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 የመካከለኛ ማረጋገጫ ግምገማ 

ጥቅማጥቅሞችን ማግኘትዎን ለመቀጠል፣ የመካከለኛ ማረጋገጫ ግምገማዎን በፖስታ፣ በለኛ በማስቀመጥ ወይም 
በስልክ መጨረስ አለብዎት። 

ለገንዘብ፦ 
 እያንዳንዱን ጥያቄ ይመልሱ፤ 
 የግቢ ማረጋጋጫውን ያቅርቡ፤ 
 የሁሉንም ለውጦች ማረጋገጫ 
ያቅርቡ፤ እንዲሁም 

 ይህንን የግምገማ ቅጽ 
በመፈረም ይመልሱ። 

እየሰራ ላለው የቤተሰብ 
ድጋፍ፦ 
 ጥያቄ ቁጥር 3፣ 4፣ 5 ወይም 

12ን መመለስ 
አይጠበቅብዎትም። 
 የገቢ ማረጋገጫ እና የሰሩትን 
ሰዓታት ማቅረብ አለብዎት። 

ለBasic Food(መሰረታዊ ምግብ)፦ 
 ጥያቄ ቁጥር 3፣ 4፣ 5 ወይም 12ን መመለስ 
አይጠበቅብዎትም። 

 Basic Food(መሰረታዊ ምግብ) ብቻ እየወሰዱ ከሆነ፣ 
ለዚህ ግምገማ የገቢ ማረጋገጫ ማቅረብ 
አይጠበቅብዎትም። ሆኖም ግን፣ ሊደረግ ለሚችለው 
የጥቅማጥቅሞች መጨመር የገቢ መቀነስ ማረጋገጫ 
ማቅረብ ይችላሉ። 

 ይህንን የግምገማ ቅጽ በመፈረም ይመልሱ። 
1. ስም፣ የአሁኑ አድራሻ፣ እና የእውቅያ መረጃ 
የመጀመርያ ስም የአባት ስም 
            

የደንበኛ መለያ(ID) ቁጥር 
      

የሚኖሩበት አድራሽዐ የጎዳና ስም  ከተማ ክልል ዚፕ ኮድ 
                     
የተለየ ከሆነ የመልዕክት አድራሻ  ከተማ ክልል የዚፕ ኮድ 
                     
የመጀመርያው ስልክቁጥር 

  ተንቀሳቃሽ       የቤት       መልክት 
      

ሁለተኛ የስልክ ቁጥር(ዎች) 
  ተንቀሳቃሽ       የቤት       መልክት 

      
2. ሰዎች ወደ ቤትዎ ይገባሉ ይወጣሉ 
ወደ ቤትዎ የሚገባ ወይም የሚወጣ ሰዎ ነበረ?    አዎ(ከዚህ በታች ተጨማሪ መረጃ ይንገሩን)       አይ  

ስም ግንኙነት 
ከእርስዎ ጋር 

ወደ ዉስጥ የገባባት ቀን 
ለዚህ ሰው 

ጥቅማጥቅሞችን 
ይፈልጋሉ? 

ከቤቱ የወጣበት ቀን  

                    አዎ       አይ       

                    አዎ       አይ       
3. እርግዝና(ለምግብ እርዳታ አያስፈልግም) 
ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በእርግዝና ላይ ለውጥ የነበረው ሰው አለ?  አዎ(ከዚህ በታች ተጨማሪ ይንገሩን)   አይ  

ስም የሚጠበቀው የመጨረሻ ቀን የእርግዝናው የመጨረሻ ቀን 

                  

4. የገንዘብ ግባዓቶች (ለምግብ እርዳታ አያስፈልግም) 
በቤትዎ ውስጥ ያሉ ሰዎች የገንዘብ ግበዓቶች አሏቸው?    አዎ(ከዚህ በታች ተጨማሪ መረጃ ይንገሩን)       አይ  

ባለቤቱ ቼኪንግ የቁጠባ እስቶክ(አክሲዮኖች) ቦንዶች 

      $       $       $       $       

      $       $       $       $       

5. ተሽከርካሪዎች (ለምግብ እርዳታ አያስፈልግም) 
ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ተሽከርካሪ ያገኘ ሰው አለ?    አዎ(ከዚህ በታች ተጨማሪ መረጃ ይንገሩን)       አይ  

ባለቤቱ ስሪት(ለምሳሌ፦ ፎርድ, ዶጅ) 
ሞዴል 

(ለምሳሌ፦ ፎከስ፣ 
ኒዮን) 

የሞዴሉ ዘመን  
(ለምሳሌ: 1998, 2004) የአሁኑ እሴት የተበደረው መጠን የተከራየው ተሽከርካሪ ይህ 

ነው? 

