
                                                                                                                        

ዋሽንግተን ኣፒል ሄልዝ መመልከቲ  
ንብዝግባእ ዝተዳለወ ናይ ዓበይቲ ሰባት ደገፍ (TSOA) 
Washington Apple Health Application for Tailored Supports for Older Adults (TSOA) 

TSOA እንታይ እዩ? TSOA ንኣባላት ስድራ ብናጻ ዝከናኸኑ ተኸናኸንቲ ዝሕግዝ መደብ እዩ፡፡  
ክሕግዘካ ዝኽእል ኣባል ስድራ እንተዘይሃልዩካ ዝተወሰነ ደገፍ እውን ከቕርበልካ ይኽእል እዩ፡፡  
እቶም ኣገልግሎታት እዚኦም ዝስዕቡ የካትቱ፡ 
• ናይ ሓጺር ዕረፍቲ ክንክን ወይ ናብ ገዛ ምግብታት ምምጻእ ናይ ሓጺር ዕረፍቲ ክንክን ንክንክን ኣቕራቢኻ ዝተወሰነ ሰዓት 

ዕረፍቲ ንኽረክብ ክኸፍል ይኽእል እዩ፡፡ 
• ናይ ሕክምና መሳርሕታትን ቀረባትን ከም ናይ መሕጸቢ መቐመጢ ወይ ሽንቲ ምቁጽጻር ንዘይክእሉ ሰባት ዝቐርብ ቀረብ፣  

ከም ናይ ዓበይቲ ሰባት ዳይፐር፡፡ 
• ከም ናይ ክንክ ኣቕረብቲ ስልጠና ብርቱዕ መሳርሕታት ዝኣመሰሉ ስልጠናታትን ትምህርትን፡፡ 
• ከም ምምኻር ጥዕና ኣእምሮ ወይ ናይ ማሳጅ ሕክምና ዝኣመሰሉ ንክንክን ኣቕራቢኻ ክሕግዙ ዝኽእሉ ነገራት፡፡  
• ክንክን ዘቕርብ ስድራ እንተዘይሃልዩካ ኣብ ውልቀ ክንክን ደገፍ ከቕርቡ ዝኽእሉ ሰባት፡፡ 

TSOA መን ክረክብ ይኽእል? • ዕድመኻ 55 ወይ ልዕሊኡ፡፡ 
• ብናጻ ክሕግዘካ ዝኽእል ኣባል ስድራ ኣለካ ኮይኑ ግና ተኸናኻኒኻ ደገፍ ይደሊ እዩ፡ ወይ 
• ኩሉ ግዘ ክሕግዘካ ዝኽእል ስድራ ስለዘይብልካ ደገፍ ትደሊ ኢኻ፡፡ 

እዚ ቅጥዒ ክትመልእ ትኽእል 
ወይ ድማ ኣብ ኦንላይን 
ተመልክት፡፡ 

ኣብ ኦንላይን ንምምልካት ናብ www.washingtonconnection.org ክድ፡፡ 

ንኽተመልክት ዘድልየካ 
መረዳእታ፡ 
(እንተድኣ ተመርዒኻ ናይ 
መጻምድኻ መረዳእታ እውን 
ሃበና፡፡) 

• ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕስና 
• ትውልዲ ዕለት 
• ኩነታት ሓዳር 
• ናይ ስደት ኩነታት 
• እቶት  
• ፍልፍል ቀረብ (ከም ናይ ባንኪ ሕሳብ፣ ማል፣ ቦንድ፣ ትረስት፣ ናይ ጡረታ ሕሳብ) 

ብዙህ መረዳእታ ንምንታይ 
ንሓትት? ቡቑዕ ምዃንካ ክነረጋግጽ ስለ ዘለና እዩ፡፡ እቲ ሕጊ ከም ዝሓቶ መረዳእታኻ ብምሽጥር ንሕዞ ኢና፡፡ 

እቲ መመልከትየይ መሊአ እየ፡
፡  
ሕጅኸ ናበይ?   

