መመልከቲ ናይ ሽፋን ክንክን ጥዕና መመልከቲ
(ከምኡ ድማ ደገፍ ወጻኢ ከምእትረክብ ንምፍላጥ)

ንኣየንኡ ሽፋን ክንክን
ጥዕና ብቑዕ ከም ዝኾንካ
ንምርኣይ እዚ መመልከቲ
ተጠቐም፡
ኣብ ኦንላይን ብቕልጡፍ
ኣመልክት
ንምምልት ዘድልዩኻ
መረዳእታታት፡

ንዝተወሰነ ሓበሬታ
ንምንታይ ንሓትት?
እቲ ዝተመልአን
ዝተፈረመን መመልከቲ
ልኣኽ፡

ኣብዚ መመልከቲ ሓገዝ
ርኸብ፡

TI

•

ካብ ዋሽንግን ኣፒል ሄልዝ (Medicaid) ናይ ህጻናት ኢንሹራንስ መደብ (CHIP) ሓዊሱ ናጻ ወይ
ዝተሓተ ሽፋን ክንክን ጥዕና
• ንብቑዕ ናይ ጥዕና ትልሚ ሽፋን ክንክን ጥዕና ፕሪምየምካ ንምኽፋል ዝሕግዘካ ናይ ግብሪ ልቓሕ፡፡
• ሙሉእ ወጻኢ ውልቃዊ ብቑዕ ናይ ጥዕና ትልምን ብቑዕ ናይ ኣስናን ጥዕና ትልምታት
ኣብዚ ዝስዕብ ብኦንላይን ብቕልጡፍ ኣመልክት www.wahealthplanfinder.org
• ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁፅሪ
• ዕለት ልደት
• ናይ ወጻእ ሃገር ፓስፖርት፣ “A” ቁጽሪ፣ ወይ ንሽፋን ክንክን ጥዕና ንዘመልክቱ ስደተኛታት
ካልእ ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ፡፡
• ግብሪ ከካትቱ ዝግብኦም ኩሎም ዓበይቲ ሰባትን ኩሎም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህጻናት ናይ
እቶት መረዳእታ
• ንስድራኻ ብዛዕባ ዝቐረቡ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ መረዳእታ
ንኣየንኡ ሽፋን ክንክን ጥዕና ብቑዕ ከም ዝኾንካ ንምፍላይ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ንደሊ ኢና፡፡
ብመሰረት ሕጊ ኩሉ እትህበና መረዳእታ ምሽጥር ክንሕሉ ኢና፡፡
Washington Healthplanfinder
PO Box 946
Olympia, Washington, 98507
ወይ ፋክስ 1-855-867-4467
እቲ ዝሓተትናካ ኩሉ መረዳእታ እንተዘይሃልዩካ፤ እቲ መመልከቲ ስምካ፣ ዕለት ልደት፣ ክታምን
ኣድራሻን ብምምላእ ጀምር ብምቕጻል ድማ ናብቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ኣድራሻ ለኣኽ፡፡
• ኦንላይን: www.wahealthplanfinder.org
• ተሌፎን፡ ናይ ዓማዊል ደገፍ ማእኸል ኣብዚ ዝስዕብ ደውል
1-855-WAFINDER (855-923-4633) ወይ 1-855-627-9604 (TTY)
• ብኣካል: ንዳህሳሳይ ወይ ንደላላይ ንምእላሽ ናይ መመልከቲ ደገፍ ንምርካብ ብዚ ዝስዕብ ናይ
ዓማውል ደገፍ መራኸቢ ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ እቶ www.wahealthplanfinder.org፡፡
• ቋንቋ ወይ ስንክልና፡ ብቋንቋኻ(ንተርጓሚ ሓዊሱ ወይ ፕሪንት ዝኾኑ ኣቑሑ ትርጉም) ወይ
ብኩነታት ስንክልና ናጻ ደገፍ ንምርካብ ብ1-855-WAFINDER (855-923-4633) ወይ 1-855627-9604 (TTY) ደውል፡፡
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ዝርዝር መግለፂታት
ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ክፍሊት ናይ ግብሪ ልቓሕ፡ ወርሓዊ ናይ ጥዕና ክፍሊትካን በብወርሑ ንትልሚ ጥዕና እትኸፍሎ መጠን ንምቕናስ
ናይ ግብሪ ልቓሕ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ፡፡
Washington Healthplanfinder (ዋሽንግተን ፕላንፋይንደር) ኣብ ዋሽንግተን ንዝርከቡ ውልቀ ሰባት፣ ስድራን ንእሽተይ ንግድታት
ንሽፋን ንምውድዳር ወይ ንምምዝጋብን ናይ ግብሪ ልቓሕ ንምርካብ፣ ወጻኢ ናይ ሓባር ምግባር ንምቕናስን ከም ዋሽንግተን ኣፒል ሄልዝ
ዝኣመሰሉ ህዝባዊ መደባት ንምርካብ ናይ ኦንላይን ዕድጊት ከባቢ ኣሎ፡፡
ናይ ኢንሹራንስ ክፍሊት፡ ብወርሒ ንትልሚ ጥዕና እትኸፍሎ መጠን፡፡ ዝኾነ ዓይነት ናይ ጥዕና ሽፋን ኣገልግሎት ተጠቃማይ ዋላኳ
እንተዘይኮይንካ ናይ ኢንሹራንስ ክፍሊት ክትከፍል ይግባእ፡፡
ብቑዕ ሽፋን ጥዕና፡ ብ Washington Healthplanfinder (ዋሽንግተን ፕላንፋይንደር) ኣቢልካ ውልቃዊ ናይ ጥዕና ሽፋን፡፡
እቲ ዝነኣሰ መሰረታዊ ሽፋን፡ እዚ ዝዓይነቱ ሽፋን እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ መጠነኛ ዝኾነ ክንክን ሕጊ ከማልኦም ዝግባእ ሓላፍነት
ኣለዎ፡፡ እዚ ውልቃዊ ናይ ዕደጋ ፖሊሲ፣ ስራሕ መሰረት ዝገበረ ሽፋን፣ Medicare፣ Medicaid፣ ናይ ህጻናት ጥዕና ኢንሹራንስ መደብ
(CHIP)፣ TRICARE ን ከምኡ እውን ካልኦት 10 መሰረታዊ ናይ ጥዕና ሽፋን ጥቕምታት ከማልኡ ዝኽእሉ የካትት፡፡
መሰረታዊ ናይ ጥዕና ጥቕምታት፡ ከም ናይ ሓኪም ክትትል፣ ናይ ስፒታል ጻንሒትን ዝተኣዘዘ መድሓኒት ሓዊሱ እቲ ትልሚ ከማልኦ
ዝግባእ ዝተቐመጡ 10 ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎት፡፡ ሓደሓደ ክፍሊታት ናጻ እንትኾኑ ሓደሓዲኦም ድማ ሓበራዊ ክፍሊትን ሓበራዊ
ኢንሹራንስ ክህልዎም ይኽእል፡፡
ኣፕል ጥዕና ዋሽንግተን፡ ንብቑዓት ዝኾኑ ነበርቲ ዋሽንግተን ህዝባዊ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ መደብ፡፡ ኣፕል ጥዕና ዋሽንግተን ኣብ
ዋሽንግተን Medicaid፣ ናይ ህጻናት ኢንሹራንስ መደብን (CHIP) ስቴት ፈንድ ዝገብሮም ክንክን ጥዕና ጥራሕ እንጥቀመሉ ስም እዩ፡፡

ናይ ውልቁ ስራሕ ንዝሰርሕ ሰብ
ንጹር ናይ ውልቀ ስራሕ እቶት መጠን ንምርካብ ካብ ሙሉእ እቶትካ ዝፍቀዱ ወጻኢታት ወጻኢ ክትንኪ ትኽእል ኢኻ፡፡ ንዝበለጸ
ሓበሬታ “ንመደብ C ወይ F መምርሒ” ኣብ www.irs.gov ብምኻድ ረኣይ፡፡
ሓደሓደ ዝፍቀዱ ወጻኢታት ኣብነታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ናይ መኪናን ናይ ጽዕነት ማኪና ወጻኢ
ኮሚሽናት፣ ክፍሊታትን ናይ ውዕል ስራሕን
ጽንቃቐ
ጉድለት
ናይ ሰራሕተኛ ናይ ጥቕሚ መደባት፣ ጥሮታን ናይ ሓበራዊ ጥቕምታት ትልምን
ኢንሹራንስ(ካብ ጥዕና ወጻኢ)ን ናይ ወለድ ሞርቴጅን
ናይ ሕግን ሞያውን ኣገልግሎታት
ናይ ቤት ጽሕፈት ወጻኢታት፣ ክራይን ሊዝን
ንብረት፣ ተሓታትነት ወይ ናይ ንግዲ ኢንተርፕራይዝ ኢንሹራንስ
ቀረባትን ጽገናን
ጉዕዞ፣ መግቢታትን መዘናግዕን
ቀረባት፣ ግበሪን ፍቓድን
ደሞዛት(ዝነኣሰ ናይ ስራሕ ክሬዲታት)

ii

መሰላትን ሓላፍነትን ሽፋን ክንክን ጥዕና
መሰላትካ (ክንገብሮ ዘለና)
ንኩሎም መደባት ሽፋን ክንክን ጥዕና

ብቐንዕና ነተኣናግድ፡፡ ኣድልዎ ኣንጻር ሕጊ እዩ፡፡ እቲ
ናይ ዋሺንግተን ጥቕምታት ጥዕና ልውውጥ/በዓል
ስልጣን ክንክን ጥዕናብናይ ፌደራል ሰብአዊ መሰላት
ሕጊ ይግዛእን፤ ዘርኢ፣ ቀለም፣ መበቆል ብሄር፣
ዕድመ፣ ስንክልና ወይ ጾታ መሰረት ገይሩ ኣድልዎ
ኣይፍጽምን፡፡ እቲ ናይ ዋሺንግተን ጥቕምታት ጥዕና
ልውውጥ/በዓል ስልጣን ክንክን ጥዕናሰባት
ብምኽንያት ዘለዎም ዘርኢ፣ ቀለም፣ መበቆል ብሄር፣
ዕድመ፣ ስንክልና ወይ ጾታ ኣየግልሎምን ወይ
ብፍሉይ ኣየተኣናግድን፡፡

