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ናይ ኣካል ጉድኣት ሪፖርት 
Disability Report 

ናይ ሕክምና ጉድኣት ውሳነ 

Medical Disability Decision 

DSHS 14-144A 

 

እቲ ናይ ኣካል ጉድኣት ሪፖርት ቅጥዒ DSHS 14-144A ናይ ዓሚል ጉድኣት፣ ናይ Division of Disability Determination (DDDS) ኣብ ምውሳን ናይ ሕክምና ኣካል 

ጉድኣት ንምጥቃም ሓበሬታ ይእክብ፡፡ 

 

The Social Service Specialist (SSS) Financial Service Specialist FSS) እቲ DSHS 14-144A የበግስ፡፡  እቲ SSS ወይ FSS እቲ ናይ Community Service Office 

(CSO)ን ቁጽሪ ተሌፎንን ኣብቲ ቅጥዒ ምህላዎም ከረጋግጽ ኣለዎ፡፡  እቲ ናይ ኣካል ጉድኣት ውሳነ Non-Grant Medical Assistance (NGMA) ወይ ንኣካል ጉድኣት 

Healthcare for Workers with Disabilities (HWD) ንምሕታት ትኽክለኛ ሳንዱቕ ምምልካትካ ኣረጋግጽ፡፡  እቲ ዝተዛዘመ ቅጥዒ ናብቲ ኣካል ጉድኣት ውሳነ ፓኬት 

ወስኽ 

 

1. እቲ SSS ወይ FSS እቲ ስም፣ Social Security Number (SSN)ን ናይቲ ዓሚል ናይ ኣካልድ ጉድኣት ኩነታትን ንምምልካት እቲ መእተዊ ይዛዝሞ፡፡ 

 

2. እቲ SSS ወይ FSS እቲ ዓሚል ክፍሊ 1- ብዛዕባ ናትካ ኩነታት ዝምልከት ሓበሬታ ክሕግዞ ይኽእል፡፡  ዕለታት ትኽክል ክኾኑ ግድን ኣይኮነን፣ ኮይኑ ግና ወርሕን 

ዕለትን ከርእዩ ኣለዎም፡፡ 

 

3. እቲ SSS ወይ FSS እቲ ዓሚል ክፍሊ 2-ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ሪከርድታትካ ንክዛዝም ክሕግዞ ይኽእል፡፡  ብዝተኽኣለ መጠን ሓኪማትና ናይ ሕክምና 

ፍልፍላትን ብዝተማለአ መልክዑ ምፍላይ ኣገዳሲ እዩ፡፡ 

 

4. እቲ SSS ወይ FSS እቲ ዓሚል ክፍሊ 3- ብዛዕባ ናትካ ንጥፈታት ዝምልከት ሓበሬታ ንክዛዝም ክሕግዞ ይኽእል፡፡  እቲ SSS ወይ FSS ናይቲ ዓሚል ጸገማት ብግልጺ 

ንምፍላይ ሓበሬታ ክግምግም ኣለዎ፡፡ 

 

5. እቲ SSS ወይ FSS እቲ ዓሚል ክፍሊ 4 ብዛዕባ ናትካ ብዛዕባ ትምህርትኻ ዝምልከት ሓበሬታ ንክዛዝም ክሕግዞ ይኽእል፡፡  ናይ ትምህርቲ ጉዳያት ፍሉይ ናይ 

ትምህርቲ ጉዳያት ምስዝኾኑ ክረኣዩ ኣለዎም፡፡ 

 

6. እቲ SSS ወይ FSS እቲ ዓሚል ክፍሊ 5- ብዛዕባ ዝሰራሕኻዮም ስራሕቲ ዝምልከት ሓበሬታ ንክዛዝም ክሕግዞ ይኽእል፡፡  ናይ ውልቀ ኣስራሕቲ ክዝርዘሩ ኣይግባእን፣ 

ዓይነት ስራሕ ጥራሕ፡፡ 

 

7. እቲ SSS ወይ FSS እቲ ዓሚል ኣብ ክፍሊ6- ርኢቶታት ጉዳይ 1 ንምምላእ ክሕግዞ ይኽእል፡፡  ካብ ጉዳይ 2 ክሳብ 6 በቲ SSS ወይ FSS ክምልኡ ኣለዎም፡፡ 
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ናይ ኣካል ጉድኣት ሪፖርት 
Disability Report 
ናይ ሕክምና ጉድኣት ውሳነ 

