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ዋሽንግተንዋሽንግተን Apple Health ምልክታምልክታ ዕድምኦምዕድምኦም ንዝደፍኡ፡ንዝደፍኡ፡ ዓይነዓይነ ስውራን፡ስውራን፡ ኣካለኣካለ ስንኩላትስንኩላት/ናይናይ ነዊሕነዊሕ 
እዋንእዋን ኣገልግሎትንኣገልግሎትን ደገፍደገፍ

ንኣየንኡንኣየንኡ ሽፋንሽፋን ክንክንክንክን ጥዕናጥዕና ብቑዕብቑዕ እንተኾይንካእንተኾይንካ ዝኾንካዝኾንካ ንምርኣይንምርኣይ እዚእዚ መመልከቲመመልከቲ ተጠቐም፡ተጠቐም፡ 
• ንነዊሕ እዋን ኣገልግሎትን ደገፍን (LTSSከምዚኦም ዝኣመሰሉ (ነርሲንግ ሆም ክንክን፡ ደገፍ ዝግበረሉ መንበሪ ትካል፡ ናይ ዓበይቲ ስድራ ገዛ፡ ናይ ገዛ ውሽጢ 

ክንክን መደባት ወይ ንዓበይቲ ሰባት ዝተዳለወ ደገፍ (TSOA))
• ንስኻ ወይ ዝኾነ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሰብ Medicare ኣለዎ 
• ናይ Medicare ኢንሹራንስ ወይ ናይ ኮኢንሹራንስ ወፃኢታት ኣብ ምኽፋል ክትሕግዝ ኣለካ
• ንስኻ ወይ ዝኾነ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሰብ ዕድምኡ 65 ወይ ልዕሊኡ እዩ
• ንስኻ ወይ ዝኾነ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሰብ ስንክልና ከምኡ ድማ Medicare የብሉን
• ን TSOA: ዕድመኹም 55 ወይ ልዕሊኡ እንተድኣ ኮይኑን ንስኹም ወይ ዘይኽፈሎ ተኸናኻኒኹም ደገፍ እንተድኣ ደሊኹም

መዘካከሪ፡መዘካከሪ፡ናይ Apple Health ሽፋን ንምምልካት ወይ ንምሕዳስ ኣብ ኦንላይን Washington Healthplanfinder ብ wahealthplanfinder.org 
ወይ ናብ 1-855-923-4633 iብምድዋል ትምዝገቡ እዞም ዝስዕቡ እንተኾይኑ፡

• ዕድምኡ 19 ክሳዕ 64 ዝኾነ ዓብይ ሰብ

• ንህፃናት ምምልካት

• ቆልዑ ዘለዎም ወለዲ ወይ ተኸናኸንቲ

• ነፍሰፁፍ ወይ ነፍሰፁር ንዝኾነ ሰብ ዘመልክት ሰብ

ኣብኣብ ኦንላይንኦንላይን ብቕልጡፍብቕልጡፍ ኣመልክትኣመልክት
• መመልከቲ ኦንላይን ብ washingtonconnection.org ክተእቱ ትኽእል

ንምምልትንምምልት ዘድልዩኻዘድልዩኻ መረዳእታታት፡መረዳእታታት፡
• ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁፅሪ
• ትውልዲ ዕለት
• ናይ ስደት ኩነታት
• ሓፈሻዊ ናይ ኣታዊ ሓበሬታ
• ፍልፍል ቀረብን ናይ ንብረት መረዳእታ (ከም ናይ ባንኪ ሕሳብ፣ ማል፣ ቦንድ፣ ትረስት፣ ናይ ጡረታ ሕሳብ)

ብዙህብዙህ መረዳእታመረዳእታ ንምንታይንምንታይ ንሓትትንሓትት?
• ንኣየናይ ሽፋን ክንክን ጥዕና ብቑዕ ከም ዝኾንካ ንምፍላይ መረዳእታታት ክንጥቀም ኢና፡፡  ብመሰረት ሕጊ ኩሉ እትህበና መረዳእታ ምሽጥራውነት ክንሕሉ ኢና፡፡

እቲእቲ መሊእኻመሊእኻ ዝፈረምካዮዝፈረምካዮ መመልከቲመመልከቲ ናበይ ይልኣኽ?ናበይ ይልኣኽ?

ስንክልናስንክልና  መሰረትመሰረት  ንዝገበረንዝገበረ Apple Health፣፣  ናይናይ  ስደተኛታትስደተኛታት  ሽፋንንሽፋንን  ልዕሊልዕሊ 65+ ንዝኾኑንዝኾኑ  ሽፋንንሽፋንን  ንን Medicare ኢንሹራንስኢንሹራንስ  ወፃእታትወፃእታት
• መመልከቲኻ ናብዚ ዝስዕብ ለኣኽ፡ 

DSHS
Community Services Division - Customer Service Center
PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699

• ነቲ መመለከቸአም ናብ ፋክስ 1-888-338-7410 ይግበሩ
• መመልከቲኻ ናብ ከባብያዊ ኮማዊ ኣገክግሎት ቤት ፅሕፈት (CSO) ውሰድ
• ቦታታት ንምፍላጥ dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office ይርአዩ።
• ብ washingtonconnection.orgኣብ ኦንላይን ኣመልክት
• ብቴሌፎን 1-877-501-2233 ብምድዋል ኣመልክት

https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.dshs.wa.gov/office-locations
https://www.washingtonconnection.org/home/
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ቤተቤተ  ክንክንክንክን  ፣፣  ዉልቃዊዉልቃዊ  ናይናይ  ገዛገዛ  ክንክን፣ክንክን፣  ዝተሓገዘዝተሓገዘ  መንበሪመንበሪ  ሓገዝንሓገዝን  ናይናይ  ዓበይቲዓበይቲ  ስድራስድራ  ገዛገዛ  ፕሮግራምንፕሮግራምን TSOA ሓዊሱሓዊሱ  ናይናይ  ነዊሕነዊሕ  እዋንእዋን  ኣገልግሎትንኣገልግሎትን  ደገፍንደገፍን  ሽፋን፡፡ሽፋን፡፡
• መመልከቲኻ ናብዚ ዝስዕብ ለኣኽ፡

DSHS
Home and Community Services
PO Box 45826, Olympia, WA 98504-5826

• ናብ ከባብያዊ ገዛን ማሕበረሰብን ኣገልግሎት (HCS) ቤት ጽሕፈት ንምርካብ dshs.wa.gov/office-locations ረኣዩ፡፡
• ነቲ መመለከቻ ናብ 1-855-635-8305 ፋክስ ግበር
• ብ washingtonconnection.orgኣብ ኦንላይን ኣመልክት
• ንተወሳኺ LTSS ፍልፍላት dshs.wa.gov/altsa/resourcesጎብንዩ፡፡
• ንተወሳኺ TSOA ፍልፍላት ናብ 1-855-567-0252 ደውሉ ወይ ምስ ናይ ስድራ ተኸናኻኒ ስፔሻሊስት ንምዝርራብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ዕድመ ምድፋእ 

ኤጀንሲ (AAA) ርኸቡ፡፡ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ AAA ናይ ቤት ጽሕፈት ርኸቡ፡ waclc.org 

https://www.dshs.wa.gov/office-locations
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.dshs.wa.gov/altsa/resources
http://www.waclc.org
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መሰላትንመሰላትን ሓላፍነትንሓላፍነትን ሽፋንሽፋን ክንክንክንክን ጥዕናጥዕና

ናይናይ ኩሎምኩሎም ክንክንክንክን ጥዕናጥዕና መደባትመደባት ሽፋንሽፋን መሰላትካመሰላትካ (ክንገብሮክንገብሮ ዘለናዘለና)
ናይናይ ሕቶሕቶ ቅጥዕታትቅጥዕታት ንኽተንብብንንኽተንብብን ንኽትመልእንንኽትመልእን ምሕጋዝ፡፡ምሕጋዝ፡፡ካብ ማሕበራውን ጥዕና ኣገልግሎት (DSHS) ደገፍ ንምርካብ ብ1-877-501-2233 ምርካብ ትኽእሉ፡፡

DSHS ወይወይ በዓልበዓል ስልጣንስልጣን ክንክንክንክን ጥዕናጥዕና (HCA) ክትረክብክትረክብ  ከለኻከለኻ  ብዘይብዘይ  ምዝንጋዕምዝንጋዕ  ወይወይ  ብዘይብዘይ  ገለገለ  ወጻእወጻእ  ናይናይ  መተርጎሚመተርጎሚ  ግልጋሎትግልጋሎት  የቕርብ፡፡የቕርብ፡፡

ውልቃዊውልቃዊ መረዳእታታትካመረዳእታታትካ ብምሽጥርብምሽጥር ይሕዝይሕዝ ኮይኑኮይኑ ግናግና ንብቑዕነትን ምዝገባን ዝተወሰኑ መረዳእታታት ንካልኦት ክልላውን ፌደራላዉን ፋይናንሳዊ ኤጀንስታትን  
ንHCA ኮንትራክተራት ክነካፍል ንኽእል፡፡

ኣብኣብ ናይናይ ሽፋንሽፋን ክንክንክንክን ጥዕና፣ጥዕና፣ ናይናይ ነዊሕነዊሕ እዋንእዋን ግልጋሎታትን ሓገዛትን (LTSS) ወይ ናይ ጥዕና ትልሚ ብቑዕነትካ ጽልዋ ዘሕድር ብDSHS ወይ HCA ዝተገበረ 
ዉሳነ እንተድኣ ትቃዎም ኮይንካ ይግባይ ናይ ምሕታት ዕድል ይወሃበካ፡፡ ይግባይ እንተሓቲትካ ጉዳይካ ክግምገም እዩ፡፡ ኣብ መደባት DSHS ይግባኣኒ ብዛዕባ 
ምሕታት ሓበሬታ ንምርካብ፣ ናይ DSHS ማእኸል ግልጋሎት ዓማዊል ብ 1-877-501-2233 አቢልካ ወይ ናይ ከባብያዊ ግልጋሎታት ማሕበረሰብ ቤት ጽሕፈት 
ክትረክብ ትኽእል፡፡  

