ናይ ፍርቀ-ምርግጋጽ ገምጋም
ሓገዛት ምቕባል ንኽትቅጽል፡ ናይ ፍርቀ-ምርግጋጽ ገምጋምካ ብፖስታ፡ ብኣካል ወይ ብተሌፎን ክትመልኦ ኣለካ።
ንጥረ-ገንዘብ፥
 ነፍስ-ወከፍ ሕቶ መልስ፣
 መረጋገጺ ናይ ኣታዊ
ኣቕርብ፣
 መረጋገጺ ናይ ክሎም
ለውጥታት ኣቕርብ፣ ከምኡ
ድማ
 ነዚ ናይ ገምጋም ቅጥዒ እዚ
ፈርመሉን ምለሶን።

ንመሰረታዊ መግቢ፥

ንሓገዝ ናይ ዝሰርሕ
ስድራቤት፥

 ሕቶታት
3, 4, 5 ወይ 12 ክትምልስ ኣየድልየካን።
 Basic Food (መሰረታዊ መግቢ) ጥራይ ትቕበል እንተሊኻ፡
ነዚ ገምጋም’ዚ ዝኸውን መረጋገጺ ናይ ኣታዊ ክተቕርብ
ኣይትሕተትን ኢኻ። ይኹን እምበር፡ ተኽእሎ ወሰኽ ኣብ
ምርካብ ሓገዛት ንኽህልወካ መረጋገጺ ናይ ምጒዳል ኣታዊ
ክተቕርብ ትኽእል።
 ነዚ ናይ ገምጋም ቅጥዒ እዚ ፈርመሉን ምለሶን።

 ሕቶታት 3, 4, 5 ወይ 12.
ክትምልስ ኣየድልየካን፣
 መረጋገጺ ናይ ኣታውን
ዝተሰርሑ ሰዓታትን ክተቕርብ
ኣለካ።

1. ስም፡ ህሉው ኣድራሻ፡ ከምኡ ድማ ናይ ርክብ ሓበሬታ
ቀዳማይ ስም

ናይ መወዳእታ ስም

ናይ ትነብረሉ ኣድራሻ ጎደና

ከተማ

ክፍለሃገር

ዚፕ ኮድ

ፖሳታ መስደዲ ኣድራሻ እንተድኣ ዝተፈልየ ኾይኑ

ከተማ

ክፍለሃገር

ዚፕ ኮድ

ቀዳማይ ቊጽሪ ተሌፎን
ተንቀሳቓሲ
ናይ ገዛ

ናይ ዓሚል መለለዪ (ID) ቊጽሪ

ካልኣይ ቊጽሪ(ታት) ተሌፎን
ተንቀሳቓሲ
ናይ ገዛ

ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ

ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ

2. ናብ ገዛካ ዝኣትዉ ወይ ካብ ገዛኻ ዝወጹ ዘለዉ ሰባት
ዝኾነ ሰብ ናብ ገዛኻ ኣትዩ ወይ ካብ ገዛካ ወጽዩ ድዩ፧
ስም

እወ (ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ንገረና)

ነዚ ሰብ’ዚ ዝኾኑ ሓገዛት ትደሊ
ዲኻ፧

ዝኣተወሉ ዕለት

ዝምድንኡ/ኣ ምሳኻ

3. ጥንሲ (ናይ መግቢ ሓገዝ ንምርካብ ኣድላዪ ኣይኮነን)
ዝኾነት ሰብ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ናይ ጥንሲ ለውጢ ነይርዋ ድዩ፧
ስም

ኣይፋል

እወ

ኣይፋል

እወ

ኣይፋል

ዝወጻሉ ዕለት

እወ (ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ንገረና)

ትጽቢት ዝግበረሉ ናይ ሕርሲ ዕለት

ኣይፋል

ጥንሲ ዝዛዘመሉ ዕለት

4. ናይ ገንዘብ ምንጭታት (ናይመግቢ ሓገዝ ንምርካብ ኣድላዪ ኣይኮነን)
ኣብ ስድራ-ቤትካ ዘለዉ ሰባት ናይ ገንዘብ ምንጭታት ኣለዎም ድዩ፧
ወናኒ