Medical Disability Decision 

ህቶ ን 

 Non-Grant Medical Assistance (NGMA) 

 Healthcare for Workers with Disabilities 

(HWD) 

እዚ ቅጥዒ ብናይ DSHS ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ወይ ናይ ፋይናንስ ሰራሕተኛ ምስቲ ጥርዓን ኣቕራቢ ወይ ናይ ጥርዓን ኣቕራቢ ተወካሊ ቃለ መሕትት ኣብዝግበረሉ እዋን 

ይምላእእ፡  ብኽብትካ ብዝኸኣልካዮ መጠን ፕሪንት፣ ጸሓፍ ወይ ኩሎም ነገራት መልስ፡፡   ኩሎም ሕቶታት መልስ፡፡  እቲ ጥርዓን ንምትግባር መልስታት ዛዝም ኣብቲ 

ቅጥዒ መልሲ ንምምላስ ብዙሕ ቦታ ምስአትደሊ ናብ ክፍሊ 6 ኪድ ወይ  ወረቓቕቲ ኣጣብቕ፡፡ 

1.  ናይ ጠራዒ ስም/ ኤልያስ 

      
2.  ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕስና 

      
3.  ቁጽሪ ተሌፎን ኤልያስ 

      
4.  ናይ ሳልሳይ ወገን ኣድራሻ ስም 

      
ቁጽሪ ተሌፎን ኤልያስ 

      
ኣድራሻ 

      
5.  ዘየኽእለካ ኩነታት እንታይ እዩ?  ካብ ስራሕ ዝእግደካ ጉድኣት ወይ ሕማም ብሓጺሩ ግለጽ 

      

ክፍሊ 1:  ንኩነታካ ዝምልከት ሓበሬታ 

1. ፈለማ ዘጨነቐካ ኩነታት እንታይ እዩ?        
                                                                             ወርሒ   ዕለት  ዓመት 
 እወ  አይኮነን 

2A. ኣብ ላዕሊ ጉዳይ 1 ድሕሪ ዝተርኣየ ሰሪሕኻ ዶ?  መልስኻ ኣይኮነን ምስዝኸውን፤ ኣብታሕቲ ናብ 3Aን3B ኪድ ..................................................   

2B. ን2A መልስኻ እወ ምስዝኸውን ኩነታትካ ክትልውጥ ጌሩካ ዶ: 

ስራሕኻ ወይ ናይ ስራሕ ሓላፍነታትካ? .............................................................................................................................................................................   

ናይ ስራሕ ሰዓታትካ? ............................................................................................................................................................................................................   

ኣቴንዳንስኻ? ..........................................................................................................................................................................................................................   

ካልእ ብዛዕባ ስራሕኻ? .........................................................................................................................................................................................................   

2C. ኣብ ጉዳይ 2B ንዝሎ ዝኾነ ጉዳይ መልስኻ እወ ምስዝኸውን ኣብ ኩነታት ስራሕኻ ዝነበሩ ለውጥታት፣ ዕለታት ዘጋጠሙን ከምኡ እውን እዞም ለውጥታት ንምግባር 

ኩነታት ከመይ ኣገዳሲ ከምዝገበሮ ግለጽ፡ 

              

3A. ኩነታትካ ኣብ መወዳእታ ንከይትሰርሕ ዝገበረካ መዓዝ እዩ?        
    ወርሒ     ዕለት    ዓመት 

3B. ኩነታትካ ብከመይ ንከይትሰርሕ ከምዝገበርካ ግለጽ: 

              

ክፍሊ 2:  ናይ ሕክምና ሪከርድኻ ዝምልከት ሓበሬታ 

1. ብዛዕባ ናይ ኣካል ጉድኣት ኩነታት ሕክምና ሪከርድኻ ብዛዕባ እቲ ናይ ቀረባ እዋን ዶክተር ኣእትው: 

 ንናይ ኣካል ጉድኣት ኩነታት ብዶከተር ተራኢኻ 

ምስዘይትፈለጥ ኣብዚ ኣረጋግጽ፡፡ 

ናይ ዶክተር ስም/ክሊኒክ 

      
ቁጽሪ ተሌፎን ኤልያስ 

      
ኣድራሻ 

      
እዚ ዶክተር ንፈለማ እዋን ዝረኣየካ ዕለት 

      
ምርመራ ወይ ሕምና ዝገበርካሉ ሕማም ወይ ጉድኣት 

      

