
 

ግዝያዊ ሓገዛት ናይ ምሕዋይ መዝነት 
Interim Assistance Reimbursement Authorization 

ናይ ዓሚል ስም 
      

ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት 
      

ናይ ዓሚል ቁጽሪ መንነት 
      

ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ናይ ጎደና ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ ኮድ 
                        
ናይ ፖስጣ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ ኮድ 
                        

እቲ ክፍለ ሃገር ዝብል ቃል ናይ ዋሽንግተን ክፍለ ሃገር ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት ማለት ኢዩ። እቶም ቃላት ኣነ, ንዓይ, ከምኡ ከኣ ናተይ ማለት እቲ ኣብ 

ላዕሊ ስሙ ዝተጠቕሰ ዓሚል ማለት ኢዩ። እቲ SSA ዝብል ቃል ድማ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ምሕደራ ማለት ኢዩ። እቲ SSI ዝብል ቃል ናይ ማሕበራዊ ድሕነት 
መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ, እዚ ናይ ፈደራላዊ ኣታዊ ተሰሳኺ መደባት ምዃኑ እዩ። እቲ ግዝያዊ ሓገዛት ዝብል ቃል ብናይ ክፍለ ሃገር ምወላታት ፋይናንስ ዝኸውን 
ናይ ጥረ ገንዘብ ክፍሊታት  ከምኡ ድማ ብክፍለ ሃገር ዝቕረብ ናብ ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ዓሚል ብምዃን ነቲ ናይ ዓሚል መሰረታዊ ድሌታት ንምምላእ ደሓር ዝራባሕ 
መበገሲ ወይ ናብ ዝነበሮ ዝምለስ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ክፍሊታት ምዃኑ እዩ።  

ነዚ ኦርኒክ እዚ ብምክታም እንታይ መዝነት እየ ዝህብ ዘለኹ? 

እንተደኣ ናይ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ክቕበል ብቑዕ ኮይነ ተረኺበ, ንናይ ማሕበራዊ ድሕነት ምሕደራ ኮሚሽነር ናብ ክፍለ ሃገር ካብ 
ናይ ርእየ-ሕሉፍ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ክፍሊታት ይምዝዝ ከምዘለኹ ይርደኣኒ እዩ, እቲ ድምር ነቲ ካብ ክፍለ ሃገር ዝተቐበልክዎ 
መንግስታዊ ሓገዛት ድምር ማዕረ ዝኾነ ኢዩ።  

እታ ክፍለ ሃገር ነዚ መዝነት ንክኽትም ከተገድደኒ ስልጣን ኣለዋ ድዩ? 

እወ። ነዚ ናይ መዝነት ፍቓድ ምክታም ብናይ ክፍለ ሃገር ዝምወል ናይ ጥረ ገንዘብ ሓገዛት  ብቑዕ ንምዃን ዝጥለብ ኢዩ ንነፍስ ወከፍ WAC 388-400-0060 
ከምኡ ከኣ RCW 74.62.030. ። እንተደኣ ነዚ ናይ መዝነት ምሃብ ምክታም ምስ ዝኣቢ, ናይ ክፍለ ሃገር  መንግስታዊ ሓገዛት ክቕበል ኣይክእልን። 

እንተደኣ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ምሕደራ ንሙሉእ ርእየ-ሕሉፍ ክፍሊታት ንዓይ ሰዲዱለይ እንታይ ክገብር ኣለኒ? 