እቲ ይግባኣኒ ብገምጋም ጉዳይ ዘይፍታሕ ናይ Washington Apple Health ይግባኣኒ ዉሳነ እንተድኣ ኮይኑ ንናይ ምምሕዳራዊ ፍርዲ ፕሮግራም ክግበረልካ እዩ፡፡

ብቐንዕናብቐንዕና ነተኣናግድ፡፡ነተኣናግድ፡፡ ኣድልዎኣድልዎ ኣንጻርኣንጻር ሕጊሕጊ እዩ፡፡እዩ፡፡ DSHSን HCA ብናይ ፌደራል ሰብአዊ መሰላት ሕጊ ይግዛእን፤ ዘርኢ፣ ቀለም፣ መበቆል ብሄር፣ ዕድመ፣ ስንክልና ወይ 
ጾታ መሰረት ገይሩ ኣድልዎ ኣይፍጽምን፡፡ DSHSን HCA ሰባት ብምኽንያት ዘለዎም ዘርኢ፣ ቀለም፣ መበቆል ብሄር፣ ዕድመ፣ ስንክልና ወይ ጾታ ኣየግልሎምን ወይ 
ብፍሉይ ኣየተኣናግድን፡፡

ብተወሳኺ DSHSን HCA ብናይ ፌደራል ሕጊ ይግዛእን ብመሰረት እምነት፣ ጾታ፣ ጾታዊ መንነት፣ ጾታዊ ድልየት፣ ኩነታት ሓዳር፣ ሃይማኖት፣ ብኽብሪ ዝተሰናበተ  
ምኩር ወይ ወተሃደራዊ ኩነታት፣ ወይ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ብዝጥቀሞ ዝሰልጠነ ከልቢ ወይ ናይ ግልጋሎት ከልቢ ኣድልዎ ኣፍጽምን፡፡

DSHSን HCA፡
• 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 ዓይነታጽ ናጻ ግልጋሎት ቋንቋ፡
• ብቑዓት ተርጎምቲ
• ብካልኦት ቋንቋታት ዝተጽሓፈ መረዳእታ

እዞም ግልጋሎታት እንተድኣ ደሊኻ ብ 1-877-501-2233 ርኸበና፡፡

DSHSን HCA እዞም ግልጋሎታት ኣብ ምቅራብ ኣይከኣለን ወይ ኣድልዎ ተፈጺሙ ኢልካ እንተድኣ ሓሲብካ ጥርዓንካ ብዚ ዝስዕብ ክተቕርብ ትኽእል፡
• DSHS

ATTN: Constituent Services
PO Box 45131
Olympia, WA 98504-5131 
1-800-737-0617
ፋክስ፦ 1-888-338-7410 
askdshs@dshs.wa.gov

• HCA Division of Legal Services
ATTN: Compliance Officer
PO Box 42704
Olympia, WA 98504-2704
1-855-682-0787
ፋክስ፦ 1-360-586-9551
compliance@hca.wa.gov

ቅርታኻ ብኣካል መጺእኻ ወይ ብስልኪ፣ ብፖስታ፣ ብፋክስ ወይ ኢሜል ክተእቱ ትኽእል፡፡ ቅርታ ኣብ ምእታዉ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ ናይ DSHS ምድማጽ ኣገልግሎት 
ወይ ናይ HCA ክፍሊ ኣገልግሎታት ሕጊ ክሕግዙኻ ቅሩባት እዮም፡፡

ብተዋሰኺ ድማ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ክፍሊ ጥዕናን ሰብኣዊ ግልጋሎታት፣ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ብhhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
ኣቢልካ ወይ ብስልኪ ወይ ብፖስታ::

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019፣ 800-537-7697 (TDD)፡፡

ናይ ጥርዓን ቅጥዕታት ኣብዚ ዝስዕብ ይርከብ www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

mailto:mailto:askdshs%40dshs.wa.gov?subject=
mailto:mailto:compliance%40hca.wa.gov?subject=
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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ንኩሎምንኩሎም መደባትመደባት ሽፋንሽፋን ክንክንክንክን ጥዕናጥዕና ዘለካዘለካ ሓላፍነትካሓላፍነትካ (ክትገብሮክትገብሮ ዘለካዘለካ)
SSNንን ናይናይ ኢሚግሬሽንኢሚግሬሽን ኩነታትኩነታት ምግላጽ፡፡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 Apple Health 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፡፡

ንኩሎምንኩሎም መደባትመደባት ሽፋንሽፋን ክንክንክንክን ጥዕናጥዕና ክትፈልጦክትፈልጦ ዘለካዘለካ ነገራትነገራት

ናይናይ ዋሺንግተንዋሺንግተን ምርኻብምርኻብ ኦፕሬሽንንኦፕሬሽንን ስቴት ዘመሓድሮ ናይ መመልከቲ ስርዓት፣ ከም ሓደ ተጠቃሚ ዘለካ መሰላትን ሓላፍነትን እዚኦም ብምጥቃምካ እትረኽቦ ሽፋን 
ዘመሓድሩ ናይ ፌደራልን ክልላዉን ሕግታት ኣለዉ እዮም፡፡ እዞም ስርዓታት ብምጥቃምካ፤ ከም ተጠቃማይነትካን ሽፋን ብምርካብካን እዞም ሕግታት ክተኽብር 
ትስማዕማዕ ኣለኻ፡፡

ኩለንኩለን ግዝኣታትግዝኣታት ብቤትብቤት ጽሕፈትጽሕፈት ሓገዝሓገዝ ህዝብታትህዝብታት ኣቢለንኣቢለን ኣብኣብ ናይናይ ድምጺድምጺ ምሃብምሃብ ምዝገባምዝገባ ሓገዝሓገዝ ንኽህባንኽህባ ናይናይ 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፡፡

ናይናይ ጥዕናጥዕና ኢንሹራንስኢንሹራንስ ተሰካማይነትንተሰካማይነትን ተሓታትነትንተሓታትነትን ሕጊሕጊ (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፡፡

መጠነኛመጠነኛ ዝኾነዝኾነ ናይናይ ክንክንክንክን ሕጊሕጊ  HCA ንDSHS ናይ ባዕልኻን ናይ ኣባላት ገዛኻን ዉልቃዊ መለለይ መረዳእታ (PII) ብዘይፍቃድካ ንዝይተፈቐደሉ ሰብ 
ንኸየማሓላልፍ ይግድቦም፡፡

ንናይንናይ ጥዕናጥዕና ክንክንክንክን ሽፋንሽፋን ብቑዕነትካብቑዕነትካ ንምፍላይንምፍላይ ንን HCA ንንDSHS  እትህቦ መረዳእታ ብፌደራልን ክልልን ቤት ጽሕፈት ክረጋገጽ እዩ፡፡ እቲ ምርግጋጽ ካብቲ 
ሰራሕተኛታት ኤጀንሲ ክትትል ክሓዉስ ይኽእል፡፡

HCA ንንDSHS ናይናይ ጥዕናጥዕና ክንክንክንክን ትልምኻትልምኻ ናይናይ ምምሕዳርምምሕዳር ሓላፍነትሓላፍነት የብሎምን፡፡የብሎምን፡፡ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ኣቕራቢኻ ብዛዕባ ጥቕምታትካ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበካ እዩ፡፡  
ንኣየንኦምንኣየንኦም ጥቕምታትጥቕምታት ብቑዕብቑዕ ከምዝኾንካ፣ከምዝኾንካ፣ ናይናይ ጥቕሚጥቕሚ ሕቶሕቶ ወይወይ ናይናይ ጥቕሚጥቕሚ ምኽላእምኽላእ ይግበኣኒይግበኣኒ ሕቶሕቶ ሓዊሱሓዊሱ ብዛዕባብዛዕባ ናይናይ ጥዕናጥዕና ኢንሹራንስኢንሹራንስ ትልሚትልሚ ዉዕሊዉዕሊ ዝኾነዝኾነ ሕቶሕቶ 
እንተድኣእንተድኣ ሃልዩካሃልዩካ ንጥዕናንጥዕና ኢንሹራንስኢንሹራንስ ኣቕራቢኻኣቕራቢኻ ርኸብ፡፡ርኸብ፡፡ 

ብናይብናይ ህጻናትህጻናት ሓገዝሓገዝ ክፍሊክፍሊ (DCS) ኣቢልካኣቢልካ ንሓገዝንሓገዝ መተግበሪመተግበሪ ግልጋሎትግልጋሎት ክተመልክትክተመልክት ትኽእልትኽእል ኢኻ፡፤ኢኻ፡፤
ናይዞም ግልጋሎታት መመልከቲ ንምርካብ ናብ www.childsupportonline.wa.gov ክድ ወይ ከባብያዊ ቤት ጽሕፈት DCS ርኸብ፡፡

http://www.vote.wa.gov/
http://www.childsupportonline.wa.gov/
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Washington Apple Health ጥራሕጥራሕ ዘለዉኻዘለዉኻ መሰላትመሰላት (ክንገብሮክንገብሮ ዘለናዘለና)
እንተሓቲተካእንተሓቲተካ መሰላትካንመሰላትካን ሓላፍነትካንሓላፍነትካን ክንገልጸልካ፡፡

እንተነኣሰእንተነኣሰ ስምካ፣ስምካ፣ ኣድራሻኻንኣድራሻኻን ፊፊርማኻ 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፡፡