ተንቀሳቓሲ

እወ (ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ንገረና)

ውህለላ

ኣይፋል

ብርክታት

ቦንድታት

$

$

$

$

$

$

$

$

5. ተሽከርከርቲ (ናይመግቢ ሓገዝ ንምርካብ ኣድላዪ ኣይኮነን)
ዝኾነ ሰብ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ተሽከርካሪት ረኺቡ ድዩ፧
ወናኒ

ሰናዒ (ኣብነታት፥
FORD, DODGE)

ሞደል (ኣብነታት፥
FOCUS, NEON)

እወ (ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ንገረና)

ናይ ሞደል ዓመት
(ኣብነታት፥ 1998, 2004)

ህሉው ዋጋ

ዝእወዶ መጠን
ገንዘብ

ኣይፋል
እዚኣ ብለቓሕ ዝተዋህበት
ተሽከርካሪት ድያ፧

እወ
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ኣይፋል

6. ሓድሽ ኣታዊ / ኣቋሪጹ ዘሎ ኣታዊ
ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኣታዊ ምርካብ ዝጀመረ ወይ ዘቋረጸ ሰብ ኣሎ ድዩ፧

እወ (ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ንገረና)

ኣይፋል

(ኣብነታት፥ ሓድሽ ስራሕ / ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ካሕሳ / ማሕበራዊ ድሕነት / ናይ L&I ሓገዛት / ቀለብ ቆልዓ)
ስም ናይ ኣታዊ ዘለዎ ሰብ

ኣስራሒ ወይ ካልእ ምንጪ ኣታዊ

ኣታዊ ጀሚሩ ድዩ ወይ ኣቋሪጹ፧

ጀሚሩ

ኣታዊ ዝጀመረሉ
ዕለት

ኣታዊ ዘቋረጸሉ ዕለት

ኣቋሪጹ

7. ናይ ሎተሪ ወይ ቁማር ዓወታት
ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኣብ ናይ ሎተሪ ወይ ቁማር ዓወታት $3,750 ወይ ልዕሊኡ ዝተዓወተ ሰብ ኣሎ ድዩ፧
እወ (ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ንገረና)

ኣይፋል

ስም ናይቲ ተዓዋቲ

መጠን ገንዘብ ናይቲ ዓወት
(ቅድሚ ግብርታት)

ምንጪ እቲ ዓወት

ዝተቐበለሉ ዕለት

$
8. እቶት / ኣታዊ ናይ ባዕልኻ ስራሕ (ኣብ ትሕቲ ሰብ ዘይተቖጸርካ)
ስም ናይ ኣታዊ
ዘለዎ ሰብ

ንኣታዊኻ ከረጋግጽ
ዝኽእል ኣስራሕን ናይ
ርክብ ሰብን

ናይ ኣስራሒ ቊጽሪ
ተሌፎን

መጠን ክፍሊት (ኣብነታት፥ $10
ንሰዓት/
$1,200 ንወርሒ/
$2 ንቡሽል)

$

ኣብ

$

ኣብ

ኣብ ሰሙን
ዝተሰርሑ
ሰዓታት

ትኽፈለሎም መዓልታት
(ኣብነታት፥ 10ይ ከምኡ ድማ
መበል 25 መዓልቲ/ነፍስ-ወከፍ
ኦኣርቢ፡ ነፍስ ወከፍ ሰሉስ፡
መዓልታዊ)

እንተድኣ ንስኻ ወይ ካልእ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሰብ ስንክልና ዘይብሉ እኹል ሰብን ኣብ ትሕቲኡ ዝእለዩ ሰባት ከኣ ዘይብሉ ኮይኑን ከምኡ
ድማ ናይ መግቢ ሓገዝ ዝቕበል ኮይኑ፡ እቶም ናይ ስራሕ ሰዓታት ናብ ትሕቲ 20 ሰዓታት ንሰሙን ወሪዶም ድዮም፧
እወ