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

እዚ ዶክተር ንመወዳእታ እዋን ዝረኣየካ ዕለት 

      
ዝገበርካዮ ክንክን ወይ ሕክምና ጸሓፍ(እዚ ማለት መትባሕቲ፣ ኬሞቴራፒ፣ ራድየሽን ከምኡ እውን ንሕማምካ ወይ ጉድኣትካ ዝወስካዮ መድሓኒትዘ፣ዝፍለጥ እንድሕር ኮይኑ::  ሕክምና ወይ መድሓኒት ምስዘየለ የለን 
ኢልካ ጸሓፍ 

      

2. ናይ ኣካል ጉድኣት ኩነታትካ ካብ ዝጅምር ጊዜ ጀሚረ ብካልእ ዶክተር ተራኢኸዶ ትፈልጥ?   እወ  የለን   

እወ እንተኾይኑ እዞም ዝስዕቡ መልስ 
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ናይ ዶክተር ስም/ክሊኒክ 

      
ቁጽሪ ተሌፎን ኤልያስ 

      
ኣድራሻ 

      

 

   

እዚ ዶክተር ንፈለማ እዋን ዝረኣየካ ዕለት 

      
ምርመራ ወይ ሕምና ዝገበርካሉ ሕማም ወይ ጉድኣት 

      
እዚ ዶክተር ንመወዳእታ እዋን ዝረኣየካ ዕለት 

      
ዝገበርካዮ ክንክን ወይ ሕክምና ጸሓፍ(እዚ ማለት መትባሕቲ፣ ኬሞቴራፒ፣ ራድየሽን ከምኡ እውን ንሕማምካ ወይ ጉድኣትካ ዝወስካዮ መድሓኒትዘ፣ዝፍለጥ እንድሕር ኮይኑ::  ሕክምና ወይ መድሓኒት ምስዘየለ የለን 
ኢልካ ጸሓፍ 

      

ካብ ሕማም ወይ ጉድኣት ጀሚሩ ተወሰኽቲ ዶክተራት እንተድኣሪኦምኻ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ሓበሬታ ዘለዎም ተወሰኽቲ ገጻት ኣጣብቕ፡፡ 

3. ንና ኣክ ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ተሓኪምካ ዶ ትፈልጥ   እወ  ኣይፋል 

 እወ እንተኾይኑ እዞም ዝስዕቡ መልስ 

ስም እቲ ሆስፒታል 

      
ቁጽሪ ተሌፎን ኤልያስ 

      
ኣድራሻ 

      
ዝተርኣኻሎም ዕለታት እንታይ እዮም? 

      
ምርመራ ወይ ሕምና ዝገበርካሉ ሕማም ወይ ጉድኣት 

      

ዝገበርካዮ ክንክን ወይ ሕክምና ጸሓፍ(እዚ ማለት መትባሕቲ፣ ኬሞቴራፒ፣ ራድየሽን ከምኡ እውን ንሕማምካ ወይ ጉድኣትካ ዝወስካዮ መድሓኒትዘ፣ዝፍለጥ እንድሕር ኮይኑ::  ሕክምና ወይ መድሓኒት ምስዘየለ የለን 
ኢልካ ጸሓፍ 

      

4. ንሕማም ወይ ንጉድኣት ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት እንተድኣኔርካ እዞም ዝስዕቡ መልስ:: 

ስም እቲ ሆስፒታል 

      
ቁጽሪ ተሌፎን ኤልያስ 

      
ኣድራሻ 

      
ዝተርኣኻሎም ዕለታት እንታይ እዮም? 

      
ምርመራ ወይ ሕምና ዝገበርካሉ ሕማም ወይ ጉድኣት 

      

ዝገበርካዮ ክንክን ወይ ሕክምና ጸሓፍ(እዚ ማለት መትባሕቲ፣ ኬሞቴራፒ፣ ራድየሽን ከምኡ እውን ንሕማምካ ወይ ጉድኣትካ ዝወስካዮ መድሓኒትዘ፣ዝፍለጥ እንድሕር ኮይኑ::  ሕክምና ወይ መድሓኒት ምስዘየለ የለን 
ኢልካ ጸሓፍ 

      

ንሕማም ወይ ንጉድኣት ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት ወይ ክሊኒካት እንተድኣኔርካ ስማት፣ ዕለታትን ምኽንያታትን ኣብ ክፍሊ 6 ጸሓፍ ወይ ተወሰኽቲ ገጻት ጸሓፍ፡፡  