ኣብኣብ ትሕቲትሕቲ WAC 182-503-0005 ከም ዝተዘርዘሩ ሜላታት ብምጥቃም መመልከቲ ወይ ክፋል መመልከቲ ንኽተእቱ ንፈቅድ፡፡

ካብቲካብቲ ኣብኣብ ትሕቲትሕቲ WAC 182-503-0060 ዝተገለጸ ሰዓት እንተይሓለፈ መመልከቲኻ ብስሩዕ ፕሮሰስ ክንገብሮ ኢና፡፡

ብቑዕነትካብቑዕነትካ ንምዉሳንንምዉሳን መረዳእታመረዳእታ ንኽተቕርበልናንኽተቕርበልና 10 መዓልትታትመዓልትታት ክንህበካክንህበካ ኢና፡፡ኢና፡፡ ተወሳኺ ሰዓት እንተሓቲትካ ተወሳኺ ሰዓት ክንህበካ ኢና፡፡ መረዳእታ እንተዘይሂብካና 
ወይ ንተወሳኺ ግዘ እንተሓቲትካ ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋንካ ክንቃዎሞ፣ ክንዓጽዎ፣ ወይ ክንቅይሮ ንኽእል፡፡

ዝኾነዝኾነ መረዳእታመረዳእታ ንምርካብንምርካብ እንተተጸጊምካእንተተጸጊምካ ወይወይ ብቑዕብቑዕ ከም ዝኾንካ ንምዉሳን መረጋገጺ እንተደሊና ክንሕግዘካ ኢና፡፡ ገንዘብ ክተዉጽእ ዝገብረካ ዶክሜንት እንተድኣ 
ሓቲትናካ ንቲ ወጻኢ ንኽንከፍል ክንልእኸልካ ኢና፡፡

መብዛሕትኡመብዛሕትኡ እዋንእዋን ናይናይ ጥዕናጥዕና ክንክን ሽፋንካ ቅድሚ ምቑራጽና እንተነኣሰ ቅድሚ 10 መዓልትታት ክነፍልጠካ ኢና፡፡

ኣብኣብ መብዛሕትኡመብዛሕትኡ ጉዳይጉዳይ ኣብኣብ ዉሽጢዉሽጢ 45 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፡፡

ጉዳይካጉዳይካ ኦዲትኦዲት እንተድኣእንተድኣ ጌርናዮጌርናዮ ንኣጻረይቲንኣጻረይቲ ንንኸየተዛርብ 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፡፡

ብሕድሕድብሕድሕድ WAC 182-504-0125 መሰረት ንካልእ ፕሮግራም ብቑዕ ምኻንካ ክሳብ ንዉስን ናይ ዋሺንግተን ኣፒል ሽፋን ጥዕና ይቕጽል፡፡

ብቑዕብቑዕ እንተድኣእንተድኣ ኮይንካኮይንካ ከምቲከምቲ ኣብኣብ WAC 182-503-0120 ዝተገለጸ ማዕረ ናይ ግልጋሎት ቀረብ ይዋሃበካ፡፡

Washington Apple Health ጥራሕጥራሕ ዘለካዘለካ ሓላፍነትሓላፍነት (ክትገብሮክትገብሮ ዘለካዘለካ)
ከምቲ ዝድለ እቶም ለዉጥታት ኣብ ዝተፈጠሩሉ 30 መዓልትታት ዉሽጢ ኣብ WAC 182-504-0105 ን WAC 182-504-0110 ሪፖርት ግበር፡፡ እንታይ ዓይነት 
ለዉጥታት ሪፖርት ክትገብር ከም ዘለካ ንምርኣይ ናይ ተቀባልነት ደብዳበኻ ኣንብብ፡፡ 
ክትሕተትክትሕተት እንከለኻ እቶም መሐደስታት ወድእ፡፡
ንግልጋሎትንግልጋሎት ክንክን ጥዕና ንክንኸፍል ንኣቕረብቲ ሕከምና መረዳእታ ሃብ፡፡
ብቔዕብቔዕ እንተኾይንእንተኾይን ንሜዲኬር ኣመልክት፡፡
ክትሕተትክትሕተት እንከለኻእንከለኻ ምስ መረጋገጺ ጽርየት ተሓባበር፡፡
ናይናይ Washington Apple Health ሽፋንሽፋን ክትሓትት ወይ ክትቅበል ከለኻ ካብ ካልኦት ምንጭታት እቶት ንምርካብ ክተመልክትን ጻዕሪ ክትገብር ኣለካ፡፡

Washington Apple Health ጥራሕጥራሕ ዘለዉዘለዉ ክትፈልጦክትፈልጦ ዘለካዘለካ ነገራትነገራት

ናይናይ Washington Apple Health ሕቶሕቶ ብምሕታትካንብምሕታትካን ብምቕባልካን፤ብምቕባልካን፤ ንዋሽንግተን ስቴት ዝኾነ ናይ ሕክምና ሓገዝን ዝኾነ ናይ ክንክን ጥዕና ሳልሳይ ወገን 
ክፍሊታት ኩሉ መሰል ሂብካ ማለት እዩ፡፡

እቲእቲ ኤጀንሲኤጀንሲ ናይናይ ዉላድካዉላድካ ኢሚዩናይዜሽን ታሪኽ ምስ ናይ ህጻናት ፕሮፋይል ኢሚዩናይዜሽን መከታተሊ ስርዓት ከካፍል ይኽእል፡፡

እቲእቲ ሪፖርትሪፖርት እትገብሮእትገብሮ መረዳእታመረዳእታ 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፡፡
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ብመሰረትብመሰረት ሕጊ፣ሕጊ፣ ናይናይ ዋሺንግተንዋሺንግተን ስቴትስቴት ንዝተወሰኑንዝተወሰኑ ዓይነታትዓይነታት ግልጋሎትግልጋሎት ሕክምናሕክምና ዝኸፍሎምዝኸፍሎም ወጸእታትወጸእታት ብናይብናይ ጥሪትጥሪት ምምላስምምላስ ኣቢሉኣቢሉ (RCW 41.05A.090፣፣ 
RCW 43.20B.080፣፣ ምዕራፍምዕራፍ 182-527 WAC) ካብካብ ጥሪትካጥሪትካ ወጻእታቱወጻእታቱ ክምልስክምልስ ይኽእልይኽእል እዩ፡፡እዩ፡፡ ናይ ኢስቴት ክፍሊት ክሳዕ እትመውት፣ መፃምድኻ 
ክትመውት ከላን ደቅኻ 21 ወይ ልዕሊኡ ክሳዕ ዝበፅሑ ኣይክፈልን፡፡ ብተወሳኺ ክትሞት ከለኻ እቲ ዝተረፈ ቆልዓ ዓይነ ስዉር/ስንኩል እንተድኣ ኮይኑ እዚ 
ኣይፍጠርን፡፡ ዝምለሱ ወጻእታት ዘካትትዎ፡

• • እቲእቲ  ግልጋሎትግልጋሎት  ኣብኣብ  ትቕበለሉትቕበለሉ  ግዘግዘ  ዕድመኻዕድመኻ  55  ወይወይ  ልዕሊኡልዕሊኡ  እንተድኣእንተድኣ  ኮይኑ፤ኮይኑ፤  ዝተወሰኑዝተወሰኑ  ናይናይ Washington Apple Health  Washington Apple Health ይግበኣኒይግበኣኒ  ናይናይ  ነዊሕነዊሕ  እዋንእዋን  
ግልጋሎትንግልጋሎትን  ሓገዝን፡ሓገዝን፡

• • እቲእቲ  ግልጋሎትግልጋሎት  ኣብኣብ  እትቕበለሉእትቕበለሉ  እዋንእዋን  ዝነበረካዝነበረካ  ዕድመዕድመ  ብዜገድስ፣ብዜገድስ፣  ስቴትስቴት  ጥራሕጥራሕ  ፈንድፈንድ  ዝገብሮምዝገብሮም  ግልጋሎታት፡፡ግልጋሎታት፡፡

ኣብ ዝምለሱ ወጻእታት ዝተመስረቱ ግልጋሎታት ዝረዝር ኣብ ትሕቲ WAC 182-527-2742 ትረክብ፡፡ ኣብ ትሕቲ WAC 182-527-2746 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፤

• • መጻምድኻመጻምድኻ  ኣብቲኣብቲ  ገዛገዛ  ትነብርትነብር  እንተድኣእንተድኣ  ኮይና፡ኮይና፡  
• • ሓዉካሓዉካ  ወይወይ  ሓፍትኻሓፍትኻ  ኣብቲኣብቲ  ገዛገዛ  ይነበርይነበር//ትነብርትነብር  እንድኣእንድኣ  ኮይና፣ኮይና፣  ናይናይ  ሓባርሓባር  ወናኒወናኒ//ወናኒትንወናኒትን  ዝተወሰኑዝተወሰኑ  ኩነታትኩነታት  ተማልእተማልእ//ዘማልእዘማልእ  እንተድኣእንተድኣ  ኮይኑ፡፡ኮይኑ፡፡
• • ዉላድካዉላድካ  ኣብቲኣብቲ  ገዛገዛ  እንተድኣእንተድኣ  ዝነብርዝነብር  ኮይኑንኮይኑን  ዓይነዓይነ  ስዉርስዉር//ስንኩልስንኩል  እንተኾይኑ፡እንተኾይኑ፡  ወይወይ
• • ዉላድካዉላድካ  ኣብቲኣብቲ  ገዛገዛ  ዝነበርንዝነበርን  ዕድምኡዕድምኡ  ትሕቲትሕቲ  21 እንተድኣእንተድኣ  ኮይኑ፡፡ኮይኑ፡፡