ኣይፋል

9. ብሕጊ ክትከፍሎ ትሕተት ቀለብ ቆልዓ
ኣብ ናይ ቀለብ ቆልዓ ትእዛዙ ለውጢ ዝነበሮ ሰብ ነይሩ ድዩ፧

እወ (ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ንገረና)

ስም ናይ ኣብ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ዝሽፈን
ቆልዓ

ቀለብ ቆልዓ ክኸፍል ሕጋዊ ግዴታ ዘለዎ ሰብ

ኣይፋል
ንሳቶም ዝኸፍልዎ ወርሓዊ
መጠን ገንዘብ ናይ ደገፍ

መጠን ገንዘብ ናይ ትእዛዝ
ወርሓዊ ቀለብ ቆልዓ

$

$

10. ኣታዊ ካብ ካልእ ምንጭታት
ስም ናይ ኣታዊ ዘለዎ ሰብ

ምንጪ ናይ ኣታዊ (ኣብነታት፥ ማሕበራዊ ድሕነት / ቀለብ
ቆልዓ / ናይ L&I ሓገዛት / ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ካሕሳ)

ናይ ምቕባል
ተደጋጋምነት (ኣብነታት፥
ሰሙናዊ/ወርሓዊ)

ነፍስ-ወከፍ ወርሒ ዝቕበሎ
መጠን ገንዘብ

$
$
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11. ክራይ / ሞርጌጅ (ልቓሕ ትሕጃ) / ግብርታትን ግዴታዊ ክፍሊታትን
ናይዞም ዝስዕቡ ወጻኢታት ዓመታዊ መጠናት ዘርዝር እንተድኣ ኣብ ሞርጌጅካ
(ናይ ትሕጃ ልቓሕካ) ወይ ናይ ክራይ ውዕልካ ዘይተጠቓለሉ ኮይኖም

ናይዞም ዝስዕቡ ወጻኢታት ወርሓዊ መጠናት ዘርዝር

ሞርጌጅ (ልቓሕ ትሕጃ)/ክራይ፥ $
ዝኾነ ክፋል ካብ ናትካ ሞርጌጅ (ልቓሕ ትሕጃ) / ክራይ ብኻልእ
ሰብ ወይ ወኪል ትካል ይኽፈል ድዩ፧
ንሳቶም ክንደይ ይኸፍሉ፥

$

ንስኻ ክንደይ ትኸፍል፥

$

ናይ ቦታ ክራይ፥

እወ

ኣይፋል

ናይ ንብረት ግብርታት፥

$

ናይ ወናኒ ገዛ መድሕን፥

$

ናይ ማሕበር/ኮንዶ ክፍሊት፥

$

$

ዝሕተቱ ናይ ክራይ ክፍሊታት፥ $
12. Utility Costs
ካብ ክራይ ወይ ሞርጌጅ (ልቓሕ ትሕጃ) ብዝተፈልየ ስድራ-ቤትካ ዝኸፍሎም ናይ ገዛ ኣገልግሎታት እንታይ እዮም፧
ዋዒ (ኤለክትሪክ / ጋዝ)

ኤለክትሪክ (ዋዒ ዘይኮነ)