• እቲ መመልከቲ ከም ዝፈረምካ ኣረጋጽ፡፡  
• ናብዚ ዝስዕብ ድማ ለኣኮ፡ 

DSHS Home and Community Services – Long Term Care Services 
PO Box 45826, Olympia, WA 98504-5826; ወይ 

• ናብዚ ዝስዕብ ፋክስ ግበር 1-855-635-8305; ወይ 
• ናብ ከባብያዊ ገዛን ማሕበረሰብን ኣገልግሎት (HCS) ቤት ጽሕፈት፡፡  
       ከባቢ ንምፍላጥ http://www.altsa.dshs.wa.gov/Resources/clickmap.htm ረአ፡ ወይ 
• ብ www.washingtonconnection.org ኣብ ኦንላይን ኣመልክት 

ንዝበለጸ መረዳእታ፡  • እቲ ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ ቁፅርና ብ1-855-567-0252 ደውል 
• ናይ ከባብያዊ ናይ ዕድመ ምውሳኽ ኤጀንሲ (AAA) ቤት ፅሕፈት ረኺብካ ምስ ናይ ክንክን ስድራ በዓል ሙያ ንምዝራብ 

ሕተት፡፡   ከባብያዊ ናይ AAA ቤት ጽሕፈት ኣብዚ ዝስዕብ ርኸብ:  www.waclc.org 
• ናይ HCS ቤት ጽሕፈት ንምርካብ http://www.altsa.dshs.wa.gov/Resources/clickmap.htm ረአ 
• ብዛዕባ TSOA ን ካልኦት መደባትን ዝሕብር ናይ መረዳእታ ወረቐት ኣለና፡፡ TSOA ንዓኻ ግቡእ ከይኾን ይኽእል እዩ፡፡ 
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ብዝግባእ ዝተዳለወ ናይ ዓበይቲ ሰባት ደገፍ (TSOA)  
መሰልን ሓላፍነትን 
እዚ መረዳእታ ክንሕብረልካ ኣለና፡፡ ከይትሰግሮ፡፡ 

መሰላትካ (ክንገብሮ ዘለና) 
መሰላትካን ሓላፍነትካን ክንገልጸልካ  
እንተሓቲተካ. 

ስንክልና እንተድኣ ሃልዩካ ክንሕግዘካ ኢና፡፡ እዚ ደገፍ ብሕጊ 
ንገልጾ ኢና፡፡ WAC 182-503-0120 ረአ፡፡  

ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ ዝኾነ ቅጥዒ ንኽተንብብን ንኽትመልእን 
ንሕግዘካ ኢና፡፡ ከባብያውን ማሕበረሰባውን ኣገልግሎት ቤት 
ጽሕፈት ደውል፡፡ እቲ ከባቢ ከምዚ ዝስዕብ: 
http://www.altsa.dshs.wa.gov/Resources/ 
clickmap.htm      

ናይ ትርጉም ወይ ኣስተርጓሚ ኣገልግሎት እንተድኣ ደሊኻ 
ኣፍልጠና፡፡ ክፍሊት ኣይነኽፍለካን፡፡ ብቕልጡፍ ክንቅርበልካ ኢና፡
፡ 

ውልቃዊ መረዳእታኻ ብምሽጥር ንሕዝ ኢና፡፡ እዚ መደብ 
ንምርካብ ብቑዕ ከም ዝኾንካ ንምልላይ እቲ መረዳእታ ምስ ካልኦት 
ናይ ስቴትን ፌደራላውን ኤጀንስታት ጥራሕ ሓበራዊ ክንገብሮ ኢና፡
፡  

ክንድቲ ዝከኣለና እቲ ውሳነ ብህጹጽ ክንህብ ኢና፡፡  

ተወሳኺ መረዳእታ እንተድኣ ደሊና ክንሕብረልካ ኢና፡፡ እቲ 
መረዳእታ ንኽትህበና 10 ናይ ስራሕ መዓልትታት ክንህበካ ኢና፡፡ 
ተወሳኺ ሰዓት እንተሓቲትካ ተወሳኺ ሰዓት ክንህበካ ኢና፡፡ እቲ 
መረዳእታ ኣብ 10 ናይ ስራሕ መዓልትታት ሃበና ወይ ድማ 
ተወሳኺ ግዘ ንኽንህበካ ሕተት፡፡ እንተዘይጌርካ TSOA 
ኣይትረክብን ኢኻ፡፡  