                                      አዎ     አይ 
6. አዲስ ገቢ / የተቋረጠ ገቢ 
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ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ገቢ ማግኘት የጀምረ ወይም ያቋረጠ ሰው አለ?     አዎ(ከዚህ በታች ተጨማሪ መረጃ ይንገሩን)    
አይ 
(ለምሳሌ፦  አዲስ ሥራ / የሥራ አጥነት ካሳ / የማህበራዊ ዋስትና / L&I ጥቅማጥቅሞች / የልጅ ድጋፍ)  

ገቢውን ያገኘ ሰው ስም ቀጣሪ ወይም ሌላ የገቢ ምንጭ ገቢ ጀምሮ ወይም ተቋርጦ ያውቃል? ገቢው የጀመረበት 
ቀን ገቢው የተቋረጠበት ቀን 

      
 

        የጀመረበት     
ት 

            

... የሎተሪ ወይም የቁማር አሸናፊነት 
ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በሎተሪ ወይም በቁማር 4,250 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ ያሸነፈ ሰው አለ?  

  አዎ(ከዚህ በታች ተጨማሪ መረጃ ይንገሩን)       አይ  

የአሸናፊው ስም የአሸናፊው ምንጭ ያሸነፈው መጠን (ከግብር በፊት) የወሰደበት ቀን 

            $             

8. ገቢ/ የራስ ስራ ገቢ  

ገቢውን ያገኘ ሰው 
ስም 

ገቢዎን ማረጋገጥ 
የሚችል አሰሪ እና 
ተጠሪ የሆነ ሰው 

የአሰሪው ስልክ 
ቁጥር 

የክፍያው ተመን (ለምሳሌ፦ $10 በ 
ሰዓት/ 

$1,200 በ ወር/ 
$2 በአንድ ቡሼል) 

ሳምንታቂ 
የተሰሩ ሰዓቶች 

የተከፈሉ ቀናት (ለምሳሌ፦  10ኛ 
እና 25ኛ/በእያንዳንዱ ዓርብ፣ 
እያንዳንዱ ማክሰኞ/በየቀኑ) 

                  $          በ                   

                  $          በ                   

እርስዎ ወይም በቤትዎ ውስጥ የሚኖር ሌላ ሰው ያለ ጥገኞች እና የምግብ እርዳታ የሚያገኙ ከሆነ የስራ ሰዓቱ በሳምንት ከ20 ሰአት 
በታች ሆኖ ያውቃል?     አዎ      አይ 

9. ልጅ ለማሳደግ በሕግ እንዲከፍሉ ሊጠየቁ የሚገባው 
በልጁ ማሳደጊያ ትዕዛዝ ላይ ለውጥ የነበረው ሰው ነበረ?     አዎ(ከዚህ በታች ተጨማሪ መረጃ ይንገሩን)       አይ  

የልጅ ማሳደጊያ የመክፈል ህጋዊ ግዴታ 
ያለበት ሰው 

በድጋፍ ቅደም ተከተል ሽፋን ውስጥ 
ሽፋን የተደረገለት ልጅ ስም 

የልጅ ድጋፍ ቀደም ተከተል የወራት 
መጠን 

በየወሩ የሚከፍሉት የድጋፍ 
መጠን 

            $       $       

10. ከሌሎች ምንጮች የተገኘ ገቢ 

ገቢውን ያገኘ ሰው ስም የገቢ ምንጭ (ለምሳሌ፦  የማህበራዊ ዋስትና / የልጅ 
ድጋፍ / L&I ጥቅማጥቅሞች/ የሥራ አጠነት ካሳ) 

ምን ያህል ጊዜ እንደወሰዱ 
(ለምሳሌ፦  

ሳምንታዊ/ወርሃዊ) 

በእያንዳንዱ ወራት የወሰዱት 
መጠን 

                  $       

                  $       

11. ኪራይ/ ሞርጌጅ/ ግብር እና አስፈላጊ ክፍያዎች  

ዝርዝርየሚከተሉት ወጪዎች ወርሃዊ መጠን 
በርስዎ ብድር ወይም የሊዝ ውል ውስጥ ካልተካተቱ የሚከተሉትን ወጪዎች 

አመታዊ መጠን ይዘርዝሩ 

ሞርጌጅ/ኪራይ፦ $        
የርስዎ ብድር/ኪራይ አካል በሌላ ሰው ወይም ኤጀንሲ የተከፈለ 
ነው?     አዎ      አይ 

ምን ያህል ይከፍላሉ፦ $        

እርስዎ ምን ያህል ይከፍላሉ፦ $      
  

የንብረት ግብርዎች፦ $        

የቤት ባለቤቶች እስንሹራንስ፦ $        

የማህበር / የጋራ መኖሪያ ቤት ክፍያ፦ $      
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የቦታ ኪራይ፦ $        

የሚፈለገው የኪራይ ክፍያ፦ $        

12. የቤት ውስጥ ፍጆታ ወጪዎች 
ከኪራይ ወይም ከሞርጌጅ በተለየ መልኩ ቤተሰብዎ የሚከፍሉት ለየትኞቹ መገልገያዎች ነው? 