5. ኣብ ዝሓለፈ ኣመት ካብዞም ዝስዕቡ ምርመራታት ዝገበርካዮ ኣሎ ዶ?  ኣብ ግቡእ ሳንዱቕ ርአ፤ መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ ድማ እቲ ምርመራ ኣበይን መዓዝን 

ከምዝገበርካ ተዛረብ 

ምርመራ እወ አይፋሉን ኣበይ ጌርካ መዓዝተገይሩ 

ኤሌክትሮካርዲግራም   
            

ናይ ኣፍልቢ ኤክስረይ   
            

ካልእ ኤክስረይ (ዓይነት ግለጽ):         
            

ናይ ምትንፋስ ምርመራታት   
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ናይ ደም ምርመራታት   
            

ካሊእ (ግለጽ):         
            

ክፍሊ 2:  ናይ ሕክምና ዝርዝር 

ስም ሕክምና ብ(ስም ዶክተር)ዝተኣዘዘ ናይ ሕክምና ምኽንያት 

                  

                  

                  

                  

                  

ተወሰኽቲ ሕክምናታት ምስዝህልውኻ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓበሬታ ዝሓዘ ተወሳኺ ወረቐት ኣጣብቕ 

ክፍሊ 4:  ንትምህርትኻ ዝምልከት ሓበሬታ 

1. ዝዛመክዮ ዝለኣለ ደረጃ ትምህርቲ እንታይ እዩ?         ኣየናይ ዓመት?        

2. ናይ ንግዲ ወይ ሞያ ትምህርቲ ተማሂርካ ዶ ወይ ዝኾነ ፍሉይ ስልጠና ወሲድካ ዶ?   እወ  የለን        

እወ እንተኾይኑ እዞም ዝስዕቡ መልስ 

ዓይነት ንግዲ ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ ወይ ስልጠና 

      
ዝተማሃርካዮ እዋን 

      
እዚ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ኣብዝሰራሕኻዮ ዝኾነ ስራሕ ከመይ ተጠቒምካሉ 

      

ክፍሊ 5:  ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ዝሰራሕኻዮ ስራሕ 

ካብ ናይ ኩሉ ጊዜ ስራሕኻ ጀሚርካ ቅድሚ ስራሕ ጠጠው ምባልካ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ዝሰራሕኻዮም ስራሕቲ ዘርዝር፡፡  እዚ ማለት ንንውሕ ዝበለ እዋን ዝሰራሕኻዮ 

ስራህ::  ደረጃ ትምህርትኻ 6ይ ክፍል ወይ ትሕቲ ኡ ምስዝኸውን እሞ ንዝሓለፉ 35 ዓመታት ወይ ልዕሊኡ ስራሕ ካብ ዝጀመርካ እን ጀሚሩ ዝሰራሕኻዮም ስራሕቲ ዘርዝር፡

፡  ተወሳኺ ቦታ ምስእትደሊ ተወሳኺ ወረቐት ዘርዝር ወይ ክፍሊ 6 ተጠቐም፡፡ 

ናይ ስራሕ ርእሲ ዓይነት ቢዝነስ ካብ: ናብ፦ 
ዕለታት ኣብ 

ሰሙን 
ናይ ክፍሊት መጠን(ብሰዓት፣ ዕለት፣ 

ሰሙን፣ ወርሒ ወይ ኣመት) 
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2A.  ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝተጠቐሱ ናይ ኩሉ ጊዘ ስራሕ ሰሪሕኻ ዶ: እወ  ኣይኮነን 

 ማሽናት፣ መሳርሕታት ወይ ዝኾነ መሳርሒ ትጥቀም? .............................................................................................................   

 የቴክኒክ እውቀት ወይም ችሎታ መጠቀም?  .............................................................................................................................   

 ዝኾነ ናይ ጽሑፍ፣ ዝተማልአ ሪፖርታት ወይ ተመሳሳሊ ሓለፍነት ዶ ሰሪሕኻ?  ................................................................   

 ናይ ምጥሕብባር ሓላፍነታት ምህለው ........................................................................................................................................   