ናይ ሕቶ ቅጥዕታት ንኽተንብብን ንኽትመልእን
ምሕጋዝ፡፡ ሓገዝ ንምርካብ ንዋሺንግተን
ሄልዝፋይንደር ምዝራብ ትኽእሉ ወይ ዕድመ
ዝደፋእኹም፣ ምርኣይ ዘይትኽእሉ ወይ ስንኩል ወይ
ናይ ነዊሕ እዋን ኣገልግሎታትን ወይ
ሓገዛትን(LTSS) ምስእትደልዩ ንክፍሊ ማሕበራዊን
ጥዕናን ኣገልግሎታት(DSHS) ምዝራብ ትኽእል፡፡
ምስ ዋሺንግተን ሄልዝፕላንፋይንደር፣ ናይ ጥዕና
ክንክን በዓል ስልጣ ክትዘራረብ እንከለኻ ካብ
ክፍሊት ናጻ ዝኾነን ቅልጡፍን ናይ ትርጉም
ኣገልግሎት ምቕራብ፡፡
ውልቃዊ መረዳእታታትካ ብምሽጥር ይሕዝ ኮይኑ
ግና ንብቑዕነትን ምዝገባን ዝተወሰኑ መረዳእታታት
ንካልኦት ክልላውን ፌደራላዉን ኤጀንስታት
ክነካፍል ንኽእል፡፡
ብዋሺግተን ሄልዝፕላንፋይንደር ወይ DSHS
ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ሽፋን ጥዕና፣ LTS ናይ ጥዕና
ትልሚ፣ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ፕሪምየም ታክስ
ክረዲት ወይ ናይ ሓራዊ ወጻኢታት ዝንከዩ
ሕጋውነት ዝጎድኡ ምስዝኾኑ ይግባኣኒ ናይ ማባል
ዕድል ምሃብ፡፡ ይግባኣኒ ብምባል ጉዳይካ ዳግም
ይርአ፡፡ ብዛዕባ ዋሺንግተም ሄልዝፕላንፋይንደር
ይግበኣኒ ከይዲ ኣብ ዋሺንግተም ሄልዝፕላንፋይንደር
ይግበኣኒ ገጽ
http://wahbexchange.org/appeals// ወይ
ንዋሺንግተም ሄልዝፕላንፋይንደር ዓሚል ሓገዝ
ማእኸል ብ1-855-923-4633 ርኸቡ፡፡ ብዛዕባ ናይ
DSHS መደባት ይግባኣኒ ሓበሬታ ንምርካብ
ንDSHS ዓሚል ኣገልግሎት ክብ ማእኸል ብ1-877501-2233 ደውል ወይ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ናይ
ገዛን ማሕበረ ኮማዊ ኣገልግሎታት ቤት ጽሕፈት
ኪድ፡
እቲ ይግባኣኒ ብገምጋም ጉዳይ ዘይፍታሕ ናይ
ዋሺንግተን ሽፋን ጥዕና ይግባኣኒ ዉሳነ እንተድኣ
ኮይኑ ንናይ ምምሕዳራዊ ፍርዲ ፕሮግራም
ክግበረልካ እዩ፡፡
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ብተወሳኺ እቲ ናይ ዋሺንግተን ጥቕምታት ጥዕና
ልውውጥ/በዓል ስልጣን ክንክን ጥዕናኣብ ተግባር
ብዘለው ናይ ስቴት ሕጊ ዝግዛእ ኮይኑ ብመሰረት
እምነት፣ ጾታ፣ ጾታዊ መንነት፣ ጾታዊ ድልየት፣
ኩነታት ሓዳር፣ ሃይማኖት፣ ብኽብሪ
ዝተሰናበተገዲም ወይ ወተሃደራዊ ኩነታት፣ ወይ
ስንክልና ዘለዎ ሰብ ብዝጥቀሞ ዝሰልጠነ ከልቢ ወይ
ናይ ግልጋሎት ከልቢ ኣድልዎ ኣፍጽምን፡፡
እቲ ናይ ዋሺንግተን ጥቕምታት ጥዕና
ልውውጥ/በዓል ስልጣን ክንክን ጥዕና
• ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ምሳና ብዝግባእ
ንኽራኸቡ ናጻ ሓገዝን ግልጋሎትን የቕርብ፡፡
• ብቑዓት ዝኾኑ ናይ ምልክት ቋንቋ
ተርጎምቲ
• ብካልኦት ፎርምታት ናይ ጽሑፍ
መረዳእታ (ብዓብዩ ዝተሓተሙ፣ ክርከቡ
ዝኽእሉ ኤሌትሮኒክ ፎርምታት፣ ካልኦት
ፎርምታት)
• እንጊሊዚኛ ናይ መጀመርያ ቋንቁኦም
ንዘይኮነ ሰባት ከምዞም ዝስዕቡ ዓይነታት
ናጻ ግልጋሎት ቋንቋ፡
• ብቑዓት ተርጎምቲ
• ብኻልኦት ቋንቋታት ዝተጽሓፈ
መረዳእታ እንተድኣ ደሊኻ እዚ ዝስዕብ
ርኸብ 1-855-923-4633.
እቲ ዋሺንግተን ጥቕምታት ጥዕና ልውውጥ/በዓል
ስልጣን ክንክን ጥዕናእዞም ግልጋሎታት ኣብ ምቅራብ
iii

ዘለካ ሓላፍነትካ (ክትገብሮ ዘለካ)
ንኩሎም መደባት ሽፋን ክንክን ጥዕና

ኣይከኣለን ወይ ኣድልዎ ተፈጺሙ ኢልካ እንተድኣ
ሓሲብካ ጥርዓንካ ብዚ ዝስዕብ ክተቕርብ ትኽእል፡
• Washington Health Benefit Exchange
Legal Department
ATTN: Legal Division Equal
Access/Equal Opportunity Coordinator
PO Box 1757
Olympia, WA 98507-1757
1-855-859-2512
ፋክስ፦ 1-360-841-7653
appeals@wahbexchange.org

SSNን ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ምግላጽ፡፡ ብዘይ
ገለ ገለ ፍሉይ ኩነታት፤ ንናይ ክንክን ጥዕና ሽፋን
ምምልካት ዝደሊ ናይ ዝኾነ ኣብ ገዛኻ ዝነብር ሰብ
ወይ ናይ ባዕልካ ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት ቁጽሪ
(SSN) ወይ ናይ ኢሚግሬሽን መረዳእታ ቁጽሪ
ክተቕርብ ኣለካ፡፡ ንጥዕና ኢንሹራንስ ፕሪምየም ናይ
ግብሪ ክሬዲታት ንምምልካት SSN የድሊ እዩ፡፡ እዚ
መረዳእታ መንነትካ፣ ዜግነትካ፣ ናይ ኢሚግሬሽን
ኩነታትካ፣ ዕለት ልደትን ናይ ካልኦት ክንክን ጥዕና
ሽፋናት ምህላዉ ብምርግጋጽ ብቑዑነትካ ንምፍላይ
ንጥቀመሉ፡፡
እዚ መረዳእታ ምስ ዝኾነ ናይ ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ
ኣየነካፍልን፡፡
ብዘይ ካልኦት ሰባት ንዝተወሰኑ ኣባላት ገዛኻ ንሽፋን
ክተመልክት ትኽእል ኢኻ፡፡ ናይ ኩሎም ኣባላት
ገዛኻ SSN ወይ ናይ ኢሜግሬሽን ዶክሜንት ቁጽሪ
እንተዘይሃልዩካ፤ ካልኦት ከመልክቱን ሽፋን ክረኽቡ
ይኽእሉ፡፡ ንኣብነት፣ ዋላኳ ንስኻ ንቲ ሽፋን ብቑዕ
እንተዘይኮይንካ ንደቅኻ ክተመልክት ትኽእል፡፡
ምምልካትካ ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታትካ ወይ
ድማ ቀዋሚ ነባሪ ወይ ዜጋ ናይ ምኾንካ ዕድል
ጽልዋ ኣየሕድርን፡፡
ብተወሳኺ ኣብዚ ሃገር ብሕጋዊ ኩነታት ከምዝኣተዩ
ምርኣይ ዘይክእሉ ሰባት ሓደሓደ ናይ ዋሺንግተን ናይ
ጥዕና ይግበኣኒ ሽፋናት ኣለዉ፡፡ ኮይኑ ግና ኣብ ገዛኻ
ናይ ዘሎ ሰብ SSN ወይ ኢሚግሬሽን ዶክመንት
ቁጽሪ ክተቕርብ እንተዘይደሊኻ፤ ብዛዕባ ናይቶም
ዘየመልከቱ ሰባት ናይ እቶት መረዳእታ ንምርካብ
ክንሓተካ ኢና፡፡
ብቲ ኤጀንሲ እንተድኣ ተሓቲቱ፣ ብቑዕነትካ
ንምዉሳን ዝኾነ መረዳእታ ወይ መረጋገፂ ኣቕርብ፡፡

• Health Care Authority Division of Legal
Services
ATTN: Compliance Officer
(ADA/Nondiscrimination Coordinator)
PO Box 42704
Olympia, WA 98501-2704
1-855-682-0787
ፋክስ፦ 1-360-507-9234
compliance@hca.wa.gov
ቅርታኻ ብኣካል መጺእኻ ወይ ብስልኪ፣ ብፖስታ፣
ብፋክስ ወይ ኢሜል ክተእቱ ትኽእል፡፡ ቅርታ ኣብ
ምእታዉ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ ናይ ዋሺንግተን
ጥቕምታት ጥዕና ልውውጥ/በዓል ስልጣን ክንክን
ጥዕናክፍሊ ኣገልግሎት ሕጊ ክሕግዙኻ ቅሩባት
እዮም፡፡
ብተወሳኺ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥርዓንካ ናብ
ኣሜሪካ ክፍሊ ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎታት ቤት
ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ብዚ ዝስዕብ ኤሌክትሮኒካዊ
መንገዲ ብ
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfክ
ተእቱ ትኽእል ኢኻ
ወይ ድማ ብቡስጣ ወይ ብዚ ዝስዕብ ቴሌፎን
ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ፡
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

ክትፈልጦም ዘለካ ነገራት
ንኩሎም መደባት ሽፋን ክንክን ጥዕና
ናይ ዋሽንግተን ሄልዝፕላንፋይንደር ከምኡ ድማ ናይ
ስቴት ምምሕዳር መመልከቲ ስርዓት፣ ከም መጠን
ተጠቃሚ ካብኦም ብምጥቃም እትረኽቦ ሽፋን
መመሰላትካን ግቡእኻን ዘመሓድሩ ገለገለ ናይ
ስቴትን ፌደራልን ሕግታት ኣለው፡፡
እዞም ስርዓታት ብምጥቃምካ፤ ከም
ተጠቃማይነትካን ሽፋን ብምርካብካን እዞም
ሕግታት ክተኽብር ትስማዕማዕ ኣለኻ፡፡