 ለሙቀት(ኤሌክትሪክ/ ጋዝ)      ኤሌክትሪክ(ሙቀት የለውም)      ዉሃ      የቤት ስልክ/ ተንቀሳቃሽ ስልክ      ለፍሳሽ 
ማስወገጃ     

 የቆሻሻ መጣያ 
  ባለፉት 12 ወራት Low Income Home Energy Assistance Act (ዝቅተኛ ገቢ የቤት ኢነርጂ እርዳታ ህግ፣ LIHEAA) ክፍያ 

ተቀብያለሁ። 

13. የመራጭ ምዝገባ 

ዲፓርትመንቱ(መምርያው) በ1993 በብሔራዊ የመራጮች ምዝገባ ህግ በሚጠይቀው መሰረት Department offers voter 
registration services(የመራጮች ምዝገባ አገልግሎቶችን ይሰጣል)። ለመመዝገብ ማመልከት ወይም ለመምረጥ አለመመዝገብ 
በዚህ ኤጀንሲ ሊሰጡዎት የሚችሉትን አገልግሎቶች ወይም የጥቅማ ጥቅሞች መጠን ላይ ምንም አይነት ጉዳት 
አይኖረውም። የመራጮች ምዝገባ ቅጹን ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ ልንረዳዎት እንችላለን። እርዳታ ለመጠየቅ ወይም ለመቀበል 
የመፈለግ ውሳኔው የእርስዎ ነው። የመራጮች ምዝገባ ቅጹን በድብቅ መሙላት ይችላሉ። አንድ ሰው የመመዝገብ ወይም የመምረጥ 
መብትን የመቃወም መብት ላይ ጣልቃ ገብቷል ብለው ካመኑ፣ ለመመዝገብ ወይም ለመምረጥ ለመመዝገብ የግላዊነት መብትዎን 
ካመኑ፣ ወይም የራስዎን የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ሌላ የፖለቲካ ምርጫ የመምረጥ መብትዎን ካመኑ፣ በሚከተሉት ላይ ቅሬታ 
ማቅረብ ይችላሉ፡- Washington State Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-
4881). 

የመራጮች ምዝገባዎን ለማሻሻል ወይም ለመምረጥ መመዝገብ ይፈልጋሉ?    አዎ      አይ 

14. ፊርማው እና ቀኑ 

ይህን ቅጽ በመፈረም በዚህ ሰነድ ውስጥ የሰጠሁት መረጃ እስከማውቀው ድረስ እውነተኛ፣ ትክክለኛ እና የተሟላ መረጃ መሆኑን 
እገልጻለሁ። በዚህ ቅጽ ላይ የሰጠዉት መረጃዎች ምናልባት ጥቅሞቼን ሊቀንሱ ወይም ሊያስቆሙ እንደሚችሉ አውቃለው። የሀሰት 
መግለጫን ሆን ብሎ በመስጠት ወይም ሪፖርት ማድረግ እንዳለብኝ የማውቀውን ነገር ባለማሳወቅ የገንዘብ ወይም የምግብ ጥቅማ 
ጥቅሞችን በስህተት መቀበል የሚያስቀጣ ወንጀል መሆኑን አውቃለሁ። መረጃው ትክክል እንዳልሆነ እያወኩ ካቀረብኩኝ በወንጀል 
ልከሰስ እንደምችል ተረድቻለሁ። ሆን ተብሎ የምግብ ዕርዳታ ህግን በመጣስ ቅጣቶች ብቁ አለመሆንን፣ መቀጮን ወይም እስራትን 
እንደሚያካትቱ ይገባኛል። ለገንዘብ ወይም ለምግብ እርዳታ ጥቅሜን የሚጨምር የገቢ ለውጦች ማረጋገጫ ካላቀረብኩ፣ ለውጦች 
የእኔን ጥቅሞች ለመወሰን ጥቅም ላይ እንደማይውሉ ይገባኛል። 

የቤቱ ባለቤት ወይም የተፈቀደለት ተወካይ ፊርማ ቀን 
      

 