እቲ ንደልዮ መረዳእታ ንምርካብ እንተድኣ ተፀጊምካ ክንሕግዘካ 
ኢና፡፡  

ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳይ ኣብ ዉሽጢ 45 መዓልትታት ናይ ጽሑፍ 
ዉሳነ ክንህበካ ኢና፡፡  

ጉዳይካ ኦዲት እንተድኣ ገይርናዮ ንቲ ኣጻራይ ክተዛርብ ኣይብልካን፡
፡ እቶም ኣጻረይቲ ናብ ገዛኻ ክተእትዎም ድዴታ ኣይኮነን፡፡ ንቲ 
ኣጻራይ ዘይምዝራብካ TSOA ኣብ ምርካብካ ጽልዋ ኣየሕድረልካን፡
፡  

ኣብ ናይ TSOA ብቑዕነትካ ጽልዋ ዘሕድር እንተኾይኑን እቲ 
ብማሕበረሰብን ጥዕናን ኣገልሎት ክፍሊ ዝተወሰነ ውሳነ 
እንተዘይተሰማሚዕኻ ይግበኣኒ ንኽትሓትት ዕድል ንህበካ፡፡ ይግበኣኒ 
ክትሓትት ከለኻ ናይ ምምሕዳራዊ መጋባኣያ መደብ ክተሓዘልካ እዩ፡፡ 

ብቐንዕና ነተኣናግድ፡፡ ኣድልዎ ኣንጻር ሕጊ እዩ፡፡  DSHSን ክንክን ጥዕና 
ሰበስልጣን (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 1-855-567-0252 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 ክፍሊ ግልጋሎታት ሕጊ 
ATTN: Compliance Officer 
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 DSHS ምድማጽ ግልጋሎት ወይ ናይ HCA ክፍሊ ግልጋሎታት 
ሕጊ ክሕግዙኻ ቅሩባት እዮም፡፡ 

 

 

 

 

 

 

ii 

http://www.altsa.dshs.wa.gov/Resources/clickmap.htm
http://www.altsa.dshs.wa.gov/Resources/clickmap.htm
mailto:compliance@dshs.wa.gov
mailto:compliance@dshs.wa.gov
mailto:compliance@hca.wa.gov
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ብተዋሰኺ ድማ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ክፍሊ ጥዕናን ሰብኣዊ ግልጋሎታት፣ 
ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ብ 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ኣቢልካ 
ወይ ብተሌፎን ወይ ብፖስታ 
 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Buildingቨ 
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. 

ዘለካ ሓላፍነትካ (ክትገብሮ ዘለካ) 
ብቲ ኤጀንሲ እንተድኣ ተሓቲቱ፣ ብቑዕነትካ ንምዉሳን ዝኾነ መረዳእታ 
ወይ መረጋገፂ ኣቕርብ፡፡ 

SSNን ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ምግላጽ፡፡ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት 
ቁጽሪ (SSN) ወይ ናይ ስደት መረዳእታ ቁፅሪ ክትህበና ኣለካ፡፡  እዚ 
ብቑዕ ከም ዝኾንካ ንምፍላይ ንደልዮ ኢና፡፡ SSN መንነትካ፣ ዜግነትካ፣ 
ናይ ስደተኛ ኩነታትካ፣ ዕለት ልደትካን ካልእ ሽፋን ክንክን ጥዕና ከም 
ዘለካን ዘይብልካን ንምርግጋጽ ንጥቀመሉ ኢና፡፡ እዚ መረዳእታ ምስ 
ናይ ውሽጣዊ ድሕንነት (ሆምላንድ ሴኪሩቲ) ኣይነካፍሎን፡፡   

ከምቲ ዝድለ እቶም ለዉጥታት ኣብ ዝተፈጠሩሉ 30 መዓልትታት 
ዉሽጢ ኣብ እንታይ ዓይነት ለዉጥታት ሪፖርት ክትገብር ከም ዘለካ 
ንምርኣይ ናይ ተቀባልነት ደብዳበኻ ኣንብብ፡፡  