1-800-368-1019፣ 800-537-7697 (TDD)፡፡
ናይ ጥርዓን ቅጥዕታት ኣብዚ ዝስዕብ ይርከብ
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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ኩለን ግዝኣታት ብቤት ጽሕፈት ሓገዝ ህዝብታት
ኣቢለን ኣብ ናይ ድምጺ ምሃብ ምዝገባ ሓገዝ ንኽህባ
ናይ 1973 ብሔራዊ ሕጊ ምዝገባ ድምፂ ምሃብ
ይሓትት።
ንምምዝጋብ ምምልካት ወይ ዘይምምልካት ካብዚ
ኤጀንሲ እትረኽቦ ጥቕሚ ወይ ግልጋሎት ጽልዋ
ኣየሕድርን፡፡ ድምጺ ንምሃብ ኣብ
www.vote.wa.gov ክትምዝገብ ትኽእል ወይ ድማ
ብ1-800-448-4881 ብምድዋል ናይ ድምጺ ወሃብቲ
ምዝገባ ቅጥዒ ክትእዝዝ ትኽእል፡፡
ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ተሰካማይነትን ተሓታትነትን
ሕጊ (HIPAA) ገደባት፤ HCA ንDSHS ናይ ባዕልካን
ናይ ኣባላት ገዛኻን መረዳእታ ጥዕና፤ እቲ ዉልቀሰብ
ጠበቃ ተዘይኮይኑ ወይ ድማ እዚ መረዳእታ
ንኸካፍሉ ዝፈቅድ ዝተፈረመ ቅጥዒ እንተዘይሃልዩካ
ዝተፈቐደሉ ተወካሊ ሓዊስካ ምስ ዝኾነ ሰብ
ከየካፍሉ ይግድቦም፡፡ እዚ ናይ ጥዕና ኣእምሮ
ኩነታት፣ HIV፣ AIDS፣ STD ምርመራ ዉጽኢታት፣
ወይ ክንክንን ኬሚካል ጽግዕተኝነት ግልጋሎታት
የካትት፡፡
ብዛዕባ ናይ ዋሺንግተን ሄልዝፕላንፋይንደር ስትረት
ፖሊሲ ዝተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ሓበሬታ ኣብ
https://www.wahealthplanfinder.org/_content
/ርአ፡፡
ናይ ምሽጥራውነት ፖሊሲ
ዝከኣል ናይ ክንክን ሕጊ HCA ንDSHS ናይ
ባዕልኻን ናይ ኣባላት ገዛኻን ዉልቃዊ መለለይ
መረዳእታ (PII) ብዘይፍቃድካ ንዝይተፈቐደሉ ሰብ
ንኸየማሓላልፍ ይግድቦም፡፡
ንናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ብቑዕነትካ ንምፍላይ ን
HCA ንDSHS እትህቦ መረዳእታ ብፌደራልን
ክልልን ቤት ጽሕፈት ክረጋገጽ እዩ፡፡ እቲ ምርግጋጽ
ካብቲ ኤጀንስታት ክትትል ክሓዉስ ይኽእል፡፡
ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ መመልከቲ ብዋሺንግተን
ሄልዝፕላንፋይንደር ምምላእ እንተድኣጀሚርካ እሞ
እቲ ከይዲ ምስዘይትዛዝሞ ሓበሬታ ኣብ ዋሺንግተን
ሄልዝፕላንፋይንደር ተቐሚጡ ን90 መዓልታት
ንስኻ ክትረኽቦ ይኸውን፡፡ እቲ መመልከቲ ድሐሪ
90 መዓልታት ምስይትዛዝሞ እቲ ሓበሬታኻ ካብ
ዋሺንግተንፕላንፋይንደር ስርዓት ይስረዝ፡፡
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ዋሺንግተን ጌልዝፕላንፋይንደርHCA ንDSHS ናይ
ጥዕና ክንክን ትልምኻ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት
የብሎምን፡፡ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ኣቕራቢኻ ብዛዕባ
ጥቕምታትካ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበካ እዩ፡፡
ኣብ ትልምኻ ካብ ክፍሊት ወጻኢ ንኣየንኦም
ጥቕምታት ሕጋዊ ከምዝኾንካ ጥቕሚ ሕቶ ወይ ናይ
ጥቕሚ ምኽላእ ይግበኣኒ ሕቶ ሓዊሱ ብዛዕባ ናይ
ኢንሹራንስኻ ትልሚ ዝኾነ ሕቶ እንተድኣሃልዩካ
ንጥዕና ኢንሹራንስ ኣቕራቢኻ ሰራሕተኛ ክተዘርብ
ኣለካ፡፡ ዝኾነ ብዋሺንግተን ሄልዝፕላንፋይንደር
ዝውሃብ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ሽፋን ምቁራጽ ስዒቡ
ን COBRA ሕጋዊ ምስእትኸውን ምምሕዳር
COBRAን ናይ COBRA ምልክታታትን ናይ መረጻ
እዋናትን ናይ ኣስራሒ ሓላፍነት እዮም፡፡
ካብ እቲ ዝተመረጸ ውሃቢ ኢንሹራንስ ክሳብ
መረጋገጺ ደብዳበን ናይ ኢንሹራንስ ፖሊሲን እዚ
ናይ ኢንሹንስ ውዕል ወይ ወረቐት ምስክር እውን
ይበሃል እትረክብ ሕጊ ዘሎ ሽፋን ኢንሹራንስ ናይ
COBRA ጥቕምታትን ከይትስርዝ፡፡ እዚ ናይ ፖሊሲ
ውዕላት ምግዛብካን ምስማዕማዕኻን ርግጸኛ ኩን፤
ነቲ ዝፍጸመሉ ዕለት፣ ናይ ትጽት እዋናት፣ ናይ
ክፍሊት መጠን፣ ገደባት፣ ዘይካተቱን ዘወርትን
ፍሉይ ትኹረት ሃብ፡፡
ብናይ ህጻናት ሓገዝ ክፍሊ (DCS) ኣቢልካ ንሓገዝ
መተግበሪ ግልጋሎት ክተመልክት ትኽእል ኢኻ፡፤
ናይዞም ግልጋሎታት መመልከቲ ንምርካብ ናብ
www.childsupportonline.wa.gov ክድ ወይ
ከባብያዊ ቤት ጽሕፈት DCS ርኸብ፡፡

መሰላትካ (ክንገብሮ ዘለና)
ንዋሺንግተን ኣፒል ጥዕና ጥራሕ ዘለዉ
እንተሓቲተካ መሰላትካን ሓላፍነትካን ክንገልጸልካ፡፡
እንተነኣሰ ስምካ፣ ኣድራሻኻን ፊርማኻ ወይ ድማ
ናይቲ ኣመልካቲ ሕጋዊ ወኪል ክታም ዘካተተ
ክፋላዊ መመልከቲ ንኽተእቱ ይፈቅድ፡፡ ክፋላዊ
መመልከቲ እትቕበለሉ መዓልቲ ናይ መመልከቲኻ
ዕለት እዩ፣ እዚ ድማ እቲ ሽፋንካ ክጅመር እንከሎ
ጽልዋ ከሕድር ይኽእል፡፡ እቲ መመልከቲ ክሳብ
ትዉድእ ብዛዕባ ሽፋንካ ናይ መወዳእታ ዉሳነ
ኣይነሕልፍን፡፡
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እንታይ ዓይነት ለዉጥታት ሪፖርት
ክትገብር ከም ዘለካ ንምርኣይ ናይ
ተቀባልነት ደብዳበኻ ኣንብብ፡፡
ክትሕተት እንከለኻ እቶም መሐደስታት ወድእ፡፡
ንግልጋሎት ክንክን ጥዕና ንክንኸፍል
ንኣቕረብቲ ሕከምና መረዳእታ ሃብ፡፡
ብቔዕ እንተኾይን ንሜዲኬር ኣመልክት፡፡
ክትሕተት እንከለኻ ምስ መረጋገጺ ጽርየት
ተሓባበር፡፡
ናይ ዋሺንግተን ኣፒል ጥዕና ሽፋን ክትሓትት
ወይ ክትቅበል ከለኻ ካብ ካልኦት ምንጭታት
እቶት ንምርካብ ክተመልክትን ጻዕሪ ክትገብር
ኣለካ፡፡

ኣብ ትሕቲ WAC 182-503-0005 ከም ዝተዘርዘሩ
ሜላታት ብምጥቃም መመልከቲ ወይ ክፋል
መመልከቲ ንኽተእቱ ንፈቅድ፡፡
ካብቲ ኣብ ትሕቲ WAC 182-503-0060 ዝተገለጸ
ሰዓት እንተይሓለፈ መመልከቲኻ ብስሩዕ ፕሮሰስ
ክንገብሮ ኢና፡፡
ብቑዕነትካ ንምዉሳን መረዳእታ ንኽተቕርበልና 10
መዓልትታት ክንህበካ ኢና፡፡ ተወሳኺ ሰዓት
እንተሓቲትካ ተወሳኺ ሰዓት ክንህበካ ኢና፡፡
መረዳእታ እንተዘይሂብካና ወይ ንተወሳኺ ግዘ
እንተሓቲትካ ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋንካ ክንቃዎሞ፣
ክንዓጽዎ፣ ወይ ክንቅይሮ ንኽእል፡፡
ዝኾነ መረዳእታ ንምርካብ እንተተጸጊምካ ወይ
ብቑዕ ከም ዝኾንካ ንምዉሳን መረጋገጺ እንተደሊና
ክንሕግዘካ ኢና፡፡ ገንዘብ ክተዉጽእ ዝገብረካ
ዶክሜንት እንተድኣ ሓቲትናካ ንቲ ወጻኢ ንኽንከፍል
ክንልእኸልካ ኢና፡፡
መብዛሕትኡ እዋን ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋንካ ቅድሚ
ምቑራጽና እንተነኣሰ ቅድሚ 10 መዓልትታት
ክነፍልጠካ ኢና፡፡
ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳይ ኣብ ዉሽጢ መዓልትታት
ናይ ጽሑፍ ዉሳነ ክንህበካ ኢና፡፡ ንሓደሓደ ናይ
ስንክልና ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ጉዳያት ክሳብ 60
መዓልትታት ክወስድ ይኽእል፡፡ ናይ ጥንሲ ሕክምና
ዉጽኢት ኣብ ዉሽጢ 15 መዓልትታት ብጽሑፍ
ንህብ፡፡
ጉዳይካ ኦዲት እንተድኣ ጌርናዮ ንኣጻረይቲ
ንኸየተዛርብ ንፈቅድ፡፡ እቶም ኣጻረይቲ ናብ ገዛኻ
ክተእትዎም ድዴታ ኣይኮነን፡፡ እቲ ኣጻራይ ካልእ
ግዘ ንኽመጽእ ክትሓትት ትኽእል፡፡ ከምዚ ዓይነት
ሕቶ ኣብ ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ብቑዑነትካ ጽልዋ
ኣየሕድርን፡፡
ብሕድሕድ WAC 182-504-0125 መሰረት ንካልእ
ፕሮግራም ብቑዕ ምኻንካ ክሳብ ንዉስን ናይ
ዋሺንግተን ኣፒል ሽፋን ጥዕና ይቕጽል፡፡
ብቑዕ እንተድኣ ኮይንካ ከምቲ ኣብ WAC 182-5030120 ዝተገለጸ ማዕረ ናይ ግልጋሎት ቀረብ
ይዋሃበካ፡፡

ክትፈልጦም ዘለካ ነገራት
ንዋሺንግተን ኣፒል ጥዕና ጥራሕ ዘለዉ
ናይ ዋሺንግተን ኣፕል ጥዕና ሕቶ ብምሕታትካን
ብምቕባልካን፤ ንዋሽንግተን ስቴት ዝኾነ ናይ
ሕክምና ሓገዝን ዝኾነ ናይ ክንክን ጥዕና ሳልሳይ
ወገን ክፍሊታት ኩሉ መሰል ሂብካ ማለት እዩ፡፡
እቲ ኤጀንሲ ናይ ዉላድካ ኢሚዩናይዜሽን
ታሪኽ ምስ ናይ ህጻናት ፕሮፋይል
ኢሚዩናይዜሽን መከታተሊ ስርዓት ከካፍል
ይኽእል፡፡
እቲ ሪፖርት እትገብሮ መረዳእታ ከም ናይ
ጥዕና ክንክን ሽፋን፣ ናይ ገንዘብ ሓገዝ፣ ናይ
መግቢ ሓገዝን ናይ ህጻናት ክንክን ድጎማ ኣብ
ዝኣመሰሉ ፕሮግራማት ንወርሓዊ
ጥቕማጥቕሚ ብቑዕነትካ ንምፍላይ ንDSHS
ክቐርብ ይኽእል እዩ፡፡
ብመሰረት ሕጊ፣ ናይ ዋሺንግተን ስቴት ንዝተወሰኑ
ዓይነታት ግልጋሎት ሕክምና ዝኸፍሎም ወጸእታት
ብናይ ጥሪት ምምላስ ኣቢሉ (RCW 41.05A.090፣
RCW 43.20B.080፣ ምዕራፍ 182-527 WAC)
ካብ ጥሪትካ ወጻእታቱ ክምልስ ይኽእል እዩ፡፡ ናይ
ጥሪት ምምላስ ዝፍጠር ድሕሪ ሞትካ፣ እቲ ብሂወት
ዝተረፈ መጻምዲ እንትመዉትን እቲ ብሂወት
ዝተረፈ ዉላድካ ዕድምኡ 21 ወይ ልዕሊኡ
እንትኸዉን እዩ፡፡ ብተወሳኺ ክትሞት ከለኻ እቲ
ዝተረፈ ቆልዓ ዓይነ ስዉር/ስንኩል እንተድኣ ኮይኑ
እዚ ኣይፍጠርን፡፡ ዝምለሱ ወጻእታት ዘካትትዎ፡
• እቲ ግልጋሎት ኣብ ትቕበለሉ ግዘ ዕድመኻ 55
ወይ ልዕሊኡ እንተድኣ ኮይኑ፤ ዝተወሰኑ ናይ
ዋሽንግተን ጥዕና ይግበኣኒ ናይ ነዊሕ እዋን
ግልጋሎትን ሓገዝን፡
• እቲ ግልጋሎት ኣብ እትቕበለሉ እዋን ዝነበረካ
ዕድመ ብዜገድስ፣ ስቴት ጥራሕ ፈንድ ዝገብሮም
ግልጋሎታት፡፡