ማይ

ናይ ገዛ / ተንቀሳቓሲት ተሌፎን

መትረብ

ናይ ረሳሕ ፈሳሲ
ጎሓፍ
ናይ Low Income Home Energy Assistance Act (LIHEAA, ኣዋጅ ሓገዝ ናይ ገዛ ጸዓት ንትሑት ዝኣታዊኦም) ክፍሊት
ኣብዘን ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ ተቐቢለ።
13. ናይ ኣድማጺ ምዝገባ
እቲ ክፍሊ፡ ብመሰረት እቲ National Voter Registration Act (ሃገራዊ ኣዋጅ ናይ ኣድማጺ ምዝገባ) ናይ 1993 ኣገልግሎታት ናይ
ኣድማጺ ምዝገባ ይህብ። ንኽትምዝገብ ኢልካ ምምልካት ወይ ናይ ምድማጽ ምዝገባ ምእባይ፡ ነቶም በዚ ወኪል ትካል’ዚ ክውሃቡካ
ንዝኽእሉ ኣገልግሎታት ወይ መጠን ናይ ሓገዛት ኣይክጸልዎምን እዩ። ነቲ ናይ ኣድማጺ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ኣብ ምምላእ ሓገዝ
እንተደሊኻ፡ ክንሕግዘካ ኢና። እቲ ሓገዝ ናይ ምድላይ ወይ ምቕባል ውሳነ ናትካ እዩ። ነቲ ናይ ኣድማጺ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ብግሊ
ክትመልኦ ትኽእል። እንተድኣ ኣብ መሰልካ ንኽተድምጽ ኢልካ ምምዝጋብ ወይ ምእባይ፡ ኣብ ምምዝጋብ ኮነ ክተድምጽ ኢልካ
ንምምዝጋብ ኣብ ምምልካት ዘለካ ናይ ምስጢርነት/ግላውነት መሰል፡ ወይ ናይ ገዛእ ርእስኻ ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ካልእ ፖለቲካዊ
ምርጫ ናይ ምምራጽ መሰል ጣልቃ ዝኣተወ ሰብ ኣሎ ኢልካ ትኣምን ኮይንካ፡ ናብዚ ዝስዕብ ጥርዓን ክተቕርብ ትኽእል፥
Washington State Elections Office (ቤት-ጽሕፈት ምርጫታት ክፍለሃገር ዋሽንግተን) PO Box (ቊ.ሳ. ፖስታ) 40229,
Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881).
ንኽተድምጽ ክትምዝገብ ወይ ናይ ኣድማጺ ምዝገባኻ ክተሐድስ ትደሊ ዲኻ፧

እወ

ኣይፋል

14. ፌርማን ዕለትን
ነዚ ቅጥዒ እዚ ብምፍራም፡ እቲ ኣብዚ ሰነድ’ዚ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ሓበሬታ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ መጠን ሓቂ፡ ቅኑዕን፡ ምሉእን ምዃኑ
ይገልጽ ኣለኹ። እቲ ኣብዚ ቅጥዒ እዚ ዝህቦ ሓበሬታ ንሓገዛተይ ደው ከብሎም ወይ ከጒድሎም ከምዝኽእል ይፈልጥ እየ። ብዕላማ
ናይ ሓሶት መግለጺ ብምሃብ ወይ ክሕብሮ ከምዘለኒ ዝፈልጥ ገለ ነገር ከይሓበርኩ ብምትራፍ ዘይቅኑዕ ገንዘብ ወይ ናይ መግቢ
ሓገዛት ምቕባል ገበን ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ዘይቅኑዕ ምዃኑ ዝፈልጦ ሓበሬታ እንተቕሪበ፡ ገበናዊ ክሲ ክምሰረተለይ ከምዝኽእል
ይርድኣኒ እዩ። መቕጻዕታት ናይ ኮነ ኢልካ ናይ መግቢ ሓገዝ ሕግታት ምፍራስ ከም ግለፋ፡ ናይ ገንዘብ መቕጻዕትታት፡ ወይ ማእሰርቲ
ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይርድኣኒ እዩ። እንተድኣ ንናይ ገንዘብ ወይ ናይ መግቢ ሓገዘይ ከምዝውስኽ ናይ ዝገብሩ ለውጥታት መረጋግጺ
ኣታዊ ዘየቕሪበ፡ እቶም ለውትታት ንሓገዛተይ ኣብ ምውሳን ኣብ ጥቕሚ ኣይክውዕሉን እዮም።
ፌርማ ናይ ርእሲ ስድራቤት ወይ ስልጣን ዝተዋህቦ ወኪል
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