ክንሓተካ ከለና እቲ ምሕዳስ ኣጠናቕቕ፡፡  
ምስ ናይ ፅርየት መረጋገጺ ሰራሕተኛ 
ተሓባበር፣ እንተድኣ ሓቲትናካ፡፡ 
 

ክትፈልጦም ዘለካ ነገራት: 
እቲ ምልክታኻ ብኸመይ ከም እነካይዶ ዘመሓድሩ ናይ ክልልን 
ፌደራልን ሕግታት ኣለው፡፡ ናይ TSOA ኣገልግሎት እንተረኺብካ 
ከም መጠን መመልከቲ መሰላትካን ግቡእኻን የመሓድሩ እዮም፡፡ 
እዚ ብምትግባር እቶም ሕግታት ንምኽታል ተስማዕሚዕኻ ኢኻ፡፡ 
TSOA እንተረኺብካ ምስኡ ዝተሓሓዙ ሕግታት ንምኽታል 
ተስማዕሚዕኻ ኢኻ፡፡ 

ሕጊ ፌደራል ድምፂ ንምሃብ እንተደሊኻ ኣብ ምምዝጋብ 
ንኽንሕግዘካ የገድደና፡፡ ንምምዝጋብ ወይ ንዘይምምዝጋብ 
ክትውስን ትኽእል ኢኻ፡፡ እቲ ውሳነ ኣብ ኣገልግሎት ወይ ጥቕሚ 
ኣብ እንገብሮ ውሳነ ጽልዋ ኣየሕድርን፡፡ ብተወሳኺ ድማ ድምጺ 
ንምሃብ ኣብ www.vote.wa.gov ክትምዝገብ ትኽእል ወይ ናብ 
1-800-448-4881 ብምድዋል ድምጺ ንምሃብ ክትምዝገብ 
ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 
 
 
 
 
 

 
 
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፡፡ 

ዝከኣል ናይ ክንክን ሕጊ DSHS ናይ ባዕልኻን ናይ ኣባላት ገዛኻን 
ዉልቃዊ መለለይ መረዳእታ (PII) ብዘይፍቃድካ ንዝይተፈቐደሉ 
ሰብ ንኸየማሓላልፍ ይግድቦም፡፡ 

ን TSOA መደብ ብቑዕነትካ ንምፍላይ ን DSHS እትህቦ መረዳእታ 
ብፌደራልን ክልልን ቤት ጽሕፈት ክረጋገጽ እዩ፡፡ እቲ ምርግጋጽ 
ካብቲ ኤጀንስታት ክትትል ክሓዉስ ይኽእል፡፡ 

 

iii 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
http://www.vote.wa.gov/
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ብዝግባእ ዝተዳለወ ናይ ዓበይቲ ሰባት ደገፍ (TSOA) መመልከቲ 
I. ናይ መመልከቲ ስምን ናይ መራኸቢ መረዳእታ 
1. መጸውዒ ስምካ ቀዳማይ ፊደል ስም ኣቦ ስም ኣባሓጐ 
                  

2. ናይ ዓሚል መለለይ መንነት (ትፈልጦ እንተድኣ ኮይንካ) 
       

3. ናይ እትነብረሉ ከባቢ ኣድራሻ 
      

ከተማ 
      

ክፍለ-ሃገር 
      

ዚፕ ኮድ 
      

4. ናይ ቡስጣ መልኣኺ ኣድራሻ (ዝተፈለየ እንተድኣ ኮይኑ) 
      

ከተማ 
      

ክፍለ-ሃገር 
      

ዚፕ ኮድ 
      

5. ፈላማይ ቁጽሪ ቴሌፎን   ገዛ    ሞባይል    ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ 
(     )       

6. ካልኣይ ቁጽሪ ቴሌፎን    ገዛ    ሞባይል    ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ 
(     )       

II. ናይ ተኸናኻኒ ስምን ናይ መራኸቢ መረዳእታ   ተኸናኻኒ እንተዘይሃልዩካ ኣብዚ ምልክት ግበር 
7. ስም ተኸናኻኒ 
      

8. ቁጽሪ ቴሌፎን        ገዛ    ሞባይል    ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ 
(     )      