ዘለካ ሓላፍነትካ (ክትገብሮ ዘለካ)
ንዋሺንግተን ኣፒል ጥዕና ጥራሕ ዘለዉ
ከምቲ ዝድለ እቶም ለዉጥታት ኣብ
ዝተፈጠሩሉ 30 መዓልትታት ዉሽጢ ኣብ
WAC 182-504-0105 ን WAC 182-5040110 ሪፖርት ግበር፡፡
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ምስዘይህልዎ፤ ናይ ጥዕና ኢንሹንስ ሽፋን ክረኽቡ
ትኽእሎ ኣለዎም፡፡

ኣብ ዝምለሱ ወጻእታት ዝተመስረቱ ግልጋሎታት
ዝረዝር ኣብ ትሕቲ WAC 182-527-2746 ትረክብ፡፡
ኣብ ትሕቲ WAC 182-527-2754 ካብ ዝምለሱ
ወጻእታት ዝርዝር ዘይካተቱ ንብረታት ዝርዝር
ክትረክብ ትኽእል፡፡
ኣብ ዝኾነ ዕድመኻ ኣብ ቀዋሚ ክንክን እንተድኣ
ዓቑብካ (WAC 182-527-2734)፤ ስቴት ኣብ
ንብረትካ ናይ ቅድሚ ሞት ትሕጃ ከመልክት
ይኽእል፡፡ እዚ ዝስዕብ እንተዘይኮይኑ፣ ስቴት ካብ
እትሸጦ ገዛ ወይ ጥሪት ከምልስ ይኽእል እዩ፤

ናይ ኣታዊ ለውጥታት ብቕልጡፍ ኣፍልጥ ኣብቲ
መመልከቲ ገሊጽካዮ ዘለኻ ኣታዊ ኣብ ዓመት
ክንደይ ክትረክብ ከምእትኽእል ዝገልጽ ግምት እዩ፡
፡ ኣታዊኻ ክመሓየሽ እንከሎ ግምትካ ክተፈልጥ
ኣለካ፡፡ ኣብ ኣታዊኻ ዝህሉ ለውጢ ናይ ታክስ
ግሪደታት ክልውጥ ስለዝኽእል ዝንከዩ መጠናትን
ሓበራዊ ወጻኢ ንካዮታትን ክቕየር ይገብር እዩ፡
፡ ኣታዊኻ ክትግምት እንከለኻ ብዝተኽኣለ መጠን
ትኽክል ኩን፤ ኩምኡ እውን ኩሎም ኣገደስቲ
ለውጥታት ብቕልጡፍ ሪፖርት ግበር፡፡

• መጻምድኻ ኣብቲ ገዛ ትነብር እንተድኣ ኮይና፡
• ሓዉካ ወይ ሓፍትኻ ኣብቲ ገዛ ይነበር/ትነብር
እንድኣ ኮይና፣ ናይ ሓባር ወናኒ/ወናኒትን
ዝተወሰኑ ኩነታት ተማልእ/ዘማልእ እንተድኣ
ኮይኑ፡፡
• ዉላድካ ኣብቲ ገዛ እንተድኣ ዝነብር ኮይኑን
ዓይነ ስዉር/ስንኩል እንተኾይኑ፡ ወይ
• ዉላድካ ኣብቲ ገዛ ዝነበርን ዕድምኡ ትሕቲ 21
እንተድኣ ኮይኑ፡፡

ናይ ታክስ ክሬዲታት ምውሃድ ኣገዳሲእዩ፡ እቲ
እትረኽቦ ናይ ግብሪ ልቓሕ ናብ IRS ሪፖርት
ክትገብር ይግባእ፡፡ እዚ ድማ ዓመታዊ ናይ IRS ናይ
ግብሪ እቶት ብምምላን እቲ ትኽክለኛ ናይ IRS
ቅጥዒ ብምላእን ይትግበር፡፡ ታክስ ክሬዲት ናብ IRS
ሪፖርት ዘይምግባር ኣብ ቀጻሊ ታክስ ክሬዲት
ከይትረክብ ይገብረካ፡፡ ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ እቲ
IRS ቅጥዕታት 1095ን 8962 ዝቐረቡ መምርሕታት
ኣንብብ፡፡

ኣብ ዝምለሱ ወጻእታት ዝተመስረቱ
ግልጋሎታት ዝረዝር ኣብ ትሕቲ WAC 182527-2734 ትረክብ፡፡

እቲ ዝተርኣየ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ወጻኢ ክልወጥ
ይኽእል፡ እቲ ወጻኢ ብመሰረት ናይቲ ጥዕና
ኢንሹራንስ ትካል ዝተፅሓፈ ተግባርን እቲ እትመርጾ
መማረፂ መሰረት ብምግባር ክለወጥ ይኽእል እዩ፡፡

ካብቲ ኣቕራቢኻ ዘየድሊ ናይ ክንክን ጥዕና
ግልጋሎት እንተድኣ ደሊኻ ኣብ ሓደ ኣቕራቢ ክንክን
ጥዕና ፣ ቤት መድሓኒት ወይ ስፒታል ክትድረት
ትኽእል፡፡

ክትፈልጦም ዘለካ ነገራት
እቲ ብቑዕ ናይ ትዕና ትልሚ ጥራሕ
ሓበሬታኻ ነረጋግጽ: ኣብቲ መመልከቲኻ ዘሎ
ሓበሬታ ምስ ናይ ፌደራል ዳታ ቤዝ ነረጋግጽ፡፡ እቲ
ኣብ መመልከቲኻ ዘሎ ሓበሬታኻ ምስቲ ኣብ
ፌደራል ዳታ ቤዝ ዘሎ ሓበሬታ ምስዘይገጥም እዞም
ሰነዳት ክተማልእ 95 መዓልታት ኣለካ፡
፡ ንሕቶታትና መልሲ ዘይምሃብ ሽፋንካ ናይ
ምቁራጽ ወይ ናይ ግብሪ ዕዳ የስዕብ፡፡ ንሕቶና
ክትምልስ ሓላፍነት ምስዝህልወካ ሕቶታ ክህልወካ
እንከሎ ኣዛርበና፤ ቅድሚ እቲ ዝተቐመጠ ዕለት ገደብ
መልስ፡፡
ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ(SSN): ኣብ ስድራኻ ናይ
ዘሎ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ ዘሎዎ ሕድ ሕድ
ኣባል ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ(ታት) ክትህብ
ኣለካ፡፡ ዝኾነ ሰብ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ
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ናይ ሽፋን ክንክን ጥዕና መመልከቲ
ፈላማይ መመልከቲ ስምን ናይ መራኸቢ መረዳእታ

ክፍሊ 1:

ስም፣ ማእኸላይ ሽም፣ ሽም እንዳን ቅጽልን

ዕለት ልደት (ወርሒ/ዕለት/ዓመት)

ናይቲ ፈላማይ ኣመልካቲ ወይ ስልጣን ዘለዎ ተወካሊ ክታም (ኣገዳሲ እዩ)
X _________________________________________________________

ጾታ

ተባ

ኣን

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና

ኣድራሻ ገዛ ኣለካዶ?
ኣይፋል
እወ
እንተኾነኳ ናይ ቡስጣ ኣድራሻ ክተቕርብ ኣለካ፡፡
ምላሽካ ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎት ሽፋን ካብ ኣየንኡ ሃገር ክትረክብ ትደሊ?
ከተማ
ካውንቲ፡
እትነብረሉ ከባቢ ኣድራሻ

ክፍለ-ሃገር

ዚፕ ኮድ

ናይ ቡስጣ ኣድራሻ (ዝተፈለየ እንተድኣ ኮይኑ)

ክፍለ-ሃገር

ዚፕ ኮድ

ፈላማይ ቁጽሪ ቴሌፎን
ሞባይል
ገዛ

ከተማ
ካልኣይ ቁጽሪ ቴሌፎን
ሞባይል
ገዛ

ስራሕ

ስራሕ

ኣድራሻ ኢ-ማይል

ብዛዕባ ኩነታት መመለከቲኻ ወይ ተወሳኺ መረዳእታ ንምሕታት ዋሽንግተን ሄልዝፕላንፋይንደር ክረኽበካ ይኽእል እዩ፡፡ ብኸመይ መልክዑ ክንረኽበካ
ትመርፅ?
ቴሌፎን
ኢሜል
ቡስጣ USPS

ናይ ቋንቋ ሓበሬታ
ንስኻ ወይ እቲ ዘመልክት ዘሎ ካልእ ሰብ ኣስተርጓሚን ከምኡ ድማ ካብ ኢንግሊዝኛ ወጻእ ብኻልእ ቋንቋ ዝተጽሓፈ መረዳእታ ክትረክብ ትደሊዶ?
ኣይፋል
እወ ምላሽካ እወ እንተድኣ ኮይኑ ኣየናይ ቋንቋ ወይ መማረፂ ቅጥዒ ትደሊ? ዝምልከተካ ኩሉ ዘርዝር:

ናይ ጥንሲ ሓበሬታ
አብ ስድራኹም ጥንስቲ ኣላ ዶ?

ኣይፋል

እወ
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ናይ ፍቓድ ዘለዎ ተወካሊ መረዳእታ
1.

ፍቓድ ዘለዎ ተወካሊ (AREP) ዓብይን ብዛዕባ ናብራ እቲ ገዛ ኣፍልጦ ዘለዎን ከምኡ ድማ ንቡቑዕነት ዕላማ ብቲ ገዛ ፍቓድ ዝተውሃቦ ሰብ እዩ፡፡ እዚ ካብ
ምስ መራሒ ወይ ደላላይ ዝግበር ርክብ ዝተፈለየ እዩ፡፡
2. እቲ ኣመልካቲ ብምኽንያት ሕማም AREP ክውክል እንተዘይክኢሉ ሓደ ውልቀ ሰብ ዓርሱ
ኣብ www.dshs.wa.gov/authorized-rep-formብምኻድ ናይ ፍቓድ ዘለዎ ተወካሊ ቅጥዒ(DSHS 14-532) ብምምላእ ዓርሱ ከም AREP
3.

ክውክል ይኽእል እዩ፡፡

ፍቓድ ዘለዎ ተወካሊ ክትውክል ከለኻ ንቲ ዝወከልካዮ ሰብ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ንኽገብር ፍቓድ ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ፡
• ኣብ ከክንዳኻ መመልከቲ ይፍርም፡
• ምስ መመልከትኻን ሒሳብካን ዝተተሓሓዘ ምልክታ ምቕባልን፡ ከምኡ ድማ
• ምስ መመልትኻን ሒሳብካን ኣብ ዝተተሓሓዙ ኩሎም ጉዳያት ኣብ ከክንደኻ ይንቀሳቐስ፡፡
a. ሕጋዊ ወኪል ትውክል ኣለኻዶ?
ኣይፋል
እወ
b. ምስ መመልከቲኻን ሒሳብካን ዝተተሓሓዙ ምልክታታት ንሕጋዊ ወኪልካ ንኽውሃብ ትደሊዶ?

