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 ናይ ውልቀ ኣቕረብቲ (IP) ምርግጋጽዘ ዘይስሩዕ ሓገዝ 
 Individual Provider (IP) Attestation of Informal Support 

ዘይስሩዕ ሓገዝ ማለት ዝኾነ ሰብ ንሓደ ዓሚል ኣብ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ናይ ውልቀ ክንክን ድልየታት ብ DSHS ከይተከፈለካ ክሕግዝ እንከሎ እዩ፡፡  ካብ ኣባላት ቤት 
ክርስትያንመ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ ወይ ካልእ ጎረቤታት ሓዊሱ ብዙሕ ዓይነት ዓሚላት ኣለው፡፡  ዘይሰሩዕ ሓገዝ ምርካብ እቲ ዓሚል ብቑዕ ዝኾነሉ ናይ ወልቀ 
ክንክን ሰዓታት መጠን ክንኪ ይኽእል፡፡ 

DSHS ን IP ከም ዘይስሩዕ ሓገዝ ዝወስዶ እንተድኣ: 

1. IPን እቲ ዓሚልን ዝኾነ ሰብ ካብ ክፍሊት ወጻኢ ከምዝሰርሕ ኣብ ስምምዕ ይበጽሑ; ከምኡ እውን 

2. እንተድኣ እቲ IPን እቲ ዓሚልን ኣባላት ስድራ እንተድኣኮኖም ወይ IP ን ዓሚልን ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብሩ ምስዝኾኑን እቲ ኣቕራቢ ቅደሚ IP ምኻኑ ዝተፈጸመ 
ምስዝኸውን፡፡ 

ስም ዓሚል 
      

 ናይ ዓሚል መእተዊ ID ቁጽሪ 
      

ናይ ውልቀ ኣቕራቢ ስም 
      

ኣብ እዋን ናይ ዓሚል ናይ CARE ገምጋም ንስኻን እቲ ዓሚልን ገለ ዘይስሩዕ ሓገዝ ከምእትህቡ ተዛሪብኩም፡፡  እዚ ማለት ካብ DSHS ክፍሊት ከይተውሃበካ ነቲ 
ዓሚል እትውግነሉ ገለ ስራሕቲ ኣለው ማለት እዩ፡፡:  እቲ ምርግጋጽ እቲ ነቲ ዓሚል ክትውግነሉ ዝተስማዕማዕኻዮ ዘይስሩዕ ሓገዝ ከመይ ከምዝትግበር ብዝግባእ 
ክትግንዘብ ንምግባር እዩ፡፡ 

 

ንኩነታት ኣብ ዝገልጽ ሳዱቕ ምልክት ግብር: 

 ምስቲ ዓሚል ናይ ዝምድና ርክብ ኣሎኒ; ወይ 

 ምስቲ ዓሚል ኣባል ስድራ ኢና፡፡  ምስቲ ዓሚል ዝነበርን ቅድሚ IP ምኻናይ ምስቲ ዓሚል ዝነበርኩን እየ፡፡ 

 

ኣብቲ ውዕል ክታመይ ምንባረይ እዞም ዝስዕቡ ከምዝተገንዘብኩ የርኢ፡ 

• ብዘይክፍሊትዘይስሩዕ ሓገዝ ምሃብ ወለንታዊአ ዩ፡፡  እዚ ማለት እዚ ንምግባርን ዘይምግባርን ባዕለይ እውስን፡፡ 

• ብዘይክፍሊት ዘይስሩዕ ሓገዝ ዘይምሃብ እተድኣመሪጸ ናይ ዓሚል ወርሓዊ ሰዓታት ክውስኽ ይገብሮ፡፡  ናይቲ ዓሚል ሰዓታ እንተድኣወሲኾም እቲ ዓሚል እቶም 
ሰዓታ ንዓይ ክምድበኑ ይረመጽ፡፡ 

• ናተይ ሓበራዊ ናይ ምውጋይ ተወካሊ SEIU 775 ብዘይክፍሊት ዝውሃብ ዘይስሩዕ ሓገዝ ክፍሊት ክንኪ ክገብር ስለዝኽእል እዚ ክህብ ከምዘይብለይ መዒዱኒ፤ 
እንተድኣ ዘይስሩዕ ሓገዝ ነጺገ እንታይ ከምዝስዕብ እንታይ ከምዝስዕብ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ኣሎ፡፡ 

• ብዘይክፍሊት ዝውሃብ ዘይስሩዕ ሓገዝ ንምሃብ እተድኣመሪጸ ኣብ ዝኾነ እዋን ብዘይክፍሊት ዝውሃብ ዘይስሩዕ ሓገዝ ኣብ ዝኾነ እዋን ከቋጾ ዝኽእ ኮይነ ዘስዕቦ 
ኣሉታዊ ሳዕቤን የለን፡፡  እቲ ብዘይክፍሊት ዝውሃብ ዘይስሩዕ ሓገዝ ንምቁራጽ ኣብቲ ናይ ዓሚል ገምጋም ለውጢ ንክገብር ነቲ ናይ ዓሚል ጉዳይ ሓላፊ ከዛርብ 
ኣሎኒ፡፡ 

• ምስቲ ዓሚል ኣባል ስድራ ምስዝኀውን ወይ ምስኡ ዝነብር(ቅድሚ IP ምኻነይ ምስኡ እንተድኣነይረ) እቲ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ሰብ ልዕሊ እቲ ዝፍደለይ ሰዓታት 
ንክሕብሕብ ከምዝፍቀደለይ ተገንዚበ ኣለኹ፡፡  ኣብቲ ውሳነይ ካብ ዝተቐመጠ ሰዓት ውጻኢ ባዕለይ ንዝውግኖ ሕላፍ ሰዓታት ክፍሊት ኣይወሃበንን፡፡ 

ውልቀ ኣቕራቢ ክታምዕለት 
       
 
ናይ ጉዳይ ሓላፊ:  እቲ ክታም ዝዓረፎ ቅጥዒ ኣብቲ ናይ ዓሚል ፋይል ኣቀምጥ፡፡ 
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