9. ናይ ተኸናኻኒ ኣድራሻ 
      

ከተማ 
      

ክፍለ-ሃገር 
      

ዚፕ ኮድ 
      

10. ምሳኻ ዘለዎ ርክብ 
      

III. ናይ ሕጋዊ ወኪል መረዳእታ 
ሕጋዊ ወኪል ኣብ ክንድኻ ብዛዕባ መመልከቲኻ ክንቀሳቐስ ፍቓድ ዝሃብካዮ ዓብይ ሰብ እዩ፡፡ ሕጋዊ ወኪልካ ኣብ ክንደኻ መመልከቲ ክፍርምን ከእትወልካ 
ዝኽእልን ከምኡ ድማ ካባና ደብዳበ ዝቅበለልካ እዩ፡፡ ብዓል ሕድርኻ ትካል እንተኾይኑ ትካል እውን ሕጋዊ ወኪልካ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡  

1.  ፍቓድ ዘለዎ ወኪል ኣለካዶ?    እወ    ኣይፋል 

2.  መመልከቲኻ ብዝምልከት ካባና ደብዳበ ንምቕባል ፍቓድ ዘለዎ ወኪል ትደሊዶ?   እወ    ኣይፋል 

3.  ፍቓድ ዘለዎ ወኪልካ ሕጋዊ ወኪልካ ድዩ?   እወ    ኣይፋል  
እወ እንተድኣ ኮይኑ፤ መን:        

4.  ፍቓድ ዘለዎ ወኪልካ ጠበቓኻ ድዩ?    እወ    ኣይፋል  
Iእወ እንተድኣ ኮይኑ፤ መን         

5.  ፍቓድ ዘለዎ ወኪልካ ተኸናኻኒኻ ድዩ?    እወ    ኣይፋል      

6. ስም ፍቓድ ዘለዎ ወኪል 
         

7. ቁጽሪ ተሌፎን 
(     )       

8.   ናይ ሕጋዊ ወኪል ናይ ቡስጣ ኣድራሻ 
      

IV. ኩነታት ሓዳር 

 ሓዳር ዘይብሉ                

 ሓዳር ዘለዎን ምስ መጻመዲቱ ብሓባር ዝነብር             

 ሓዳር ዘለዎን ምስ መጻመዲቱ ብሓባር ዘይነብር             

 ብአጋ መሐዛ ዝተመዝገበ       

   HCA 18-008 TI (7/20) Tigrigna                                                                                                                                                                    
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V. መረዳእታ ገዛኻ  (ብዓል ሓዳር እንተድኣ ኮይንካ ዓርስኻን መጻምድኻን ዘርዝር) 
 ንTSOA  ዘይተመልክት እንተኾይና ከም መማረጺ 

ስም 
(ስምካ፣ ስም ኣቦ፣ ስም ኣቦ ሓጎ) 

ፆታ 
ተባ  
ኣን 

ብኸመይ  
እዚ ሰብ 
ይዛመደካ? 

ናይ ትውልዲ 
ዘመን 

ንዚ ሰብ 
ኣገልግሎት 
እንተድኣ 
ደሊኻ 
ምልክት 
ግበር 

 
 
 

ቑፅሪ ማሕበራዊ 
ውሕስና 

ናይ ኣሜሪካ 
(U.S.) ዜጋ 
እንተኾይንካ 
ምልክት ግበር 

 

ዘርኢ ዓሌት 
(ኣብ ታሕቲ 
ምልክት ግበር) 

ስም ዘርኢ ዓሌት (ንህንዲ 
ኣሜሪካውያን፣ ንናቲቭ  

ኣላስካ) 
 

             ዓርስይ                           

             በዓል/ቲ እንዳ                           

VI. ጠቅላላ ሐበሬታ 

1.   መበቆል ዓሌተይ ሂስፓኒክ ወይድማ ላቲኖ እዩ፡    እወ     ኣይፋል     መዘኻኸሪ:  ብዛዕባ ዓሌትን ዘርእን እትህቦ መረዳእታ ወለንታዊ እዩ፡፡  
    (ሞሳሌታት መበቆል ዓሌት: ፃዓዳ፣ ፅሌሞ ወይድማ አፍሪካ አሜሪካ ኤስያ ዓሌት ሐዋሌያን ፓስፌክ ደሴት ህንዲ አሜሪካ አላስካ ዓሌት ወይድማ ዝተሕዋወሰ 
ዓሌት፡፡) 

2.   ኣነ ወይ መጻመዲየይ/ተይ ስፖንሰር ተገይርና ኢና?                  እወ     የለን፡ ሞናልባት እወ እንተድኣ ኮይኑ መን?          

