ። ይህ ማለት እርስዎ እስከተቀበሉት የህዝብ እርዳታ መጠን ድረስ DCS 
ያለዎትን ድጋፍ ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። በTANF ጊዜ ለልጁ የልጅ ማሳደጊያ ክፍያዎች ወይም ጥቅማጥቅሞች ከተቀበሉ ወዲያውኑ ለDCS መንገር 
አለብዎት። 

• የTANF አገልግሎትን ማግኘት ካቆሙ የልጅ ድጋፍን የሚነኩ ለውጦችን ለምሳሌ ልጁ ተንቀሳቅሶ ወይም አድራሻዬ ስለተቀየረ ለDCS መንገር አለቦት። 

• የTANF አገልግሎት ካገኙ፣ ጊዜያዊ የአደጋ ጊዜ የመኖሪያ ቤት ወጪዎችን ለመክፈል የሚረዳ ተጨማሪ ገንዘብ ሊጠይቁ ይችላሉ። 

በፌዴራል የሲቪል መብቶች ህግ እና በU.S. Department of Agriculture(በአሜሪካ የግብርና መምሪያ፣ USDA) የሲቪል መብቶች ደንቦች እና 
ፖሊሲዎች መሰረት, ይህ ተቋም በዘር፣ በቀለም፣ በብሔር ማንነት፣ በጾታ (የጾታ ማንነት እና ጾታዊ ዝንባሌን ጨምሮ)፣ የሃይማኖት እምነት፣ የአካል ጉዳት፣ ዕድሜ፣ 
የፖለቲካ እምነት፣ ወይም ቀደም ሲል ለነበሩ የሲቪል መብቶች እንቅስቃሴ በቀል ወይም የበቀል እርምጃ መድልዎ የተከለከለ ነው። 

የፕሮግራሙ መረጃዎች ከእንግሊዝኛ ውጪ በሌሎች ቋንቋዎች ሊቀርብ ይችላል። የፕሮግራም መረጃን ለማግኘት አማራጭ የመገናኛ ዘዴ የሚያስፈልጋቸው አካል 
ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች (ለምሳሌ፦ ብሬይል፣ ትልቅ ህትመት፣ ኦዲዮ ቴፕ፣ የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ)፣ ለጥቅማጥቅሞች ያመለከቱበትን ኤጀንሲ (ግዛት ወይም 
አካባቢ) ማነጋገር አለባቸው። መስማት የተሳናቸው፣ የመስማት ችግር ያለባቸው ወይም የንግግር እክል ያለባቸው ግለሰቦች በፌዴራል ሪሌይ አገልግሎት አማካኝነት 

USDAን በ (800) 877-8339 ማነጋገር ይችላሉ። 

የፕሮግራም አድሎአዊ ቅሬታ ለማቅረብ ቅሬታ አቅራቢው ቅጽ AD-3027 ፣ USDA የመድልዎ ቅሬታ ቅጽ መሙላት አለበት። ከየትኛውም የዩኤስዲኤ ቢሮ በ 

(833) 620-1071 በመደወል ወይም በኦንላይን  https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf ላይ ለ USDA 
ደብዳቤ በመጻፍ ማግኘት ይቻላል ስለ ሲቪል መብቶች ጥሰት ምንነት እና ቀን ለAssistant Secretary for Civil Rights(ሲቪል መብቶች ረዳት ጸሐፊ፣ 
ASCR) ለማሳወቅ፣ ደብዳቤው የአቤቱታ አቅራቢውን ስም፣ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር እና ስለተፈጸመው አድሎአዊ ድርጊት የጽሁፍ መግለጫ በበቂ ሁኔታ መያዝ 

አለበት። የተሞላው AD-3027 ቅጽ ወይም ደብዳቤ ወደ ሚከተለው አድራሻ መግባት አለበት፦ 

1. ሜይል፦ Food and Nutrition Service, USDA 

1320 Braddock Place, Room 334 
Alexandria VA 22314; 

2. ፋክስ፦ (833) 256-1665 ወይም (202) 690-7442; ወይም 

3. ኢሜል፦ mailto:FNSCivilRightsComplaints@usda.gov 

ይህ ተቋም የእኩል እድሎች ሰጪ ነው። 

ከዚህ በታች ባለው ላይ በመፈረም፣ የ DSHS ጥቅማጥቅሞችን እና ፕሮግራሞችን በመቀበል መብቶቼ እና ኃላፊነቶቼ እንደተገለጹልኝ እየገለፅኩ ነው። ይህን ሰነድ 
ለመፈረም ፈቃደኛ ካልሆንኩ ብቁነቴን አይጎዳውም ነገር ግን አሁንም ለፕሮግራም መስፈርቶች እና ለፕሮግራም ወይም ለወንጀል ቅጣቶች ተጠያቂ እንደሆንኩኝ ይገባኛል።  

የአመልካች ፊርማ  ቀን 

       
የጋራ አመልካች ፊርማ  ቀን 

       

የDSHS ሰራተኛ የመግኛ መለያ:        መፈረም አልፈለገም። 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fad-3027.pdf&data=05%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C83a697f57d8e4e59ebd708db4658942f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638181119017309982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FPK1WqBIwJJmJVunZm570MDiAkg6yjthCfERMjdwvn0%3D&reserved=0
ሜይሉን%20ወደ:FNSCivilRightsComplaints@usda.gov%20ይላኩ