ኣብ ዝምለሱ ወጻእታት ዝተመስረቱ ግልጋሎታት ዝረዝር ኣብ ትሕቲ ቅድሚ-ሞት WAC 182-527-2734 ትረክብ፡፡

ካብቲካብቲ ኣቕራቢኻኣቕራቢኻ ዘየድሊዘየድሊ ናይናይ ክንክንክንክን ጥዕና ግልጋሎት እንተድኣ ደሊኻ ኣብ ሓደ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ፣ ቤት መድሓኒት ወይ ሆስፒታል ክትድረት ትኽእል፡፡
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ዋሽንግተንዋሽንግተን Apple Health መመልከቲመመልከቲ ዕድምኦምዕድምኦም ንዝደፍኡ፡ንዝደፍኡ፡ ዓይነዓይነ ስውራን፡ስውራን፡ ስንክልናስንክልና ዘለዎምዘለዎም/ናይናይ ነዊሕነዊሕ 
እዋንእዋን ኣገልግሎትነረኣገልግሎትነረ ደገፍደገፍ

 1   ሽምንሽምን ኣድራሻኣድራሻ መመልከቲመመልከቲ

  
ሽም (ዓርሲ)           ሽም ኣቦ     ሽም ኣቦሓጎ          

 
(ዝምልከት እንተኾይኑ)         ናይ ኣመልከቲ ወይ ሕጋዊ ወኪል ክታም

እትነብረሉ ኣድራሻ (ዘድሊ)

   
ወረዳ            ከተማ        ስቴት   ዚፕ ኮድ

 ኣካላዊ ኣድራሻ እንተዘይሃልይካ ኣብዚ ሳፁን ምልክት ግበርኣካላዊ ኣድራሻ እንተዘይሃልይካ ኣብዚ ሳፁን ምልክት ግበር

ናይ ቡስጣ መልኣኺ ኣድራሻ (ዝተፈለየ እንተድኣ ኮይኑ)

   
ወረዳ           ከተማ         ስቴት   ዚፕ ኮድ

  
ቀዳማይ ቁፅሪ ቴሌፎን       ሞባይል          ኢሜይል      

ኣብኣብ ዝኾነዝኾነ ትካልትካል እንተድኣእንተድኣ ትነብርትነብር ኣለኻ፣ኣለኻ፣ ናይቲናይቲ ትካልትካል ስምንስምን ኣድራሻንኣድራሻን ዘርዝር፣ዘርዝር፣ እንተዘይኮይኑእንተዘይኮይኑ ከምቲከምቲ ኣብኣብ ላዕሊላዕሊ ዝተጠቐሰ፡ዝተጠቐሰ፡

ሽም እቲ ህፃን

ኣድራሻ ትካል

   
ወረዳ           ከተማ         ስቴት   ዚፕ ኮድ
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 2   እተመልክትሉእተመልክትሉ መደብመደብ

ኣነ፣ መፃመዲተይ ወይ ኣብ ገዛይ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ንዚ ዝስዕብ ነመልክት፡

 ናይ ገዛ ውሽጢ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት

 ናይ ናብራ ደገፍ/ናይ ዓበይቲ ስድራ ገዛ

 ነርሲን ናይ ገዛ ክንክን

 ብዝግባእ ዝተዳለወ ናይ ዓበይቲ ሰባት ደገፍ (TSOA)

  �ዕድምኦም ንዝደፍኡ፣ ዓይነ ስውራን ወይ ስንክልና ንዘለዎም ሰባት 
ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን

  Medicare ናይ ዕቋር መደብ

  ኣካል ጉድኣት ንዘለዎም ሰራሕተኛታት Apple Health(HWD)

 3      ዘይተኸፈለዘይተኸፈለ ናይናይ ሕክምናሕክምና ወፃኢወፃኢ መረዳእታመረዳእታ

ቅድሚ እቲ ናይ ሕጂ ወርሒ ኣብ ዝሐለፈ 3 ኣዋርሕ ዝተውሃቡ ኣገልግሎታት ንስኻ ወይ ካልእ ዝኾነ ሰብ ንዘይተኸፈለ ናይ ሕክምና ወጻኢ  

ተመልክት ኣለኹም ዶ?     እወ    ኣይፋል  እወ እንተድኣ ኮይኑ መን ከም ዝኾነ ኣቐምጡ፡

 

 4  ናይናይ ቋንቋቋንቋ መረዳእታመረዳእታ

ንስኻ ወይ ዝኾነ ዳግማይ እተመልክተሉ ሰብ እዚ መረዳእታ ብካልእ ቋንቋ ከተርጉሞ ይደልዶ፡  እወ    ኣይፋል  

እወ እንተድኣ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ትደሊ፡ ዝምልከተኩም ኩሉ ዘርዝሩ፡              

 5  መረዳእታመረዳእታ ብዛዕባኹምን ብስድራኹምብዛዕባኹምን ብስድራኹም ስድራኹምስድራኹም

ዋላኳ ንዕኦም ኣይተመልክት ናይ ዓርስኻ፡ መፃምድን ምሳኻ ዝነብሩ ፅግዕተኛታት (አድላይ እንተኮይኑ ተወስኪ ወረቀት ተጠቀሞ)።

   
ሽም (ሽም፡ ሽም ኣቦ፡ ሽም ኣቦ ሓጎ)         ክትውለድ ከለኻ ዝተውሃበካ ፆታ ምሳኻ ዘለዎ ርክብ  ዕለት ልደት�
� � � � � � � � � � � � � �

  ነዚ ሰብ ሽፋን ትደልዩዶ?        እወ    Noኣይፋል   
ቑፅሪ ማሕበራዊ (SSN)*

ዜጋ ወይ ዜግነት ዘይብሉ (ኣብ ሓደ ምልክት ግበር)

ናይ ዩኤስ ዜጋ  እወ    ኣይፋል      ዋሽንግተነን ነበርቲ   እወ    ኣይፋል  

ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ መበቆል ዲኻ?  (ከም መማረፂ) 

 ኩዩባ        ሜክሲካን/ሜክሲካን ኣሜሪካ/ቺካኖ   ስፓኒሽ ዘይኮነ/ሂስፓኒክ

 ካልእ ስፓኒሽሽሂስፓኒክ     ፖተሪካን

ዓሌትዓሌት (መማረፂመማረፂ- ኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁ) 

 ኣሜሪካን         ኢንድያን      ኤስያን      ኤስያን ኢንድያን 

 ፀሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ   ካምቦድያን ቻይኒዝ    ፊሊፒኖ      ጉዋማንያን

 ሃዋያን         ጃፓኒዝ     ኮርያን      ላኦሽን   

ዓርሲ
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 ካልእ ፓስፊክ ኣይላንደር         ካልእ ዓሌት     ሳማኦን       

 ታሂ           ቬትናሚዝ     ፃዕዳ  

   
ሽም (ሽም፡ ሽም ኣቦ፡ ሽም ኣቦ ሓጎ)         ክትውለድ ከለኻ ዝተውሃበካ ፆታ ምሳኻ ዘለዎ ርክብ  ዕለት ልደት�
� � � � � � � � � � � � � �

  ነዚ ሰብ ሽፋን ትደልዩዶ?        እወ    ኣይፋል   
ቑፅሪ ማሕበራዊ (SSN)*

ዜጋ ወይ ዜግነት ዘይብሉ (ኣብ ሓደ ምልክት ግበር)

ናይ ዩኤስ ዜጋ  እወ    ኣይፋል      ዋሽንግተነን ነበርቲ   እወ    ኣይፋል  

ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ መበቆል ዲኻ?  (ከም መማረፂ) 

 ኩዩባ        ሜክሲካን/ሜክሲካን ኣሜሪካ/ቺካኖ   ስፓኒሽ ዘይኮነ/ሂስፓኒክ

 ካልእ ስፓኒሽሽሂስፓኒክ     ፖተሪካን

ዓሌትዓሌት (መማረፂመማረፂ- ኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁ) 

 ኣሜሪካን         ኢንድያን         ኤስያን      ኤስያን ኢንድያን 

 ፀሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ   ካምቦድያን ቻይኒዝ       ፊሊፒኖ      ጉዋማንያን

 ሃዋያን         ጃፓኒዝ        ኮርያን      ላኦሽን   

 ካልእ ፓስፊክ ኣይላንደር       ካልእ ዓሌት       ሳማኦን       

 ታሂ         ቬትናሚዝ       ፃዕዳ  

   
ሽም (ሽም፡ ሽም ኣቦ፡ ሽም ኣቦ ሓጎ)         ክትውለድ ከለኻ ዝተውሃበካ ፆታ ምሳኻ ዘለዎ ርክብ  ዕለት ልደት�
� � � � � � � � � � � � � �

  ነዚ ሰብ ሽፋን ትደልዩዶ?        እወ    ኣይፋል   
ቑፅሪ ማሕበራዊ (SSN)*

ዜጋ ወይ ዜግነት ዘይብሉ (ኣብ ሓደ ምልክት ግበር)

ናይ ዩኤስ ዜጋ  እወ    ኣይፋል      ዋሽንግተነን ነበርቲ   እወ    ኣይፋል  

ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ መበቆል ዲኻ?  (ከም መማረፂ) 

 ኩዩባ        ሜክሲካን/ሜክሲካን ኣሜሪካ/ቺካኖ   ስፓኒሽ ዘይኮነ/ሂስፓኒክ

 ካልእ ስፓኒሽሽሂስፓኒክ     ፖተሪካን
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ዓሌትዓሌት (መማረፂመማረፂ- ኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁ) 

 ኣሜሪካን         ኢንድያን        ኤስያን        ኤስያን ኢንድያን 

 ፀሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ   ካምቦድያን ቻይኒዝ      ፊሊፒኖ        ጉዋማንያን