3.  ዝትርጉመለይ እደልይ እዩ። ኣነ ዝዛረቦ:       ___________________             ወይ   ቋንቋ ምልክት; 
  ደብዳበይ ናብዚ ዝስዕብ ቋንቋ ተርጉመለይ:        _______________________________  

VII. ዝኣተወ እቶት (ዝተተሓሓዘ መረጋገፂ – ንኣብነት ናይ ክፍሊት ማሕተም ወይ ካብ ኣስራሒካ መግለፂ) 
 
መዘካከሪ፡ ህንዲ ኣሜሪካዊ/ኣላስካ ናቲቭ ዝኾኑ ካብ ኣላስካ ናቲቭ ማሕበርን ሰፈራን ትረስት፣ ብትረስት ዝተትሓዘ ንብረትን ናይ ተፈጥሯዊ ሃብቲ መመሓየሽታትን፣ ካብ ዓሳ ምስጋር 
ክፍሊት፣ ናይ ተፈጥሯዊ ሃብቲ ምውጻእን ምልማዕን፣ ፍሉይ ዝኾነ ሃይማኖታዊ፣ እምነታዊ፣ ባህላዊ ጥቕሚ ካብ ዘለዎም ኣቕሑታት ብምውናን ዝኽፈሉ ክፍሊታትን ናይ ህንዳዊ 
ተምሃሮ ጉዳያት ቢሮ ዝህቦ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዝኣመሰሉ እቶታት ሪፖርት ክትገብር የብልካን፡፡ 

1. ናይ ስራሕ እቶት ኣለካ?      እወ  ኣይፋል 
ስም መስርሒ፦  
      

ናይ መስርሒ ቴሌፎን 
      

ስራሕ ዝጀመርክሉ ዕለት 
      ዝተጀረሉ መዓልቲ እዚይ ስራህ ወልቀ ስርሐሞ ድዩ?      እወ     ኣይፋል 

ዝተቀነራዋ ጠቅላላ መጠን(ቅድሚ ሞቅናስ ዘሎ መጠን ዶላር) 
$      ______  ኹሉ:       ሰዓት       ሰሙን        ክልተ ሰሙን          ብወርሒ ክልተ ግዘ        ወርሓዊ 

ብሰሙን ዘሎ ሰዓት:       ______                             ዝኽፈሉ ዕለት (ንኣብነት 1ይ ን 15 ወይ ኩሉ ግዘ ዓርቢ):      ______   

2.  መጻመዲተይ ካብ ስራሕ ናይ ዓርሳ ኣታዊ ኣለዋ?    እወ      ኣይፋል 
ስም መጻመዲትካ  
      

ናይ መጻመዲትካ ኣስራሒ ቴሌፎን 
      

መጻመዲትካ ስራሕ ዝጀመረትሉ ዕለት 
      ዝተጀረሉ መዓልቲ እዚይ ስራህ ወልቀ ስርሐሞ ድዩ?      እወ     ኣይፋል 

ዝተቀነራዋ ጠቅላላ መጠን(ቅድሚ ሞቅናስ ዘሎ መጠን ዶላር) 
$      ______  ኩሉ ሕድሕድ:       ሰዓት       ሰሙን        ክልተ ሰሙን          ብወርሒ ክልተ ግዘ        ወርሓዊ 