ንተመሳሳሊ እዋን ናይ ክፍለ ሃገር መንግስታዊ ሓገዛት ከምኡ ከኣ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ክቐበል ከምዘይክእል ይርደኣኒ እዩ። ንናይ 
ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ምስ ጸደቐ, እቲ ናይ ክፍለ ሃገር መንግስታዊ ሓገዛት ኣነ ዝእወዶን ደጊመ ክኸፍሎ ዘሎንን ዕዳ ይኸውን። እንተደኣ   
ንክፍለ ሃገር ዳግም ንምኽፋል ዘይተነከዩ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ርእየ-ሕሉፍ ክፍሊታት  ምስ ዝቕበል, ናብ ቤት ጽሕፈት ፋይናንስያዊ 

ምልሶት ክድውል ኢየ ኣብ 1-800-562-6114 ብኸመይ ጌረ ነቲ ዕዳ ክኸፍሎ ከምዘሎኒ ዝገልጽ መምርሒታቶም ድማ ክኽተሎ ኢየ። 

እዚ መዝነት ምሃብ ንክንደይ ግዜ ውጽኢታዊ ይኸውን? 

እቲ መዝነት ምሃብ ብቑዕ ክኸውን ብኣይን ብወኪል ናይ ክፍለ ሃገርን ክኽተም ኣለዎ። እዚ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገርን ኣባይን ካብቲ እታ ክፍለ ሃገር ዝተቐበለትሉ ዕለት 
ከምኡ ከኣ ኣነ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ  ክፍይል ዝተሰማማዕኩሉ ንሓደ ዓውደ-ኣዋርሓዊ ዓመት ጠማሪ ኢዩ።  

ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ መመልከቲ ምስ ተፈየለ, እዚ መዝነት ምሃብ ብቑዕ ኮይኑ ይቕጽል ክሳብ: 
 ኣነ ናይ መጀመርያ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ክፍሊት ዝረክብ; ወይ 
 ኣነ ጠለብ ንዳግመ-መርመራ ወይ ምምሕዳራዊ ይግባይ እንተደኣ ዘይፈይለ ከምኡ ከኣ ክትፍይለሉ ዝፍቀደልካ ዝለዓለ ግዜ ሓሊፉ ምስዝኸውን; ወይ 
 እታ ክፍለ ሃገርን ኣነን ነዚ መዝነት ምሃብ ኣብ መፈጸምታ ከነብጽሖ ምስ ንሰማማዕ። 

እዚ መዝነት ምሃብ ንዓይ ጠማሪ ኣይከውንን እንተደኣ እታ ክፍለ ሃገር ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናይዚ መዝነት ምሃብ ዝከተምኩሉ ዕለት ነቲ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት 
ምሕደራ ዘየፍለጠት።  

እዚ መዝነት ምሃብ ከም ተኸላኻሊ ምፍያል ንማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ረብሓታት ከገልግል ይኽእል ዶ? 

እወ,እንተደኣ ድሮ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ መመልከቲ ዘይፈየልኩ ኮይነ, ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ምሕደራ ነዚ ኦርኒክ ተቐቢሉ ነቲ ነዚ 
መዝነት ምሃብ ዝከተምኩሉ ዕለት ከም ናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ዘመልከትኩሉ ዕለት ክጥቀመሉ ኣለዎ እንተደኣ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት 

መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ነዚ መዝነት ምሃብ ዝከተምኩሉ ዕለት ፈይለ ኮይነ። እንተደኣ ንናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ 

ድሕነት ኣታዊ ረብሓታት መመልከቲ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ዘይፈየልኩ, እዚ መዝነት ምሃብ ንናይ ማሕበራዊ ድሕነት መወሰኽታ ናይ ድሕነት ኣታዊ ናይ 
ምፍያል ዕለት ካብኡ ንደሓር ኣይከላኸለለይን። 

ብዛዕባ እዚ መዝነት  ምሃብ ዝምልከት ምስቲ ብክፍለ ሃገር ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ዘይሰማማዕ ኣነ ናይ ምምሕዳራዊ ምስማዕ ዕድል መሰል ኣለኒ።  

ናይ ዓሚል ክታም ዕለት 

      
ናይ ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎታት ወኪል ክታም ዕለት ምቕባል ብክፍሊ ማሕበራውን 

ጥዕናውን ኣገልግሎታት 
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