 ሃዋያን         ጃፓኒዝ       ኮርያን        ላኦሽን   

 ካልእ ፓስፊክ ኣይላንደር       ካልእ ዓሌት      ሳማኦን       

 ታሂ         ቬትናሚዝ      ፃዕዳ  

   
ሽም (ሽም፡ ሽም ኣቦ፡ ሽም ኣቦ ሓጎ)         ክትውለድ ከለኻ ዝተውሃበካ ፆታ ምሳኻ ዘለዎ ርክብ  ዕለት ልደት�
� � � � � � � � � � � � � �

  ነዚ ሰብ ሽፋን ትደልዩዶ?        እወ    Noኣይፋል   
ቑፅሪ ማሕበራዊ (SSN)*

ዜጋ ወይ ዜግነት ዘይብሉ (ኣብ ሓደ ምልክት ግበር)

ናይ ዩኤስ ዜጋ  እወ    ኣይፋል      ዋሽንግተነን ነበርቲ   እወ    ኣይፋል  

ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ መበቆል ዲኻ?  (ከም መማረፂ) 

 ኩዩባ        ሜክሲካን/ሜክሲካን ኣሜሪካ/ቺካኖ   ስፓኒሽ ዘይኮነ/ሂስፓኒክ

 ካልእ ስፓኒሽሽሂስፓኒክ     ፖተሪካን

ዓሌትዓሌት (መማረፂመማረፂ- ኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁ) 

 ኣሜሪካን         ኢንድያን        ኤስያን        ኤስያን ኢንድያን 

 ፀሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ   ካምቦድያን ቻይኒዝ      ፊሊፒኖ        ጉዋማንያን

 ሃዋያን         ጃፓኒዝ       ኮርያን        ላኦሽን   

 ካልእ ፓስፊክ ኣይላንደር       ካልእ ዓሌት      ሳማኦን       

 ታሂ         ቬትናሚዝ      ፃዕዳ  

   
ሽም (ሽም፡ ሽም ኣቦ፡ ሽም ኣቦ ሓጎ)         ክትውለድ ከለኻ ዝተውሃበካ ፆታ ምሳኻ ዘለዎ ርክብ  ዕለት ልደት�

  ነዚ ሰብ ሽፋን ትደልዩዶ?        እወ    ኣይፋል   
ቑፅሪ ማሕበራዊ (SSN)*

ዜጋ ወይ ዜግነት ዘይብሉ (ኣብ ሓደ ምልክት ግበር)

ናይ ዩኤስ ዜጋ  እወ    ኣይፋል      ዋሽንግተነን ነበርቲ   እወ    ኣይፋል  

ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ መበቆል ዲኻ?  (ከም መማረፂ) 

 ኩዩባ        ሜክሲካን/ሜክሲካን ኣሜሪካ/ቺካኖ   ስፓኒሽ ዘይኮነ/ሂስፓኒክ

 ካልእ ስፓኒሽሽሂስፓኒክ     ፖተሪካን
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ዓሌትዓሌት (መማረፂመማረፂ- ኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁኣብ ዝምልከተኩም ኣብ ሓሙሽ ምረፁ) 

 ኣሜሪካን          ኢንድያን        ኤስያን        ኤስያን ኢንድያን 

 ፀሊም ወይ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ    ካምቦድያን ቻይኒዝ      ፊሊፒኖ        ጉዋማንያን

 ሃዋያን          ጃፓኒዝ       ኮርያን        ላኦሽን   

 ካልእ ፓስፊክ ኣይላንደር        ካልእ ዓሌት      ሳማኦን       

 ታሂ          ቬትናሚዝ      ፃዕዳ  

*HCA ናይ ስደተኛ ኤጀንሲ ናይ ስደተኛታት ሕጊ ንክፈፀም ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ኣይንህብን፡፡ናይ ስደተኛ ኤጀንሲ ናይ ስደተኛታት ሕጊ ንክፈፀም ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ኣይንህብን፡፡  SSN እንተዘይሃልይኩም እዚ ጥርሑ ግደፍዎ፡፡እንተዘይሃልይኩም እዚ ጥርሑ ግደፍዎ፡፡

 6   ሓፈሻዊሓፈሻዊ መረዳእታመረዳእታ

1. ኣብ ዝሓለፉ 30 መዓልትታት ኣነ፡ መፃምደይ ኣብ ገዛይ ዘሎ ሰብ ካብ ካልእ ስቴት፡ ዓሌት ወይ ካልእ ፍልፍል ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ረኺበ? 

  እወ    እወ እንተድኣ ኮይኑ ዘርዝሩ                       

2. ኣነ፡ መፃምደይ ወይ ኣብ ገዛይ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ተወሳኺ ናይ ድሕንነት ኣታዊ (SSI) ኣብ ካልእ ስቴት ተቐቢልና?

  እወ    የለን፡  እወ እንተድኣ ኮይኑ መን? 

3. ኣነ፡ መፃምደይ ወይ ኣብ ገዛይ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ስፖንሰር ዝተገበረ ስደተኛ እዩ?

    እወ    የለን፡  እወ እንተድኣ ኮይኑ መን? 

4. ኣነ፡ መፃምደይ ወይ ኣብ ገዛይ ዝነብር ሰብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት፡ ሀገራዊ ምክልኻል ወይ ቅያር ኮይኖም ኣገልጊሎም ወይ ዝኾነ ዘገልገለ ሰብ ፅግዕተኛ ነይረ: 

  እወ    የለን፡  እወ እንተድኣ ኮይኑ መን? 

5. ምሳይ ዘይነብርን ናይ ግብሪ ፅግዕተኛ ዝኾነን ኣብዚ ክሳዕ ሕጂ ዘየካተትኽዎ ሰብ ኣሎ? 

  እወ    እወ እንተድኣ ኮይኑ ናይቲ ግብ ፅግዕተኛ ስም ፀሓፉ                     

                                

6. ኣነ:       ዘይተመርዓወ/ወት          ዝተመርዓወ/ወት ምስ መፃምዳ/ዱ ብሓባር ትነብር      ዝተመርዓወ/ወት ምስ ንበይኑ/ና ትነብር     ዝተፋትሐ      

  ስብኣያ ዝሞተ/ሰበይቱ ዝሞተት  ዝተመዝገበ ዘቤታዊ መፃምዲ   ብሕጋዊ መንገዲ ዝተፋትሐ

 7   ናይ ቁፃር ስራሕ ወይ ውልቀ ስራሕ ኣታዊ ናይ ቁፃር ስራሕ ወይ ውልቀ ስራሕ ኣታዊ (መረጋገፂ ኣተሓሕዝመረጋገፂ ኣተሓሕዝ) (መረጋገፂመረጋገፂ ኣታዊኣታዊ)

ዘእተዎ ኣታዊ ካብ ስራሕ ወይ ናይ ውልቀ ስራሕ ዝተረኸበ ኣታዊ እንትኸውን፡ ገለገለ ኣብነታት*ዘካትትዎ

ቁፃር ስራሕቁፃር ስራሕ  
• ደምዎዝ፡ ደምዎዝ ወይ ጉርሻ ብምሰረት 

W-2 ሳፁን 1 መሰረት ፌደራል 
ኣታዊ ግብሪ ዝቑረፀሉ

• ስራሕቲ ምስራሕ ወይ ጉዳይ ምፍፃም
• ኦንላይን ኣቕሓ ምሻጥ
• ናይ ፈጠራ ወይ ሞያዊ ኣገልግሎት ምቕራብ

• ግዝያዊ፡ ሕቶ ብምሕታት ወይ ብነፃ ምስራሕ
• ቦነስን ኮሚሽን
• ናይ ጡረታ ትልሚ ክፍሊት
• ካብ ማሕበራት ጥቕሚ
• ኣስራሒኻ ግብሪ ዘይቆረፀሉ ኣታዊ (ከም 

ግዝያዊ ስራሕቲ)
• ኣቐዲሙ ዝተትሓዘ መደብ ምብፃሕ 

ወይ ምብፃሕ ኣቕሓ

 ናይ ውልቀ ስራሕ: ናይ ውልቀ ስራሕ:
• ናይ ዓርስኻ ወይ ንግዲ ምምሕዳር 
• ናይ ዓርስኻ ወይ ሕርሻ ምስራሕ
• ናይ ሃይማኖታዊ ትካል ኣቦ ወይ ኣባል
• ስታቶሪ ናይ ሰራሕተኛን ኣታዊ ዘለዎ



ገፅ 13 ናይ18

*ፍልፍል፡ፍልፍል፡ irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/earned-income-and-earned-income-tax-
credit-eitc-tables 

 1.   አነ, ዘመልክቶ ዓርስ በዓል ገዛይ ወይድማ ዝኮነ ምሳይ ዝነብር ሰብ ካብ ስራሕ ዝረኽቦ እቶት ኣሎ?   እወ    ኣይፋል   እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ 
እዚ ክፍሊ ምላእ፡፡

2.           
 እዚ ኣታዊ ዘእትው መን እዩ:     ስም ኣስራሒ           ናይ ኣስራሒ ተሌፎን

 ዝተጀረሉ መዓልቲ እዚይ ስራህ ወልቀ ስርሐሞ ድዩ?   እወ   ኣይፋል 
 ዝጅመረሉ ዕለት         

ሓፈሻዊ ትረኽብዎ መጠን (ከይተነከየ ናይ ዶላር መጠን)  ኩሉ፡    ሰዓት    ሰሙን    ክልተ ሰሙን

  ብወርሒ ክልተ ግዘ       ብወርሒ

 
ሰዓት ብሰሙን              ናይ ክፍሊት ዕለት (ንኣብነት 1ይን 15ን ወይ ኩሉ ግዘ ዓርቢ)