ብሰሙን ዘሎ ሰዓት:       ______                             ዝኽፈሉ ዕለት (ንኣብነት 1ይ ን 15 ወይ ኩሉ ግዘ ዓርቢ):      ______   
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VIII. ኹሉ (ናይ ዓርስኻ ወይ መፃመዲኻ)  
(ዝተተሓሓዙ መረጋገጽታት – ንኣብነት፡ ናይ ሽልማት ደብዳበ፣ መግለፂ፣ ናይ ዓመታዊ መልዕሎ መረዳእታ) 

 

    ንኣብነት ከም፡ 
● ማሕበራዊ ዉሕሰት  
● ጥቅሚታት ሰራሕ አልቦ 
● IRA/401(k)) 

● ጡረታ 
● ወለድ/ምቅሊት 
● ሰራሕተኛን ኢንደስትሪታት 

(ኤል እና አይ) 
● ጠቀሚታት መንገዲ ሃዲድ 

● ናይ ዕድጊት ውዕልታት/ 
መረጋገፂ ክፍሊት 

● ናይ መጻምዲ ደገፍ 
● ዓሌታዊ እቶት 

● ጡረተኛ  
ምምሕዳር (VA)  
ወይ ወተሃደራዊ ጥቕምታት 

● ውህብቶ (ደገፍ ጥረ ገንዘብ 
ናይ ውህብቶ ካርድ 

● እቶት ክራይ 
● ትረስቲ 
●  ዓመታዊ መልዕሎ 

ዘይተከፈሎም ዓይነት እቶት እዚይ እቶት ዝረክብ መን እዩ ጠቅላላ ወርሐዊ መጠን እዚይ እቶት ዝረክብ መን እዩ ጠቅላላ ወርሐዊ መጠን 
 

            $             $       

            $             $       

IX. ፍልፍል ቀረብ (መረጋገፂ ኣደሓሕዝ – ንኣብነት ናይ ባንኪ ሒሳብ መግለጺ፣ ሕጋዊ መረዳእታታት ወይ ናይ ኢንሹራንስ ፖሊሲ ቅዳሕ)  
ፍልፋል ቀረብ ማለት ዝኮነ ይኹን ዝውንንዋ ወይድማ ዝገዝእዋ ዝሸየጥ ነገር ወይድማ ናብ ጥሪ ገንዘብ ዝልወጥ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብኻልኦት ዝተትሓዙ ነገራት 
የካትት፡፡ ምንጪ ክንብል ከለና ከም ናይ ገዛ ኣቕሑ፣ መጋየጺ ሓዊሱ ውልቃዊ መሳርሕታት ውልቃዊ ንብረት ኣየካትትን፡፡       

ኣብነታት ፍልፍል ቀረብ፡ 
● ጥሪ ገንዘብ 
● ዝረጋገፅ አካውንታት 
● ማል/ቦንድ 
● ሓባራዊ ፈንድ 

● ገዛኻ 
● IRA/401K/ 
ናይ ጡረታ ፈንድ 

● መሬት/ካልእ  
ንብረት 

● ናይ ሂወት እሴታት 
● ናይ ሂወት ኢንሹራንስ 
ፖሊሲ 

● ፈንድታት ኮሌጅ 
● ታይምሼር 

● ውርሲ/ዓመታዊ መልዕሎ 
● ቀብሪ  
ኣዋድዳ 

● ናይ ሕርሻ መሳርሒ/ 
እንስሳ ዘቤት 
 

● መስሪሒታት ንግዲ 
● ናይ መሸጣ ኮንትራት 

ዓይነት ሃብቲ መንዩ ዝወንኖ ቦታ: ዎጋ ዓይነት ሃብቲ መንዩ ዝወንኖ ቦታ: ዎጋ 
                    $                         $      
                    $                         $      
                    $                         $      

መኻይን፡ ንስኻ ወይ መፃመዲኻ ዝተለቃሕክምዎ ዝኾነ ዓይነት ማኪና፡፡ እዚ፡ ማኪና፣ ናይ ጽዕነት መኪና፣ ቫን፣ መርከብ፣ RV፣ ትሬለር ወይ ካልእ ተሽከርካሪ 
ማኪና፡፡ 