ስም/ትካል ሕጋዊ ወኪል

ቁጽሪ ተሌፎን

ናይ ሕጋዊ ወኪል ኣደራሻ ቡስጣ

ኢ-ማይል አድራሻ

ኣይፋል

እወ

ሓበሬታ ብዛዕባ ስድራኻ
ኣብቲ መመልከቲኻ እዞም ዝስዕቡ ውልቀ ሰባት ክተካትት ይግባእ፡ መጻምድኻ፣ ምሳኻ ዝነብሩ ደቅኻ፣ ኣብቲ ገዛ ምስ ደቆም ዝነብሩ ወለዲ፣ ኣብ ፌደራላዊ
ግብርኻ ጽልዋ ከሕድር እዩ ኢልካ እትኣምኖ ዝኾነ ሰብ፡፡ (ብዛዕባ ስድራኻ ሓበሬታ ንሃብ ካብ 3 ክሳብ 7 ገጻት ተጠቐም)
ኣብ ዝኾነ ሰብ ናይ ግብሪ ፅግዕተኛ ትኸውን ኢኻ ተባሂሉ እንተድኣ ትጽቢት ተገይሩ ናይቲ ግብሪ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ኩሎም ኣባላትን ምሳኻ ዝነብሩ ኩሎም
ስደራ ኣካትት፡፡
ንሽፋን ክንክን ጥዕና ንምምልካት ግብሪ ክትመልእ የብልኻን፡፡
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ፈላማይ ኣመልካቲ (ዓርስኻ)
መጸውዒ ስምካ

M.I.

እዚ ሰብ ንሽፋን ክንክን ጥዕና የመልክት ኣሎዶ?

ስም ኣባሓጐ

ኣይፋል

ናይ ዕለት ልደት(ወርሒ/ዕለት/ዓመት)

እወ

ጾታ

ተባ

ኣን

ምሳኻ ዘሎ ርክብ ዓርስኻ

(ንሽፋን ዘየመልክቱ ውልቀ ሰባትን ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ ዘቕርቡ ዘለው (SSN) ወይ ናይ ዜግነት ኩነታት ከም መማረጺ እዩ)
ዜጋ ወይ ዜጋ ዘይኮነ ኩነታት፡ (ኣብ ሓዲኡ ምልክት ግበር)
ኣሜሪካዊ (U.S.) ዜጋ ወይ (U.S.) ኣሜሪካዊ
ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ (U.S.) ዘሎ ዜጋ ዘይኮነ ሰብ
ካልእ

ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ(SSN):
ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጻእኻ ኮይኑ ግና ዜግነት እንተዘይሃልዩካ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ኣእትው፡
ዓይነት መረዳእታኻ ፣ “A” ቁፅርኻን ናይ መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ኣካትት:
ናይ ስደት መረዳእታ ዓይነት፡
“A” ቁጽሪ፡
መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ቁፅሪ፡
ናይ ወጻእ ሃገር ፓስፖርት ቁጽሪ፡

እቲ ዝተውሃብካሉ ሃገር፡

ዝኣተውካሉ ዕለት፡

እቲ መረዳእታ ዝውደኣሉ ዕለት:

/

/

/

ናይ ሎሚ ዓመት ትፅቢት ዝግበረሉ ኩለታት ግብሪ (ሓዲኡ ምረጽ)
ብግሊ ዝምላእ ግብሪ
መራሒ ስድራ
ፅግዕተኛ ቆልዑ ዘለዋ መበለት
በዓል ሓዳር ኮይኑ ንበይኑ ዘእትው
በዓል ሓዳር ኮይኑ ብሓባር ዘእትው፡
ፈላማይ ዝኸነ ከፋሊ ግብሪ:

/
ኣብዚ መመልከቲ ዝተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ኣብዚ መመልከቲ ዘይተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ግብሪ ከፊሉ ኮነ ናይ ግብሪ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ሰብ

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታትካ ተመሳሳላይ ድዩ?
ምላሽካ ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ግብሪ ዘርዝር:
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)

ኣይፋል

እወ

ካብ 11/01 ክሳብ 12/31 ኣብ ዘለው ዕለታት መመልከቲ ትህብ ምስእትህሉ ኣብዚ ዓመት ከምእትገብሮ ማዕረ ናይ ግብሪ ኩነታት ክተመዝግብ ዲኻ ትደሊ?
ኣይፋል
እወ
ዓሌት/ዘርኢ ኮድ (ከም መማረፂ - ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር)
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ እንተድኣ ኮይንካ ዘርኢ ወይ ዓሌት ኣይተእትው፡፡
ጻዕዳ
ጸሊም ወይ ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ
ኤስያዊ
ኔቲቭ ሃዋያን
ፓስፊክ ኣይስላንደር
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ ዲኻ?
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ኣይፋል

እወ
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ስፓኒሻዉ ወይ ላቲናዊ

ካልእ

መጻምዲ ወይ ካልእ ወላዲ (ኣብቲ ገዛ ዝነብር እንተድኣኮይኑ)
መጸውዒ ስምካ

M.I.

ስም ኣባሓጐ

ናይ ዕለት ልደት(ወርሒ/ዕለት/ዓመት)

እዚ ሰብ ንሽፋን ክንክን ጥዕና የመልክት ኣሎዶ?
ፆታ
ምሳኻ ዝዛመዱ (እዚ ማለት ብዓል እንዳ፣ ናይ ዓዲ ውሽጢ ሽርካ፣
ኣይፋል
እወ
ተባ
ኣን
ሽርካ)
(ንሽፋን ዘየመልክቱ ውልቀ ሰባትን ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ ዘቕርቡ ዘለው (SSN) ወይ ናይ ዜግነት ኩነታት ከም መማረጺ እዩ)
ዜጋ ወይ ዜጋ ዘይኮነ ኩነታት፡ (ኣብ ሓዲኡ ምልክት ግበር)
ኣሜሪካዊ (U.S.) ዜጋ ወይ (U.S.) ኣሜሪካዊ
ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ (U.S.) ዘሎ ዜጋ ዘይኮነ ሰብ
ካልእ

ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ(SSN):
ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጻእኻ ኮይኑ ግና ዜግነት እንተዘይሃልዩካ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ኣእትው፡
ዓይነት መረዳእታኻ ፣ “A” ቁፅርኻን ናይ መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ኣካትት:
ናይ ስደት መረዳእታ ዓይነት፡
“A” ቁጽሪ፡
መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ቁፅሪ፡
ናይ ወጻእ ሃገር ፓስፖርት ቁጽሪ፡

እቲ ዝተውሃብካሉ ሃገር፡

ዝኣተውካሉ ዕለት፡

እቲ መረዳእታ ዝውደኣሉ ዕለት:

/

/

/

ናይ ሎሚ ዓመት ትፅቢት ዝግበረሉ ኩለታት ግብሪ (ሓዲኡ ምረጽ)
ብግሊ ዝምላእ ግብሪ
መራሒ ስድራ
ፅግዕተኛ ቆልዑ ዘለዋ መበለት
በዓል ሓዳር ኮይኑ ንበይኑ ዘእትው
በዓል ሓዳር ኮይኑ ብሓባር ዘእትው፡
ፈላማይ ዝኸነ ከፋሊ ግብሪ:

/
ኣብዚ መመልከቲ ዝተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ኣብዚ መመልከቲ ዘይተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ግብሪ ከፊሉ ኮነ ናይ ግብሪ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ሰብ

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታትካ ተመሳሳላይ ድዩ?
ኣይፋል
እወ
ምላሽካ ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ግብሪ ዘርዝር:
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)
ካብ 11/01 ክሳብ 12/31 ኣብ ዘለው ዕለታት መመልከቲ ትህብ ምስእትህሉ ኣብዚ ዓመት ከምእትገብሮ ማዕረ ናይ ግብሪ ኩነታት ክተመዝግብ ዲኻ ትደሊ?
ኣይፋል
እወ
ዓሌት/ዘርኢ ኮድ (ከም መማረፂ - ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር)
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ እንተድኣ ኮይንካ ዘርኢ ወይ ዓሌት ኣይተእትው፡፡
ጻዕዳ
ጸሊም ወይ ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ
ኤስያዊ
ኔቲቭ ሃዋያን
ፓስፊክ ኣይስላንደር
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ ዲኻ?
ኣይፋል
እወ
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(1.) ዝርዝር ህጻናት/ናይ ግብሪ ጽግዕተኛታ/ካልእ ኣባላት ስድራ
መጸውዒ ስምካ

M.I.

እዚ ሰብ ንሽፋን ክንክን ጥዕና የመልክት ኣሎዶ?
ኣይፋል
እወ

ስም ኣባሓጐ
ፆታ

ተባ

ናይ ዕለት ልደት(ወርሒ/ዕለት/ዓመት)
ምሳኻ ዝዛመዱ ውላድ፣ ወዲውላድ፣ ጓል ሓው፣ ወዲ ሓው፣ ዘመድ)

ኣን

(ንሽፋን ዘየመልክቱ ውልቀ ሰባትን ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ ዘቕርቡ ዘለው (SSN) ወይ ናይ ዜግነት ኩነታት ከም መማረጺ እዩ)
ዜጋ ወይ ዜጋ ዘይኮነ ኩነታት፡ (ኣብ ሓዲኡ ምልክት ግበር)
ኣሜሪካዊ (U.S.) ዜጋ ወይ (U.S.) ኣሜሪካዊ
ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ (U.S.) ዘሎ ዜጋ ዘይኮነ ሰብ
ካልእ

ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ(SSN):
ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጻእኻ ኮይኑ ግና ዜግነት እንተዘይሃልዩካ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ኣእትው፡
ዓይነት መረዳእታኻ ፣ “A” ቁፅርኻን ናይ መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ኣካትት:
ናይ ስደት መረዳእታ ዓይነት፡
“A” ቁጽሪ፡
መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ቁፅሪ፡
ናይ ወጻእ ሃገር ፓስፖርት ቁጽሪ፡

እቲ ዝተውሃብካሉ ሃገር፡

ዝኣተውካሉ ዕለት፡

እቲ መረዳእታ ዝውደኣሉ ዕለት:

/

/

/

ናይ ሎሚ ዓመት ትፅቢት ዝግበረሉ ኩለታት ግብሪ (ሓዲኡ ምረጽ)
ብግሊ ዝምላእ ግብሪ
መራሒ ስድራ
ፅግዕተኛ ቆልዑ ዘለዋ መበለት
በዓል ሓዳር ኮይኑ ንበይኑ ዘእትው
በዓል ሓዳር ኮይኑ ብሓባር ዘእትው፡
ፈላማይ ዝኸነ ከፋሊ ግብሪ:

/
ኣብዚ መመልከቲ ዝተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ኣብዚ መመልከቲ ዘይተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ግብሪ ከፊሉ ኮነ ናይ ግብሪ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ሰብ

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታትካ ተመሳሳላይ ድዩ?
ኣይፋል
እወ
ምላሽካ ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ግብሪ ዘርዝር:
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)
ካብ 11/01 ክሳብ 12/31 ኣብ ዘለው ዕለታት መመልከቲ ትህብ ምስእትህሉ ኣብዚ ዓመት ከምእትገብሮ ማዕረ ናይ ግብሪ ኩነታት ክተመዝግብ ዲኻ ትደሊ?
ኣይፋል
እወ
ዓሌት/ዘርኢ ኮድ (ከም መማረፂ - ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር)
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ እንተድኣ ኮይንካ ዘርኢ ወይ ዓሌት ኣይተእትው፡፡
ጻዕዳ
ጸሊም ወይ ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ
ኤስያዊ
ኔቲቭ ሃዋያን
ፓስፊክ ኣይስላንደር
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ ዲኻ?
ኣይፋል
እወ
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(2.) ዝርዝር ህጻናት/ናይ ግብሪ ጽግዕተኛታ/ካልእ ኣባላት ስድራ
መጸውዒ ስምካ

M.I.