3.           
እዚ ኣታዊ ዘእትው መን እዩ:      ስም ኣስራሒ           ናይ ኣስራሒ ተሌፎን 

 እዚ ናይ ዓርስኹም ናይ ውልቀ ስራሕ ድዩ?   እወ    ኣይፋል 
ዝጅመረሉ ዕለት         

ሓፈሻዊ ትረኽብዎ መጠን (ከይተነከየ ናይ ዶላር መጠን)  ኩሉ፡    ሰዓት    ሰሙን    ክልተ ሰሙን

  ብወርሒ ክልተ ግዘ       ብወርሒ

 8   ካልእካልእ ኣታዊኣታዊ (ንኹሎምንኹሎም ኣባኣባላትላት ስድራስድራ)(መረጋገፂመረጋገፂ ተተሓሒዙተተሓሒዙ) 

 1.  ናይ ካልኦት እቶታት ኣብነታት፡

• ሐገዝ ሕፃን ወይድማ ፅገና ሰፓዛል
• ትምህርታዊ ጥቕምታት (ናይ ተምሃሮ ልቓሕ፡ 

ግራንት፡ ስራሕቲ ምርምር)
• ዝረክብዋ ኡቶት
• ውህብቶ (ናይ ገንዘብ ደገፍ/

ናይ ውህብቶ ካርድ)
• ወለድ/ምቅሊት

• ሰራሕተኛን ኢንደስትሪታት (ኤል እና አይ)
• ናይ ባቡር ጥቕምታት 
• እቶት ክራይ
• ጡረታ
• ናይ መሸጣ ውዕሊ/ናይ ቃል ፅሑፍ
• ማሕበራዊ ዉሕሰት
• ተወስኪ ኡቶት ወሕስና (SSI)

• ዓሌታዊ እቶት 
• ትረስቲ
• ጥቅሚታት ሰራሕ አልቦ
• ሞሞ ሕዳር ሐርበኛታት (ቪኤ) 

ወይድማጥቀሚታት ወታደር
• ምዕፃፍ

2. ንስኹም፡ መፃምድኹም ወይ ዝኾነ ተመልክትሉ ዘለኹም ሰብ እትረኽብዎም ካልኦት እቶታት ዘርዝሩ:

                                
ካልእ ዓይነት ኣታዊ     እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን   እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን

                                
ካልእ ዓይነት ኣታዊ     እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን   እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን

                                
ካልእ ዓይነት ኣታዊ     እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን   እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን

                                
ካልእ ዓይነት ኣታዊ     እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን   እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን

                                
ካልእ ዓይነት ኣታዊ     እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን   እቲ ኣታዊ መን ይረኽቦ  ድምር ወርሓዊ መጠን
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3. ኣነ፣ መፃመዲተይ ወይ ኣብ ገዛይ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ካብ ዓመታዊ መልዕሎ ዝረኽቦ እቶት?   እወ    ኣይፋል

ዓመታዊ መልዕሎ መን ይውንኖ ትካል       መጠን ወይ ዋጋ    ወርሓዊ እቶት    ዝተዓደገሉ ዕለት

ዓመታዊ መልዕሎ መን ይውንኖ ትካል       መጠን ወይ ዋጋ    ወርሓዊ እቶት    ዝተዓደገሉ ዕለት

 9   ናይናይ መንበሪመንበሪ ገዛገዛ ወፃኢወፃኢ (ንንLTSS ተመልክቱተመልክቱ እንተድእንተድኣኣ ኣለኹምኣለኹም መረጋገፂመረጋገፂ ኣተሓሕዙኣተሓሕዙ)

                                
ክራይ    ሞርጌጅ    ናይ ቦታ ክራይ    ናይ ገዛ በዓል ቤታት መድሕን  ናይ ንብረት ግብሪ  ካልኦት ወፃእታት

ከሊኽ ሰብ ወይድማ ኤጂንሲ ንአብነት ድጉማ ገዟ ኹሎሞ ወይድማ ብከፌል ወፃኢታተይ ከፊልለይ እዩ

 እወ    የለን፡  እወ እንተድኣ ኮይኑ መን? 

 10   ዝንከይዝንከይ

1. ኣነ፣ መፃመዲተይ ወይ ኣነ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ እዚ ዝስዕብ ይኸፍል ወይ ክኸፍል ይግባእ:

ናይ ህፃን ወይ ናይ ፅግዕተኛ ዓበይቲ ክንክን   ወርሓዊ መጠን         መን ይኸፍሎ

ናይ ፍርድ ቤት ናይ ህፃናት መዕበይ ደገፍ    ወርሓዊ መጠን         መን ይኸፍሎ

ናይ ኸፈልቲ ክፍሊት       ወርሓዊ መጠን         መን ይኸፍሎ

ናይ ክንክን ክፍሊት        ወርሓዊ መጠን         መን ይኸፍሎ

ናይ ቤት ፍርዲ ጠበቓ ክፍሊት ትእዛዝ    ወርሓዊ መጠን         መን ይኸፍሎ

በብእዋኑ ዝኽፈል ናይ ሕክምና ወፃኢ     ወርሓዊ መጠን         መን ይኸፍሎ
(እትኸፍልዎ Medicare ወይ ናይ  
ጥዕና መድሕን ፕሪምየም ኣካትቱ)

2. ኣነ፡ መፃምደይ እቲ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ ናይ ሕክምና ወፃኢ ዕዳ ኣለዎ?

ናይ ሕክምና ወፃኢ ዓይነት    ዝመፀሉ ዕለት     ዘሎ መጠን ዕዳ     በዓል ዕዳ መን እዩ

ናይ ሕክምና ወፃኢ ዓይነት    ዝመፀሉ ዕለት     ዘሎ መጠን ዕዳ     በዓል ዕዳ መን እዩ

ናይ ሕክምና ወፃኢ ዓይነት    ዝመፀሉ ዕለት     ዘሎ መጠን ዕዳ     በዓል ዕዳ መን እዩ
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3. ኣነ፣ መፃመዲተይ ወይ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ ስንክልና ኣለዎን ስራሕ ይሰርሕን ስራሕ ዝሕግዝ ወፃኢ ኣለዎ? እዚኦም ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዙ ወፃእታት 
እዮም(IRWE)፡፡ 

 እወ    ኣይፋል  እወ እንተድኣ ኮይኑ ናይ IRWE መጠን ኣቐምጥ 

 11   ሃፍቲሃፍቲ (መረጋገፂመረጋገፂ ኣተሓሕዝኣተሓሕዝ) 
(ንናይንናይ ስንክልናስንክልና ዘለዎመዘለዎመ ሰራሕተኛታትሰራሕተኛታት (HWD) Medicare ቁጠባ መደብ ቁጠባ መደብ(MSP) ወይ  ወይ Apple Health ተመልክቱተመልክቱ እንተድኣእንተድኣ ኣለኹምኣለኹም እዚእዚ ክፋልክፋል 
ስገርዎስገርዎ)

1. ፍልፋል ቀረብ ማለት ዝከነ ይኹን ዝውንንዋ ወይድማ ዝገዝእዋ ዝሸየጥ ነገር ወይድማ ናብ ትሪ ገንዘብ ዝልወጥ ወይድማ ብከልአት ዝትተሐዘ ገንዝብ ማለት 
እዩ። ፍልፋል ቀረብ ወልቀ ንብረቶሞ አየካትትንዩ ንአብነት አቑሑት ገዟ ናይ ገዛ ኣቕሑን ወይ ክደን፡፡ ኣብነታት ፍልፍል ቀረብ፡

• ጥሪ ገንዘብ
• ዝረጋገፅ አካውንታት 
• ዓቋር አካውንት
• CDs
• ገንዘብ ዓዳጋ አካውንት
• ዝተቖጠበ ቦንድ
• ቦንድታት
• ሓባራዊ ፈንድ
• ማል
• ዓመታዊ መልዕሎ�

• ትረስቲ
• IRA
• 401K
• ፍንድ ጡረታ
• ገዛ፣ እቲ እትነብረሉ ገዛ  ሓዊሱ
• ፈንድ
• ኮንደሚንየም
• መሬት
• ናይ መሸጣ ውዕሊ

• ህንፃ
• ናይ ሂወት እሴታት
• ኢንሹራንስ ሕይወት
• ኣቐዲሙ ዝተኸፈለ ናይ ቀብሪ 

ስነስርዓት ትልሚ
• ፈንድታት ኮሌጅ
• ታይም ሼር
• መስሪሒታት ንግዲ
• ናይ ሕርሻ መሳርሒ
• ዓይ ገዟ እንስሳታት

2.	 ንስኹም፡ መፃምድኹም ወይ ዝኾነ ኣብ ክንድኡ ተመልክተሉ ዘለኻ ሰብ ዝውንኖ ወይ ዝዕድጎ ሃፍቲ ዝርዝር:

 
ዓይነት ሃፍቲ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ

 
ዓይነት ሃፍቲ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ

 
ዓይነት ሃፍቲ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ

 
ዓይነት ሃፍቲ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ   መን ይውንኖ   ዝርከበሉ ቦታ   ዋጋ

3.  ኣነ፣ መፃመዲተይ ወይ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ መኪና፣ ዓቢይ መኪና፣ ቫን፣ ጀልባ ፣አርቢ፣ ተሳሐቢ ወይድማ ካልኦት ሞተር ብስክሊት አሎና፡

ዓመት (ንኣብነት 2010)    ዝተሰርሓሉ (ንኣብነት ፎርድ)    ሞዴል (ንኣብነት ኤስኮርት)    ዘሎ መጠን ዕዳ

 ሊዝ እንተድኣ ተገይሩ ምልክት ግበሩ    ሕክምና ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እንተድኣ ኮይኑ ምልክት ግበሩ  