ዓመት (ንኣብነት 2010) ዝተሰርሓሉ (ቶዮታ) ሞዴል (ካምሪ) ኪራይ እንትኮይኑ አረጋግፅ መጠን ልቓሕ 

                      $      

                      $      

X. ቅድሚ ምፍራምካ ብጥንቃቐ ኣንብብ 
ናይ ምምሕዳራዊ መገባኣያ መሰል፡ ብቲ ዝወሰናዮ ውሳነ እንተዘይተሰማሚዕኻ መገባኣይ ንምርካብ ይግባኣኒ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ንቲ 
ተቖጻጻርን ኣመሓዳርን ደገፍ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡፡ ሽሕኳ እዚ ደገፍ እንተሓተትካ መገባኣያ ክካየድ ይኽእል እዩ፡፡ 

3. 
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XI. መመዝገቢ መራፂ 

ግልጋሎጽ ሞዝገባ መረፃ ብክፋሊታት ብመሠረት ብሔራዊ ሞዝገባ መረፃ ሕጊ 1993 ይቀርብ: ኣውቶማቲካዊ መረፃ ሓዊሱ 

ንሞሞዝጋብ ሞሞልካት ወይድማ ንሞሞራፅ ዝንበለ ሞርአይ አብቲ ግልጋሎት ዝፋጥሮ ዕግንቶ ለን ወይድማ ካብቲ ኤጀንሲ ዝረክብዋ መጠን ጥቅሚታት ፅዓን። 
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፡  
Washington State Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881) 

ንመረፃ ክሞዝገቡ ወይድማ ሞዝገቦኦም ከመሕይሹ ይድልዩይ?  እወ    የለን 

ነዚ ብቑዕ እንተድኣ ኮይንካ፡ ኣውቶማቲካዊ ምዝገባ ተዘይነፂግኻዮ ምናልባት እዚ ሰንድቅ አረጋጊፅሞ እንተዘይሪ አሞ አብዚ እዋን ንሞሞ ዝጋብን ሞሞራፅ ከሞዘይ ወሰኑ 
ይሕስብ። 

ኣብ ላዕሊ ‹‹ኣይፋል›› እንተዘይልኩም ንኣውቶማቲክ ድምፂ ወሃብቲ ብቑዓት ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ኣብ ቀፃሊ መረፃ ዕድመኻ 18 ዝመልእ እንተድኣ ኮይኑ፣ ናይ 
ኣሜሪካ ዜጋን DSHS ስምካ እንተድኣ ኣለዎን፣ ናይ መንበሪ ቦታን አድራሻ ቡስጣ እንተድኣ ኣለካ፣ ዕለት ልደት፣ ናይ ዜግነት መረጋገፂ፣ ኣብዚ መመልከቲ እትህቦ 
መረዳእታ ሓቂ ምኳኑ ዘርእይ ክታም እንተድኣ ኣለካ ንኣውቶማቲክ ወሃብቲ ድምፂ ምዝገበ ብቑዕ ኢኻ፡፡  

ድምፂ ንምሃብ ኣውቶማቲካሊ ክትምዝገብ ትደሊዶ?  እወ    የለን 

‹‹እወ›› ኣብ ዝብል ሳፁን ምልክት እንተድኣ ጌርካ ወይ ኣብ ዝኾነ ሳፁን ምልክት ተዘይጌርካ ናይ ድምፂ ወሃብቲ ብቑዕነት መለክዒ ኣማሊእኻ እነትኸውን DSHS ድማ 
ንቤት ፅሕፈት ድሕንነት መረዳእታኻ ክልእኽን ኣውቶማቲካሊ ዝተመዝገብካ ወሃቢ ድምፂ ትኸውን፡፡  

XI. ወሳኒ አዋጅን ፊርማ 
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፡፡ 

ናይ መመልከቲ ፊርማ ወይድማ ሕጋዊ አፋልጦ ዝተወሃቦ ተወከሊ ፊርማ ዕለት 

ናይ መመልከቲ ወይድማ ሕጋዊ አፋልጦ ዝተወሃቦ ተወከሊ ስም ብፅሑፍ     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 


	ምስ ናይ ፅርየት መረጋገጺ ሰራሕተኛ ተሓባበር፣ እንተድኣ ሓቲትናካ፡፡