እዚ ሰብ ንሽፋን ክንክን ጥዕና የመልክት ኣሎዶ?
ኣይፋል
እወ

ስም ኣባሓጐ
ፆታ

ተባ

ናይ ዕለት ልደት(ወርሒ/ዕለት/ዓመት)
ምሳኻ ዝዛመዱውላድ፣ ወዲውላድ፣ ጓል ሓው፣ ወዲ ሓው፣ ዘመድ)

ኣን

(ንሽፋን ዘየመልክቱ ውልቀ ሰባትን ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ ዘቕርቡ ዘለው (SSN) ወይ ናይ ዜግነት ኩነታት ከም መማረጺ እዩ)
ዜጋ ወይ ዜጋ ዘይኮነ ኩነታት፡ (ኣብ ሓዲኡ ምልክት ግበር)
ኣሜሪካዊ (U.S.) ዜጋ ወይ (U.S.) ኣሜሪካዊ
ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ (U.S.) ዘሎ ዜጋ ዘይኮነ ሰብ
ካልእ

ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ(SSN):
ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጻእኻ ኮይኑ ግና ዜግነት እንተዘይሃልዩካ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ኣእትው፡
ዓይነት መረዳእታኻ ፣ “A” ቁፅርኻን ናይ መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ኣካትት:
ናይ ስደት መረዳእታ ዓይነት፡
“A” ቁጽሪ፡
መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ቁፅሪ፡
ናይ ወጻእ ሃገር ፓስፖርት ቁጽሪ፡

እቲ ዝተውሃብካሉ ሃገር፡

ዝኣተውካሉ ዕለት፡

እቲ መረዳእታ ዝውደኣሉ ዕለት:

/

/

/

ናይ ሎሚ ዓመት ትፅቢት ዝግበረሉ ኩለታት ግብሪ (ሓዲኡ ምረጽ)
ብግሊ ዝምላእ ግብሪ
መራሒ ስድራ
ፅግዕተኛ ቆልዑ ዘለዋ መበለት
በዓል ሓዳር ኮይኑ ንበይኑ ዘእትው
በዓል ሓዳር ኮይኑ ብሓባር ዘእትው፡
ፈላማይ ዝኸነ ከፋሊ ግብሪ:

/
ኣብዚ መመልከቲ ዝተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ኣብዚ መመልከቲ ዘይተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ግብሪ ከፊሉ ኮነ ናይ ግብሪ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ሰብ

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታትካ ተመሳሳላይ ድዩ?
ኣይፋል
እወ
ምላሽካ ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ግብሪ ዘርዝር:
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)
ካብ 11/01 ክሳብ 12/31 ኣብ ዘለው ዕለታት መመልከቲ ትህብ ምስእትህሉ ኣብዚ ዓመት ከምእትገብሮ ማዕረ ናይ ግብሪ ኩነታት ክተመዝግብ ዲኻ ትደሊ?
ኣይፋል
እወ
ዓሌት/ዘርኢ ኮድ (ከም መማረፂ - ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር)
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ እንተድኣ ኮይንካ ዘርኢ ወይ ዓሌት ኣይተእትው፡፡
ጻዕዳ
ጸሊም ወይ ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ
ኤስያዊ
ኔቲቭ ሃዋያን
ፓስፊክ ኣይስላንደር
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ ዲኻ?
ኣይፋል
እወ
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ስፓኒሻዉ ወይ ላቲናዊ

ካልእ

(3.) ዝርዝር ህጻናት/ናይ ግብሪ ጽግዕተኛታ/ካልእ ኣባላት ስድራ
መጸውዒ ስምካ

M.I.

እዚ ሰብ ንሽፋን ክንክን ጥዕና የመልክት ኣሎዶ?
ኣይፋል
እወ

ስም ኣባሓጐ
ፆታ

ተባ

ናይ ዕለት ልደት(ወርሒ/ዕለት/ዓመት)
ምሳኻ ዝዛመዱ ውላድ፣ ወዲውላድ፣ ጓል ሓው፣ ወዲ ሓው፣ ዘመድ)

ኣን

(ንሽፋን ዘየመልክቱ ውልቀ ሰባትን ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ ዘቕርቡ ዘለው (SSN) ወይ ናይ ዜግነት ኩነታት ከም መማረጺ እዩ)
ዜጋ ወይ ዜጋ ዘይኮነ ኩነታት፡ (ኣብ ሓዲኡ ምልክት ግበር)
ኣሜሪካዊ (U.S.) ዜጋ ወይ (U.S.) ኣሜሪካዊ
ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ (U.S.) ዘሎ ዜጋ ዘይኮነ ሰብ
ካልእ

ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ(SSN):
ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጻእኻ ኮይኑ ግና ዜግነት እንተዘይሃልዩካ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ኣእትው፡
ዓይነት መረዳእታኻ ፣ “A” ቁፅርኻን ናይ መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ኣካትት:
ናይ ስደት መረዳእታ ዓይነት፡
“A” ቁጽሪ፡
መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ቁፅሪ፡
ናይ ወጻእ ሃገር ፓስፖርት ቁጽሪ፡

እቲ ዝተውሃብካሉ ሃገር፡

ዝኣተውካሉ ዕለት፡

እቲ መረዳእታ ዝውደኣሉ ዕለት:

/

/

/

ናይ ሎሚ ዓመት ትፅቢት ዝግበረሉ ኩለታት ግብሪ (ሓዲኡ ምረጽ)
ብግሊ ዝምላእ ግብሪ
መራሒ ስድራ
ፅግዕተኛ ቆልዑ ዘለዋ መበለት
በዓል ሓዳር ኮይኑ ንበይኑ ዘእትው
በዓል ሓዳር ኮይኑ ብሓባር ዘእትው፡
ፈላማይ ዝኸነ ከፋሊ ግብሪ:

/
ኣብዚ መመልከቲ ዝተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ኣብዚ መመልከቲ ዘይተገለጸ ጽግዕተኛ ግብሪ
ግብሪ ከፊሉ ኮነ ናይ ግብሪ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ሰብ

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታትካ ተመሳሳላይ ድዩ?
ኣይፋል
እወ
ምላሽካ ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ግብሪ ዘርዝር:
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)
ካብ 11/01 ክሳብ 12/31 ኣብ ዘለው ዕለታት መመልከቲ ትህብ ምስእትህሉ ኣብዚ ዓመት ከምእትገብሮ ማዕረ ናይ ግብሪ ኩነታት ክተመዝግብ ዲኻ ትደሊ?
ኣይፋል
እወ
ዓሌት/ዘርኢ ኮድ (ከም መማረፂ - ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር)
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ እንተድኣ ኮይንካ ዘርኢ ወይ ዓሌት ኣይተእትው፡፡
ጻዕዳ
ጸሊም ወይ ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ
ኤስያዊ
ኔቲቭ ሃዋያን
ፓስፊክ ኣይስላንደር
ህንድ ኣሜሪካዊ ወይ ኔቲቭ ኣላስካዊ ዲኻ?
ኣይፋል
እወ

ስፓኒሻዉ ወይ ላቲናዊ

ካልእ

ተወሰኽቲ ኣባላት ስድራ ንምውሳኽ ንሕድሕድ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተሓተተ ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት ኣካትት፡፡

TI

7

ሓበሬታ ብዛዕባ ስድራኻ
ኣሜሪካን ኢንድያንን ኣልኣስካዊ መቦቆልን ሓበሬታ
ኣሜሪካን ኢንድያንን ኣልኣስካዊ መቦቆልን ንናይ ዋሺንግተን ይግባይ ጥዕና (Medicaid) ሓለዋታትን ነቶም ፍሉያት ጥቕምታትን ብዋሺንግተን
ሄልዝፕላንፋይንደር ሕጋዊ ክኾኑ ይኽእሉ፡፡ ንናይ ኣሜሪካን ኢንድያን ወይ ኣልስካዊ መቦቀል ትውልዲ እተመልክቶ ሕድሕድ ኣባል ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰደቓ
ዛዝም፡፡
ኣባል እቲ ብፌደራል ኣፍልጦ ዝተውሃቦ
ዓሌት፣ ባንድ፣ ቁሸት ወይ ራንቸርያ; በዓል
ስም ሰብ
ስም ዓሌት
ወናኒ ብርኪ ኣብ ኣላስካ መበቆል ክልላዊ ወይ
ቁሸት ሕብረት
ኣይፋል
እወ
ኣይፋል

እወ

ኣይፋል

እወ

ኣይፋል

እወ

መንበሪ
ናይ ዋሺንግተን ነባሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋሺንግተን ነባሪ ዝኾነ፣ ኣብ ዋሺንግተን ክነበር ዝሓስብ፤ ቀዋሚ መንበሪ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ሓዊሱ; ወይ ብዘይ ስራሕ
ናብቲ ስቴት ዝኣተወ ይ ስራሕ ዝደሊ ዘሎ ሰብ እዩ፡፡
ንናይ ዋሺንግተን ነባሪ ናይ ጥዕና ሽፋን ዘመልክት ዘሎ ኩሉ ሰብ ድዩ?
ኣይፋል
እወ
ኣይፋል፣ እንተድኣኮይኑ ነባሪ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ጸሓፍ:

ትንባኾ ምጥቃም
ኣብዚ መመልከቲ ካብዘለው ኣባላት ስድራ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ብስሩዕ ትንባኾ ዝጥቀም ኣለዶ?
እወ እንተኾይኑ፤ ስም ኣእትው:
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)

ኣይፋል

እወ

ዓብይ ስንኩል ጽግዕተኛ ሰብ
ዓብይ ስንኩል ህጻን ብምኽንያት ስንክልና ክሰርሕ ዘይኽእል ሰብ ኮይኑ ኣብ ናይ ስድራ ኣባል ጽግዕተኛ ኮይኑ ሓገዝ ዝግበረሉ እዩ፡፡
ዝኾነ ዕድምኡ 26 ወይ ልዕሊኡ ዝኾነ ስንኩል ዝኾነ ሰብ ኣለካ ዶ?
ኣይፋል
እወ
እወ እንተኾይኑ ኣስማቶም ኣእትው:
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)

ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓበሬታ
1.
2.
3.
4.