2B. ኩሎም ናይ መልስታት መብርሂ ብምሃብ ግለጸ፡ ዓይነታት ማሽን፣ መሳርሕታት ወይ ኣቑሑ ትሰርሖ ንዝነበርካ ስራሕ ዝተጠቐምካዮ; ንዝራሕኻዮ ናይ ጽሑፍ ስራሕ 

ዝተጠቐምካዮ ቴክኒካዊ ክእለት ከምኡ እውን ናይ ዝኾነ ሪፖርት ባህርይ፣ ከምኡ እውን ዘተሓባበርካዮም ሰባት ቁጽሪ ከምኡ እውን ናይ ምትሕብባርካ ደረጃ፡፡ 

              

2C. ኣብ ታሕቲ ንዘለው ዝበለጸ መልሲ ብምቕማጥ ኣብ ናይ ብዙሕ እዋን ስራሕኻ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልቲ እትገብሮ ናይ ኣካላዊ ንጥፈታት መጠን ግለጽ:: 

 ንክንደይ መዓልቲ ትሰርሕ: ምጉዓዝ?  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

  ጠጠው?  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

   ኮፍ?  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 ንክንደይ ጊዜ ዝኣክል ትሰርሕ ምዕጻፍ?   ብፍጹም  ብፍሉይ ኣጋጣሚ  ብዙሕ እዋን  ብቀዋምነት 

  ምብጻሕ?   ብፍጹም  ብፍሉይ ኣጋጣሚ  ብዙሕ እዋን  ብቀዋምነት 

 ምልዓልን ምሽካምን፡ እንታይ ተልዕል ከምዝነበርካን ንክንደይ ዝኣክል ርሕቐት ተሸኪምካ፡፡      

 ዝተሸከምካዮ ዝኸበደ ክብደት እንታይ ኔሩ?  10 lbs.  20 lbs.  50 lbs.  100 lbs.  > 100 lbs. 

  ብዙሕ ጊዜ እተልዕሎ ወይ እትሽከሞ ክብደት ክንደይ ዝኣክል ኔሩ?  ክሳብ 10 lbs.  ክሳብ 25 lbs.  ክሳ 50 lbs.  

   ክሳ 100 lbs. 

ክፍሊ 6:  ርኢቶ 

1. ዝኾኑ ናይ ሕሉፍ ሕቶታት ንምምላስ ተወሳኺ ቦታ ጌርካ ተጠቐም::  ከምእውን እዚ ቦታ ኣብ ናይ ኣካል ጉድኣት ጥርዓንካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ኢልካ እትሓስቦ 

ዝኾነ ሓበሬታ(ኣብ ሕሉፍ ዘይተገለጹ ካልኦት ናይ ሕማምን ጉድኣትን ሓበሬታ) ንምሃብ ተጸቐመሉ፡፡ 

              
 

 

በቲ ቃለ መሕትት ዝገብር  ዝምላእ 
 

2. እቲ ከሳሲ እንገሊዝኛ ይዛረብ ዶ?   እወ  ኣይፋሉን     ኣይፋሉን እንተኾይኑ እንታይ ቋንቋ ይዛረብ/ትዛረብ::        

3. እቲ ሓታቲ እዚ ጥርዓን ንምትግባር ሓገዝ የድልዮ ዶ?   እወ  የለን 

 እወ እንተኾይኑ ኣብ ገጽ 1 ዘሎ ናይ ሳልሳይ ወገን ኣድራሻ ተጠቐም 

4. እቲ ጥርዓን ኣቕራቢ ክሕተት እንከሎ ዘጋጠመ ጸገም እንተሎ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ርአ 

  ምንባብ  ምጽሓፍ  ሕቶታት ምምላስ  ምስማዕ 

  ኮፍ ምባል  ምግንዛብ  ኢድ ምጥቃም  ምትንፋስ 

  ምርኣይ  ምርኣይ  ካልእ (ግለጽ):        
 ኣይተርኣየን 

 ኣብ ላዕሊ ካብዝተገጹ ዘጋጠመ ምስህሉ እቲ ጸገም ግለጾ: 
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5. ገለ ኣብ ከይዲ ዘሎ / ህልውABD ገምጋም?   እወ  የለን 

  ኣካላዊ; ዕለት:        

  ኣእምራዊ ጥዕና; ዕለት:         

6. እቲ ጥርዓን ኣቕራቢ ብሙሉእ ግለጾ(ንኣብነት ሓፈሻዊ ኣቀዋማ፣ ቁመት፣ ክብደት፣ ጸባይ፣ ገለ ዘጋጠምዎ ጸገማት ወይ ኣብ ላዕሊ ዝቐረቡ): 

      

ናይ ሓታቲ ክታም ዕለት 

      
ስም ሓታቲ (ጸሓፍ ወይ ፕሪንት ግበር) 

      
ናይ ሓታቲ ቁጽሪ ተሌፎን (ከምኡ እውን ናይ ከባቢ ኮድ) 

      

ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ማሕበረሰብ 

      

 