ዓመት (ንኣብነት 2010)    ዝተሰርሓሉ (ንኣብነት ፎርድ)    ሞዴል (ንኣብነት ኤስኮርት)    ዘሎ መጠን ዕዳ

  ሊዝ እንተድኣ ተገይሩ ምልክት ግበሩ    ንሕክምና ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እንተድኣ ኮይኑ ምልክት ግበሩ  

 12   ተወሳኺተወሳኺ LTSS ፍልፍልፍልፍል  (ን LTSS ኣገልግሎታት ተመልክቱ እንተድኣ ኣለኹም ጥራሕ ምልኡ)(ን LTSS ኣገልግሎታት ተመልክቱ እንተድኣ ኣለኹም ጥራሕ ምልኡ)

1. ኣነ፡ መፃምደይ ወይ ዘመልክተሉ ዘለኹ ሰብ ቀዳማይ መንበሪ ዝኾነ ገዛ ይውንን ወይ ይዕድግ ኣሎ:

ኣድራሻ ንብረት         ሕጂ ዘለዎ ዋጋ (ንሕድሕድ ገምጋማይ)    ኣብቲ ንብረት ዘለኩም ዕዳ

ኣድራሻ ንብረት         ሕጂ ዘለዎ ዋጋ (ንሕድሕድ ገምጋማይ)    ኣብቲ ንብረት ዘለኩም ዕዳ 
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2. አነ፣ መፃመዲተይ ወይድም ዝኮነ ዘመልክተሉ ለኹ ካሊእ አካል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝሸጠ ንካሊእ እሀቦ ወይድማ ዘዘዋወሮ ፍልፍል እቶት (እዚይ ዘካትቶ ትረሰቲ  

ተሸከርካሪ ወይድማ ናይ ሕይወት ካሕሳ)እዩ፡    እወ    ኣይፋል 
እወ እንተድኣ ኮይኑ እዞም ዝስዕቡ ምልኡ፡ (ኣድላይ ተኾይኑ ተወሳኺ ወረቐት ኣተሓሕዙ):

ዓይነት ሃፍቲ     ዝተዘዋወረሉ ዕለት      ዝተሰጋገረ ሃፍቲ ዋጋ      ንመን ተሰጋጊሩ

ዓይነት ሃፍቲ     ዝተዘዋወረሉ ዕለት      ዝተሰጋገረ ሃፍቲ ዋጋ      ንመን ተሰጋጊሩ

 13    ናይናይ ነዊሕነዊሕ እዋንእዋን ክንክንክንክን መድሕንመድሕን (ንንMedicare ናይ ቁጥባ መደብ ኣየድልንናይ ቁጥባ መደብ ኣየድልን)

ኣነ/ንሕና ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ክንክን ኢንሹራንስ ኣለና?   እወ    ኣይፋል እዚ ብቑዕ LTC ርክብ (LTCP) ፖሊሲ ድዩ?     እወ    የለን
እወ እንተድኣ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ እቲ ፖሊሲ ሽፋን ዘለዎ ሰብን እቲ ሽፋን ዝህብ ትካል ዘርዝር፡፡

                                
ትካል መድሕን     ፖሊሲ ቁፅሪ     ፖሊሲ ዝውንን ሰብ ሽም  መድሕን ዘለዎ ሰብ   ዶላር ዋጋ (LTCP እንተድኣ ኮይኑ)

                                
ትካል መድሕን     ፖሊሲ ቁፅሪ     ፖሊሲ ዝውንን ሰብ ሽም  መድሕን ዘለዎ ሰብ   ዶላር ዋጋ (LTCP እንተድኣ ኮይኑ)

ነዚነዚ ምልክታምልክታ ተወሳኺተወሳኺ ርኢቶርኢቶ ንምሃብንምሃብ እቲእቲ መረዳእታመረዳእታ ዝሓዘዝሓዘ ወረቐትወረቐት ኣተሓሕዝ፡፡ኣተሓሕዝ፡፡

 14  ዝተፈቐደሉዝተፈቐደሉ ተወካሊተወካሊ መረዳእታመረዳእታ 
ፍቓድ ዘለዎ ተወካሊ ዓብይን ብዛዕባ ናብራ እቲ ገዛ ኣፍልጦ ዘለዎን ከምኡ ድማ ንቡቑዕነት ዕላማ ብቲ ገዛ ፍቓድ ዝተውሃቦ ሰብ እዩ፡፡

ፍቓድ ዘለዎ ተወካሊ ክትውክል ከለኻ ንቲ ዝወከልካዮ ሰብ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ንኽገብር ፍቓድ ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ፡
• ኣብ ክንዳኹም ኣብዚ መመልከቲ ክታመ የንብር; 
• ምስ መመልከቲኹምን ሒሳብኩምን ዝተተሓሓዘ ምልክታ ምቕባል፡
• ምስዚ ምልክታን ሒሳብን ምስ ዝተተሓሓዘ ኩሉ ጉዳይ ኣብ ክንደኹም ወኪሉ ይንቀሳቐስ፡፡

1. ከም ሕጋዊ ወኪል ተወኪልኹም ዲኹም?   እወ    ኣይፋል

2.  እቲ ዝተወከለ ተወካሊ ምስዚ ምልክታ ሒሳብ ዝተተሓሓዘ ምልክታ ንክቕበለልኩም  

ትደልዩ ዲኹም?   እወ    Noኣይፋል

3. እዚ ተወካሊ ሕጋዊ ተኸናኻንነት ኣለዎ ዶ?

  እወ    የለን እወ, እንተድኣ ኮይኑ ንመን?                       

4.  እዚ ፍቓድ ዘለዎ ተወካሊ ናይ ጠበቓ ስልጣን ኣለዎ’ዶ?

  እወ    ኣይፋል እወ እንተድኣ ኮይኑ፤ ንመን? 

ስም/ትካል ሕጋዊ ወኪል

                                
ኣድራሻ � � � � � � � � � � � � ኢሜይል

ናይ ሕጋዊ ወኪል ናይ ቡስጣ ኣድራሻ
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 15  ክታምኩምክታምኩም ቅድሚቅድሚ ምንባርኩምምንባርኩም ብጥንቃቐብጥንቃቐ ኣኣንብቡንብቡ

ንስቴትንስቴት ናይናይ ሽፋንሽፋን ክንክንክንክን ጥዕናንጥዕናን ናይናይ ነዊሕነዊሕ እዋንእዋን ክንክንክንክን ምኽፋል፡ምኽፋል፡
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 ኢስቴት ክፍሊት ክሳዕ እትመውት፣ መፃምድኻ ክትመውት ከላን 
ደቅኻ 21 ወይ ልዕሊኡ ክሳዕ ዝበፅሑ ኣይክፈልን፡፡ 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 Washington Apple Health ይግበኣኒ ናይ ነዊሕ እዋን 
ግልጋሎትን ሓገዝን፡

እቲ ግልጋሎት ኣብ እትቕበለሉ እዋን ዝነበረካ ዕድመ ብዜገድስ፣ ስቴት ጥራሕ ፈንድ ዝገብሮም ግልጋሎታት፡፡

ኣብ ዝምለሱ ወጻእታት ዝተመስረቱ ግልጋሎታት ዝረዝር ኣብ ትሕቲ WAC 182-527-2742 ትረክብ፡፡ ኣብ ትሕቲ WAC 182-527-2746 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፤

• መፃምድኹም ኣብቲ ገዛ ትነብር; 
• ሓፍትኹም/ሓውኩም ኣብቲ ገዛ ይነብሩ፡ ሓበራዊ ወናንነትን ገለገለ ቅድመ ኩነታት የማልአእ፡፡
• ውላድኩም ኣብቲ ገዛ ይነብርን ዓይነ ስውር/ስንክልና ኣለዎ፤ ወይ
• ውላድኩም ኣብቲ ገዛ ይነብርን ዕድምኡ ትሕቲ 21 እዩ፡፡

ኣብ ዝምለሱ ወጻእታት ዝተመስረቱ ግልጋሎታት ዝረዝር ኣብ ትሕቲ ቅድሚ-ሞት WAC 182-527-2734 ትረክብ፡፡

ናይናይ መሰልንመሰልን ምትሕብባርምትሕብባር
ናይ ዋሽንግተን Apple Health ሽፋን ክትቅበል ከለኻ ንዋሽንግተን ስቴት ናይ ሕክምና ክንክን ናይ ሳልሳይ ወገን ክፍሊት ትህብ ከም ዘለኻ ትርዳእ፡፡ እዚ ማለት ድማ 
ናይ ዋሽንግተን ስቴት ዝኾነ ናይ ሕክምና ወፃኢ (ናይ ቅድሚ ሕጂ መፃምዲ ወይ ሕጂ ምሳኻ ዘይነብር ወላዲ ኢንሹራንስ ክኸውን ይኽእል) ንኽሽፍን ሓላፍነት ሕጋዊ 
ግቡእ ካብ ዘለዎ ዝኾነ ካልእ ኢንሹራንስ ክፍሊት ክረኽቡ ይኽእሉ፡፡ ናይዚ ኢንሹራንስ ሳብስክራይበር ብዚ ትልሚ ብዛዕባ ዝሽፈን ወፃኢ መረዳእታ ክረክብ ይኽእል እዩ፡፡ 
እዚ ምሕታት ንዓኻ ወይ ደቅኻ ኣብ ስግኣት ከየውድቕካ እንተድኣ ሰጊእኻ፣ ሳልሳይ ወገን ናይ ሕክምና ክፍሊት ንኸይንጥቀም ክትተና ትኽእል ኢኻ፡፡

ዓመታዊዓመታዊ መልዕሎመልዕሎ ምቅላሕ፡ምቅላሕ፡
ንስኹም ወይ መፃምድኹም ኣብ ዓመታዊ መልዕሎ ድልየት እንተድኣ ኣለኩምን ዋሽንግተን Apple Health (Medicaid) ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ጥቕምታት ትረኽቡ 
እንተድኣ ኮይንኩም፤ ዋሽንግተን ስቴት ናይቲ መልዕሎ ጥቕሚ ተቐባሊ ጌርኩም ክተመዝግብዎ ኣለኩም፡፡