TI

ንስኻዶስ ወይ ካልእ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዘመልክት ዘሎ?
እወ እንተድኣኮይኑ፣ ኣስማቶም ኣእቱ:
ናይ ክፍሊት መጠናት ውዙፍ ኣለው?
ኣይፋል
እወ
ዝልቀቐሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ድዩ?
ኣይፋል

ኣይፋል

እወ
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እወ

መመዝገቢ መራፂ
ሕጂ ኣብ እትነብረሉ ቦታ ድምጺ ንምሃብ ዘይተመዝገብካ እንተድኣኮይንካ ድምጺ ንምሃብ ክትምዝገብ ትደሊ ዶ?
ኣይፋል
እወ
“እወ” ዝብል መልሲ እንተድኣሂብካ ናይ ድምጺ ውሃብቲ ቅጥዒ ክወሃበካ እዩ፡፡
ዘይምምዝጋብ ወይ ድምጺ ንምሃብ ዘይምምዝጋብ ዝወሃበካ ሓገዝ መጠን ወይ ሕጋውነትካ ኣይጎድእን፡፡
እቲ ናይ ድምጺ ውሃቢ ምምዝጋብ መመልከቲ ኣብ ምምላእ ሓገዝ እንተደሊኻ ብናይ ዋሺንግተን ናጻ መስመር ድምጺ ውሃብቲ ምዝገባ ትላይን 1-800-4484881 ሓገዝ ምርካብ ትኽእል፡፡ ወስነ ሐገዝ ሞሕታትን ሞንፃግ መሰሎመዩ። እቲ መመልከቲ ብውልቀኻ ክትመልኦ ትኸውን፡፡
ድምጺ ንምሃብ ኣብ ምምዝገብ ወይ ዘይምዝጋብ መሰል ወይ ንምምዝጋብ ብብሕትኻ ናይ ምውሳን መሰልካ ዝኾነ ሰብ ጣልቃ ምስዝኣቱ ኣብ ዋሺንግተን ስቴት
ክፍሊ መረጻ ቁጽሪ ሳንዱቕ ቡስጣ 40229, Olympia, WA 98504 ኤመይል elections@sos.wa.gov ወይ ክሲ ኣእቱ ወይ ብ1-800-448-4881 ደውል፡፡

እቲ ብቑዕ ናይ ትዕና ትልሚ ጥራሕ
ጠጠው ኣብል: ንናጻ ወይ ትሑት ወጻኢ ዘለዎ ሽፋን ሕጋዊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ
ኣታዊኻ ኣብ ግምት ክኣቱ እንተዘይደሊኻ እሞ ኣብ ብቑዕ ናይ ጥዕና ትልሚ(QHP) ክትምዝገብ እንተደሊኻ ኣብ ታሕቲ ክታምካ ኣንቢርካ
መመልከቲኻ ኣረክብ፡፡ ናይ ጥዕና ሽፋንካ ሙሉእ ወጻኢ ክትከፍል ኢኻ ከምኡ እውን ናይዚ መመልከቲ ክፍሊ 2 ክትዛዝም የብልካን
መሰለተይን ሓላፍነታተይን ኣንቢበዮ ወይ ተገሊጹለይ እዩ፡፡
ኣብዚ ክታመይ ብምንባር ዋሺንግተን ሄልዝፕላንፋይንደር ሓበሬታኻ ምስ ካልኦት ስቴትን ፌደራልን ኤጄንሲታት ሓባራዊ ከምዝገበር ተስማዕሚኻ ኣለኻ፡፡

ክታም

ዕለት

ቀጽል: ንዋሺግተን ኣፕል ጥዕና(Medicaid) ወይ ናይ ግብሪ ክሬዲትስ ናይ ትሑት ኢንሹንስ ክፍሊት ንምምልካት ናይዚ መመልከቲ ክፍሊ 2 ክትመልእ ኣለካ፡፡
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ክፍሊ 2:

ናይ ኢንሹራንስ ጥዕና ሓበሬታ

ንስኻ ወይ ዝኾነ ሰብ ካብ ዋሺንግተን ኣፕል ጥዕና ወጻኢ የመልክት ኣሎዶ
(Medicaid ወይ CHIP)?
(ንኣብነት ናይ ውልቀ ወይ ኣስራሒ ኢንሹንስ፣ Medicare፣ ገዲማት፣ ፒስ ኮርስን Tri-Careን ኣካትት
ኣይፋል
እወ እወ እንተድኣኮይኑ፤ ብኽብረትካ
ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ሃብ፡፡ ልዕሊ ሓደ ሰብ ካልእ ኢንሹራንስ ምስዝህልዎ፣ ተወሳኺ ወረቐት ተጠቐም፡፡
ናይ ኢንሹራንስ ኩባንያ ወይ
ናይ ፖሊሲ በዓል
ቁጽሪ ፖሊሲ
ናይ ጉጅለ ቁጽሪ
ናይ ፖሊሲ በዓል ዋና/ናይ ሰራሕተኛ ስም
ናይ ኣስራሒ ስም
ዋና ትውልዲ ዕለት

ኣብ ትሕቲ እዚ ትልሚ ዝካተቱ ኩሎም ኣባላት ስድራ:

ብኣስራሒ- ስፖንሰር ዝግበር ኢንሹራንስ
ኣስራሒኻ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ሽፋን ይህብ ዶ?

ኣይፋል

እወ (እወ እንተድኣኢልካ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዘሎ ሰደቓ ናይ ኣስራሒኻ ሓበሬታ ኣእቱ)

ኣብቲ ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎ ትልሚ ምስእትኣቱ ክንደይ ክኽፈለካ ይኽእል? (ናይ ስድራ ኣባላት ወጻኢ ኣይተካተት)
ወርሓዊ ትልሚ ወጻኢ: $
ክንደይ ዝኣክል ጊዜ ይኽፈለካ (ንኣብነት., ኣብ ሰሙን ክልተ ጊዜ፣ ወርሓዊ፣ ዓመታዊ)?
(ንዚ ሕቶ እትህቦ ምላሽ ኣብ ኣፒል ሄልዝ ብቑዑነትካ ፅዕንቶ ኣየሕድርን)

ናይ ህጻናት ጥዕና ኢንሹራንስ

እዚ ሕቶ ዝለሎ እሞ ናብ ዝቕጽል ክፍሊ ኪድ(ዘይኽፈሎ ናይ ሕክምና ክፍሊት ሓበሬታ) ንናይ, ህጻን ሽፋን ተመለክት ምስእትህሉ፡፡
ናይ ጥዕና ኢንሹራንስኻ ናይ ውላድካ እውን ይሽፍን ዶ?
ኣይፋል
እወ
እወ እንተድኣኮይኑ፣ ናይ ህጻን ስም ኣእትው:
ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ትሕቲ 19, ዓመት ዕድመ ዘለዎ ዝኾነ ህጻን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ሽፋን ኣቋሪጽካ ዶ?
እወ እንተድኣኮይኑ፤ እቲ ሽፋን መዓዝ ተዛዚሙ?
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ኣይፋል

እወ

ዘይተኸፈለ ናይ ሕክምና ወጻኢ ሓበሬታ

ቅድሚ እቲ ናይ ሕጂ ወርሒ ኣብ ዝሐለፈ 3 ኣዋርሕ ዝተውሃቡ ኣገልግሎታት ንስኻ ወይ ካልእ ዝኾነ ሰብ ዘይተኸፈለ ናይ ሕክምና ወጻኢ ተመልክት ኣለኹም
ዶ?
ኣይፋል
እወ
እወ፤ እንተድኣኮይኑ፤ ስም ኣእትው:

ዜጋ ዘይኮነ ህጹጽ ሕክምና ሓበሬታ

ብናይ ኢምግሬሽን ኩነታት ንካልኦት ሽፋን ሕጋዊ እንተዘይኮይኑ ንስኻ ወይ ካልኦት ኣባል ስድራ ንውሱን ናይ ህጹጽ ሽፋን ሕጋዊ ክትኮኑ ትኽእሉ፡፡
ኩሎም ዜጋ ዘይኮኑ ዜጋታት ዝኾኑ ሳንዱቓት ርኢኻ ኣብቲ ዝተውሃበ ቦታ ኣስማቶም ኣእትው፡፡
ኣብዚ ወርሒ ወይ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ህጹጽ ናይ ሕክምና ኩነታት ተሓኪምካ ትፈልጥ ዶ:
መን:
ናይ ኩሊት ምሕጻብ ወይ ናይ ካንሰር ሕክምና የድሊ መን:
ብምኽንያት ኣካል ምቕያር ናይ ጸረ-ዘይምቕባል ሕክምና የድሊ: መን:
ኣብ ገዛ ናይ ነርሲ ሕክምና፤ ናይ ምንባር ሓገዝ ወይ ናይ ውሽጢ ገዛ ክንክን: መን:

ናይ ጥንሲ ሓበሬታ
ንስኺ ወይ ካልእ ኣብ ስድራኻ ጥንስቲ ኣላዶ?
እወ እንተድኣኮይኑ
ስም ኣእቱ:
ስም ኣእትው:

ኣይፋል

እወ (ካብ 1 ሰበይቲ ንላዕሊ ጥንስቲ ምስትህሉ እቲ ካልኣይ መስመር ተጠቐም፡፡)
መእተዊ ዕለት:
ትጽቢት ዝግበሮሎም በዝሒ:
መእተዊ ዕለት:

ትጽቢት ዝግበሮሎም በዝሒ:

ጠቕላላ ኣታዊ ሓበሬታ
እዚ ክፍሊ ዝተመሓየሸ ጠቕላላ ኣታዊ (MAGI) ናይ ስድራኻ በዝሒ ንምውሳን ይጠቕመና፡፡ ናይ MAGI ኣታዊ ንስኻ ንዝበለጸ ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን
ፕሮግራማት ክጥቀመሉ ኣለዎ፡፡ ብኽብረትካ ንእተመልክቶ ሕድሕድ ኣባል ስድራ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብትኽክል መልስ፡፡ ብዛዕባ ዝተዘርዘረ ኣታዊ ጥራሕ
ሓበሬታ ኣእትው፡፡
ናይ ባዕልኻ፣ ብዓልቲ ሓዳርን ካልኦት ዝኾነ ኣናእሽቱን ናይ ግብሪ ጽግዕተኛታት ዕድመ ብዘየገድስ ናይ ሕጂ ጠቕላላ ወርሒ ኣታዊ ኣእቱ፤ እቲ ንእሽቶ ወይ ግብሪ
ናይ ግብሪ ጽግዕተኛታት እዞም ግብሪታት ከመዝግቡ ዘይግበኦም እንተድኣኮይኑ፡፡ ብዛዕባ ናይ ኣታዊ ሪፖርት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ
www.wahbexchange.org/how-to-report-income ርአ፡፡
መዘካከሪ፡ ኣሜሪካን ኢንድያንስ/መበቆሎም ኣላኣስካ ዝኾኑ (AI/AN) እቲ ናይ ውሽጣዊ ኣታዊ ኣገልግሎት ካብ AI/AN’s ግብሪ ዝግበረሉ ሓፈሻዊ ኣታዊ
ዘይሓውስ AI/AN ኣታዊ ሪፖርት ክገብሩ የብሎምን፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ፤ AI/ANs ዝተወሰኑ ዓይነታት ኣታዊታት ንዋሺንግተን ኣፕል ጥዕና (Medicaid) ኣብ
WAC 182-509-0340 ከምዝተገለጸ ሪፖርት ክትገብር ኣለካ፡፡
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ኣታዊ ናይ ስራሕ: ንስኻ ወይ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ስራሕ ንዘለዎ ተመልክቱ ኣለኹም?
ኣይፋል
እወ
እወ፤ እንተይልኩም፤ እቲ ዝሰርሕ ሰብ ስም፤ ናይ ኣስራሒ ስምን ናይ ሰራሕተኛ ሕጂ ዝተቐበልካዮ ብደሞዝ፣ መሃያ ወይ ናይ መቖሹሽ ኣታዊ ጠቕላላ ወርሓዊ
መጠን ኣታዊ ኣእትው፡፡ ኣብዚ ክፍሊ ናይ ውልቀ-ስራሕ ከይትአቱ፡፡ ኣብ ኣብ ቀጻሊ ቀረባ እዋን ዝህሉ ለውጢ ብግልጺ ዝርአ እንተድኣኮይኑ ናይ ኣታዊኻ
ማእኸላይ ክትመርጽ ትኽእል፡፡ ኣብቲ ዝተገለጸ ጊዜ ኣብ WAC 182-509-0310 ከምዝተገለጸ ወርሓዊ መጠን ብማእኸላይ ኣታዊ ገምት፡፡
ጠቕላላ (ቅድሚ ግብርታት ምውሳዶም)
ናይ ኣስራሒ ኣድራሻ
ወርሓዊ ኣታዊ (ደሞዛት፣ መሃያታት፣
ናይቲ ስራሕ ዘለዎ ሰብ ስም
ስም ኣስራሒ
መቑሹሻት፣ ኮርፖሬሽን
(ከተማ፣ ስቴትን ዚፕ ኮድን ሓወሱ)
S-ኮርፖሬሽን

ናይ ውልቀ-ስራሕ ኣታዊ ንስኻ ወይ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ስራሕ ንዘለዎ ተመልክቱ ኣለኹም?
ኣይፋል
እወ
እወ እንተድኣኢልካ፤ ናይ ሕጂ ዝተጻረ ወርሓዊ ኣተዊ ግምት (ናይ ስራሕ ወጻኢታት ምስዝተኸፈሉ ዝህለው ትርፍታት) ካብ ናይ ኣርሰ-ስራሕ ኣእትው፡፡
ብኽብረትካ ንዝተፈቐዱ ናይ ስራሕ ወጻኢታት ገጽ ii ርአ፡፡ ኣብ ኣብ ቀጻሊ ቀረባ እዋን ዝህሉ ለውጢ ብግልጺ ዝርአ እንተድኣኮይኑ ናይ ኣታዊኻ ማእኸላይ
ክትመርጽ ትኽእል፡፡ ኣብቲ ዝተቐመጠ ጊዜ ኣብ WAC 182-509-0370 ከምዝተገለጸ ወርሓዊ መጠን ብማእኸላይ ኣታዊ ገምት፡፡
ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ ስም

ናይ ኩባንያ ስም(ሓደ ምስዝህሉ)

ዝተጻረየ ኣታዊ(ኮርፖሬሽን ወይ
S-ኮርፖሬሽ ኣታዊ ኣብዚ
ኣይተእትው)

ኡቶት ማሕበራዊ ውሕስና: ንስኻ ወይ ዝኾነ ሰብ ንናይ ማሕበራዊ ድሕነት ኣታዊ ተመልክቱ ኣለኹም?
ኣይፋል
እወ
እወ እንተይልካ ካብ ማሕበራዊ ምምሕዳር ንጥሮታ፣ ስንክልና ወይ ናይ ምድሓን ጥቕምታት እትረኽቦ ኣታዊ ኣእቱ፡፡ ተወሳኺ ማሕበራዊ ድሕነት(SSI) ኣታዊ
ኣይተእቱ፡፡
ጠቅላላ ወርሐዊ ኡቶት
እቲ ማሕበራዊ ድሕነት(SSI ዘይኮነ) ስም ሰብ ኣእቱ፡፡

እቶት ክራይ: ንስኻ ወይ ዝኾነ ሰብ ንናይ ክራይ ኣታዊ ምቕባል ተመልክቱ ኣለኹም?
ኣይፋል
ውልቀ ንብረት እትረኽቦ ወርሓዊ ኣታዊ ኣእቱ፡፡ ድሕሪ ዝተፈቐደልካ ንግዲ ንጹር እቶት ኣእትው፣
ስም እቲ እቶት ክራይ ዝቕበል
ስም እቲ ንብረት (እንተድኣ ሃልዩ ኮይኑ)
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እወ እወ እንተይልካ፤ ካብ ሪል እስቴት ወይ ናይ
ንጹር ወርሓዊ እቶት

ካሊእ አታዊ

ናይ ቆልዑ መዕበይ ደገፍ ወይ ጡረታ ዘይብሎም ገዲማት ኣየክትትን፡፡ ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር ከምኡ ድማ መን ከም ዝቕበሎ፣ ክንደይ ከምዝረክብን
ብኽንደይ ግዘ ከም ዝረክብን ሓብረልና፡፡
ክፍሊት ፍትሕ / ደገፍ መጻምዲ

ዓመታዊ መልዕሎ ወይ ጡረታ
መኽሰብ ርእሰ-ማል
ምቅሊት፣ ማል ወይ ብጽሒት

እቶት ሕርሻ
ናይ ወጻኢ ኣታዊ
ካብ ውርሲ ዝርከብ ኣታዉ
ናይ ወለድ ኣታዊ
IRA ኣታዊ
ካልኦት ግብሪ ዝኽፈለሎም እቶታት
ናይ ባቡር ጡረታ ጥቕምታት
ናይ ሮያሊቲ ኣታዊ
ግብሪ ዝኽፈለሎም ዓሌታዊ ምንቅስቓሳት
ናይ ስራሕ ስእነት ጥቕምታት

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ኣብዚ መመልከቲ ዘለውን ዕድምኦም ትሕቲ 19 ዝኾኑ ወይ ታክስ ፅግዕተኛ ዝኾኑ ኣባላት ናይዚ ዓመት ፌደራል ታክስ ንምምልካት መለክዒ የማልኡዶ?
ስም

ኣይፋል

እወ

ስም

ኣይፋል

እወ

ስም

ኣይፋል

እወ

TI

13

ምንካይ
እዞም ወጻእታት ከም ንሽፋን ክንክን ጥዕና እንቆጽሮም ናይ ኣታዊኻ መጠን ክቕንሱ ይኽእሉ ንኣብነት
IRS ዘለካ ናይ ግብሪ ዕዳ ንምቕናስ ዝጥቀመሎምን ናይ እቶት መጠንካ ክቕንሰልካ ይኽእል እዩ፡፡ ምላሽ ንዘይምሃብ እንተመሪጽካ ንናጻ ወይ ሕሳር ዝኾነ ሽፋን
ክንክን ጥዕና ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፡፡
ኣብ ግብሪ ክትሓቶ እትኽእል ምንካይ ዘርዝር፡፡ ዝፍቀዱ ምንካያት እዞም ዝስዕቡ የካትቱ ኮይኑ ግና ብዚኦም ዝውሰኑ ኣይኮኑን፡
ዝተኸፈለ ክፍሊት ፍትሕ / ደገፍ መጻምዲ
መን
$
ብኽንደይ ግዘ
መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ዝተወሰነ ጥርዓን

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ንግዲ ወጻኢ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ዘቤታዊ ናይ ምህርቲ ምንቅስቓስ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ምንቅስቓስ ክፍሊት ወድዓዊ ወታደራዊ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ምንቅስቓስ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ኣቐዲምካ ምውጻእ ቅጽዓት

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ዕቋር

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ቅድመ ግብሪ ጡረተኝነት ግብሪ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ኣበርክቶ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ዓርስኻ ስራሕ ምሰራሕ ጥዕና

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ኢንሹራንስ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ዓርስኻ ስራሕ ምሰራሕ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ጡረታ ትልሚ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ ዓርሰኻ ስራሕ ግብሪ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

መን

$

ብኽንደይ ግዘ

ናይ መምሃሪ ወጻኢ

ናይ ጥዕና ዕቋር ሒሳብ ዘበርክቱ

ናይ ተምሃሮ ልቓሕ ወለድ
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ተወሳኽቲ ሓበሬታታት
ንዚ ሽፋን ዘመልክቱ ኣባላት ኣብዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ደገፍ ይደልዩ ድዮም?
a. ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ክንክን ኣገልግሎት ምኽንያቱ ድማ ሕጂ ወይ ድማ ብቐጻሊ ናብ ናይ ሕክምና ትካል ከም ናይ ነርሲንግ ገዛ ክትኣትዉ ትጽቢት
ዝግበር እንተድኣ ኮይኑ፡፡
ኣይፋል
እወ መልስኻ እወ እንተድኣ ኮይኑ ስም እቲ ሰብ ኣእትው:
ዓይነት መዘውተርያ:
b. ናይ ገዛ ውሽጢ ክንክን ኣቕራቢ?

ኣይፋል

c. ደገፍ ዝግበረሉ ናይ ክንክን ኣገልግሎት?

እወ ምላሽካ እወ እንተድኣ ኮይኑ ስም እቲ ሰብ ኣእትው:

ኣይፋል

d. ብናይ ዕብየት ስንክልና ክፍሊ ኣቢልካ ኣገልግሎት?

እወ ምላሽካ እወ እንተድኣ ኮይኑ ስም እቲ ሰብ ኣእትው፡
ኣይፋል

እወ

ምላሽካ እወ እንተድኣ ኮይኑ ስም እቲ ሰብ ኣእትው፡
e. ናይ መዕረፊ ኣጋይሽ ክንክን?

ኣይፋል

እወ ምላሽካ እወ እንተድኣ ኮይኑ ስም እቲ ሰብ ኣእትው፡

f. ብምኽንያት ስንክልና ወይ ኩነታት ጥዕና ስራሕ ክትሰርሕ ብዘይምኽኣልካ ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን?

ኣይፋል
መልስኻ እወ እንተድኣ ኮይኑ
ስም እቲ ሰብ ኣእትው፡
ቅጥዒ HCA 18-005 ክትመልእ ይግበኣካ(www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/18-005.pdf እቶም ዝስዕቡ ዝምልከተካ እንተድኣ ኮይኑ:

• ዕድመኻ 65 ወይ ልዕሊኡ ወይ Medicare ተጠቃሚ፡፡
• ኣብ ላዕሊ ካብ a-f ንዘለው ሕቶታት መልስኻ ምላሽካ እወ እንተድኣ ኮይኑ፡፡
• ንናይ ሕክምና ደለይቲ (MN) ወይ ንስንክልና ዘለዎም ሰራሕተኛታት መደብ ክንክን ጥዕና ተመልክት ኣለኻ፡፡

ቅድሚ ምፍራምካ ብጥንቃቐ ኣንብብ

ንካልኦት ስቴታትን ፌደራል ኤጀንስታት ናይ መረዳእታ ምግላጽ፡
ዋሽንግተን ሄልዝፕላንትፋይንደር ኣብ ዓመታዊ ምምሕያሽ ከይዲ ን5 ዓመት ዝኣክል ናይ ግብሪ መረዳእታይ ብኤሌትሮኒካዊ መንገዲ ንኸረጋግጽ ፍቓድ ሂበ እየ፡፡ እቲ
ፍቓደይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክቕይር ከም ዝኽእል ይርዳእ እየ፡፡ ኣብዚ ሳንዱቕ ምልክት ብምግባር፣ ኣነ ተወሳኺ ምንቅስቓስ እንተይገበርኩ ናይ ግብሪ ልቓሐይ ኣብ
ዓመታዊ ምምሕያሽ ንኽትግበር ፍቓድ ይህብ፡፡
ኣይፋል
እወ
አንቢብ ወይድማ መሰለይ መብርሂ ተዋሂቡንን ሐላፊነተይ ፈሊጠ ናይ ዓማዊል መሰልን ሓላፍነትን ቅዳሕ ተዋሂቡኒ እዩ፡፡

ምቅላሕን ክታምን

ንናጻ ወይ ሕሳር ወይ ናይ ኢንሹራንስ ክፍሊት ንምቕናስ ናይ ግብሪ ልቓሕ ናይ ዋሽንግተን ኣፒል ሄልዝ (Medicaid) ንምምልካት ክታምካ ኣገዳሲ እዩ፡፡
ኣብዚ መመልከቲ ዘሎ መረዳእታ ኣንቢበ ተረዲአ እየ፡፡ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ምሃብ ብዘቐምጦ ቕጽዓት፣ ኣብዚ መመልከቲ ዝሃብክዎ መረዳእታ
ሓቂ፣ ትኽክልን ክሳብ ዝፈልጦ ምሉእ ምዃኑ ኣረጋግጽ፡፡
ክታም

TI

ዕለት
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