ናይናይ ምምሕዳራዊምምሕዳራዊ መገባኣያመገባኣያ መሰል፡መሰል፡
ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋንካ ወይ ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ኣገልግሎት ብዝምልከት ኣብ ዝተገበረ ውሳነ እንተዘይተሰማሚዕኻ ብናይ ምምሕዳራዊ ከይዲ ፍርዲ ይግባይ ናይ 
ምእታው መሰል ኣለካ፡፡ እቲ ዘይተሰማማዕኻሉ ውሳነ ወይ ስጉምቲ ናይ ምምሕዳራዊ ከይዲ ፍርዲ ናይ ምሕታት መሰልካ እንከይተሃሰየ ክትትል ወይ ምምሕዳራዊ 
ገምጋም ክትሓትት ትኽእል፡፡
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ሓገዝ ንምርካብ ወይ ደገፍ ንምሕዳስ ዘቕርቦ መረዳእታ ልክዕ ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ ብፌደራልን ስቴት ሰበስልጣናት ከም ዝረጋገፅ ይርዳእ፡፡ ናይ ዋሽንግተን ስቴት 
ሰበስልጣን ክንክን ጥዕና (HCA) ከምኡ ድማ ናይ ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት ክፍሊ (DSHS) ብቑዕነተይን ፋይናንሳዊ መረዳእታይ ንምርግጋፅ ናይ ሀፍቲ ምርግጋፅ 
ከካይዱ ይፈቅድ፡፡ ከም ሓደ ከይዲ ኣካል መረጋገፂ ንብረት HCA ከምኡ እውን DSHS ፋይናንሳዊ ትካላት ከም ዝረኽቡን ከፃርዩ ከም ዝኽእሉ ይርዳእ፡፡ እዚ ፈቓድ  
ኣብ ምልክታይ መወዳእታ ውሳነ ምስ ተውሃበንን ናይ ጥቕሚ ብቑዕነት ድሕሪ ምውድኡ ወይ እዚ ፈቓድ ንHCA ወይ DSHS ናይ ፅሑፍ መፍለጢ ብምሃብ እንተሰሪዘዮ  
እዚ ፈቓድ ከም ዘቋርፅ ይርዳእ፡፡ ፈቓድ ንምሃብ ተዘይደልየ ወይ ፍቓድ ተሰሪዘ፣ Washington Apple Health ዕድምኦም ዝደፍኡ፣ ዓይነ ስውራት ወይ  
(SSI-ዝተተሓሓዙ) ዘለዎም ሜዲኬድ መደብ ብቑዕ ከም ዘይከውን ይፈልጥ እየ፡፡

ንብረት ምርግጋፅ ምስራዝ ወይ ተቐባልነት ምስኣን ንዓበይቲ ሰባት ዝቐርብ ደገፍ (TSOA) ፅዕንቶ ኣየሕድርን፡፡
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እቲ ክፍሊ ኣውቶማቲካዊ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ሓዊሱ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ኣገልግሎት ይህብ እዩ፡፡ 
ንምምዝጋብንምምዝጋብ ምምልካትምምልካት ወይወይ ድምፂድምፂ ንምሃብንምሃብ ዘይምምዝጋብዘይምምዝጋብ ካብዚካብዚ ኤጀንሲኤጀንሲ  እትረኽብዎእትረኽብዎ ኣገልግሎትኣገልግሎት ወይወይ መጠንመጠን ጥቕሚጥቕሚ ፅልዋፅልዋ ኣየሕድርን፡፡ኣየሕድርን፡፡ምናልባት አብ ቕጥዒ ምዝገባ 
ድምፂ ምሃብ ምምላእ ሐገዝ እንተደልዬም ንሕና ክንሕግዞሞ ንክእል። ወስነ ሐገዝ ሞሕታትን ሞንፃግ መሰሎመዩ። ፎርሞ ሞዝገባ መረፃ-ልቂ ክመልኡ። አብ መስል 
ሞዝገባ ዝከነ ይኹን ሰብ ጣልቃ እንተደአአትዊሞን መሰራዋሞ ወይድማ ክመርፅ ዝንባለ እንተሃሊዋሞ መሰል ሞ ሞዝገባ ወይድማ ሞሞልካት መረፃ ወልቀ መሰልዩ፡፡ 
ወይድማ ዝደለይዋ ፖለቲዳ ፓርቲ ናይ ሞመራፅ መሰል አልዋሞ ከሞኡውን አብ ካሊል ፓርቲ አቤቱታ ዘይሞ አማን ፋይል ክገብሩ ይክእሉዬሞ፡

ንመረፃንመረፃ ክሞዝገቡክሞዝገቡ ወይድማወይድማ ሞዝገቦኦምሞዝገቦኦም ከመሕይሹከመሕይሹ ይድልዩይይድልዩይ?   እወእወ    ኣይፋልኣይፋል

ኣብኣብ ዝኾነዝኾነ ሳፁንሳፁን ምልክትምልክት እንተዘይጌርኩምእንተዘይጌርኩም ንኣውቶማቲካዊንኣውቶማቲካዊ ናየናየ መረፅቲመረፅቲ ምዝገባምዝገባ ብቑዕብቑዕ እንተድኣእንተድኣ ኮይንኩምኮይንኩም ነዚነዚ እንተዘይሰሪዝኩምዎእንተዘይሰሪዝኩምዎ ኣብዚኣብዚ እዋንእዋን ናይናይ መረፃመረፃ ምዝገባምዝገባ 
ንዘይምግባርንዘይምግባር ከምከም ዝወሰንኩምዝወሰንኩም ንሓስብ፡፡ንሓስብ፡፡

‹‹ኣይፋል›› ኣብ ዝብል ምልክት እንተዘይጌርኩም ንኣውቶማቲካዊ ናይ መረጻ ምዝገባ ብቑዕ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ብቑዕ ትኾኑ እንተነኣሰ 
ኣብቲ ቀፃሊ መረፃ ዕድመኹም 18 ዝመልእ እንተድኣ ኮይኑ፡ ናይ ዩናይትድ ስቴት ኦፍ ኣሜሪካ ዜጋ እንተድኣ ኮይንኩም፡ DSHS ሽምኩም፡ ናይ መንበረን ቡስጣ 
መልኣኺ ኣድራሻ፡ ዕለት ልደት፡ ናይ ዜግነት መረጋገፂ መረዳእታን ኣብቲ መመልከቲኹም ዘሎ መረዳእታ ሓቂ ምኳኑ ዘረጋግፅ ክታም እንተድኣ እንተድኣ ኣለዎ ናብ 
Washington State Election Division, PO Box 40229, Olympia, WA 98504፡ ኢሜይል elections@sos.wa.gov,

ወይ ናብ 1-800-448-4881 ደውል፡፡

ድምፂድምፂ ንምሃብንምሃብ ኣውቶማቲካሊኣውቶማቲካሊ ክትምዝገቡክትምዝገቡ ትደልዩዶትደልዩዶ?   እወእወ    ኣይፋልኣይፋል

‹‹እወ››‹‹እወ›› ኣብኣብ ዝብልዝብል ሳፁንሳፁን ምልክትምልክት እንተድኣእንተድኣ ጌርኩምጌርኩም ወይወይ ኣብኣብ ዝኾነዝኾነ ሳፁንሳፁን ምልክትምልክት እንተዘይጌርኩምእንተዘይጌርኩም ንኣውቶማቲካዊንኣውቶማቲካዊ ናይናይ ድምፂድምፂ ወሃብቲወሃብቲ ምዝገባምዝገባ ብቑዕብቑዕ እንተድኣእንተድኣ 
ኮይንኩምኮይንኩም DSHS መረዳእታኹምመረዳእታኹም ናብናብ ቤትቤት ፅሕፈትፅሕፈት ሴክሬታሪሴክሬታሪ ኦፍኦፍ ስቴትንስቴትን ክልእኾክልእኾ እዩእዩ ብምቕፃልብምቕፃል ድማድማ ኣውቶማቲካሊኣውቶማቲካሊ ድምፂድምፂ ንምሃብንምሃብ ክትምዝገቡክትምዝገቡ ኢኹምርኢቶኹም ኢኹምርኢቶኹም 
ንምግላፅ ወይ ተወሳኺ መረዳእታ ንምክታት ተወሳኺ ወረቐት ኣተሓሕዝ፡፡ንምግላፅ ወይ ተወሳኺ መረዳእታ ንምክታት ተወሳኺ ወረቐት ኣተሓሕዝ፡፡

 18  እወጃንእወጃን ክታምክታም 
ኣብዚ መመልከቲ ዘሎ መረዳእታ ኣንቢበ ተረዲአ እየ፡፡ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ምሃብ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ብዘቐምጦ ቕጽዓት መሰረት ዜግነተይ ኩነታት ስደት 
ሓዊሱ ኣብዚ መመልከቲ ዝሃብክዎ መረዳእታ ሓቂ፣ ትኽክልን ክሳብ ዝፈልጦ ምሉእ ምዃኑ የረጋግጽ፡፡

ክታም ዓማውል               ቁፅሪ ቴሌፎን       ዕለት

ክታም መፃምዲ               ቁፅሪ ቴሌፎን       ዕለት

 
ናይ ዓማውል ህፃናት ወለዲ ክታም            ቁፅሪ ቴሌፎን       ዕለት 

ፈቓድ ዘለዎ ተወካሊ ወይ ሓጋዚ ክታም           ቁፅሪ ቴሌፎን       ዕለት

mailto:elections@sos.wa.gov
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