ብዛዕባ ናይ ናጻን ጐደሎ - ዋጋን ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
ዝኸበርካ(ኪ) ወላዲ(ት)/ መጒዚት:
እዚ ደብዳበ'ዚ ደቅኹም ከመይ ገይሮም ናይ ብናጻ ወይ ክፍሊቶም-ዝጎደሉ ምግብታት ክረኽቡ ከምዝኽእሉ ዝነግር እዩ፡ ከምኡ'ውን ሓበሬታ
ብዛዕባ ካልእ ጥቕምታት ዝነግር እዩ። እቲ ዋጋ ናይ ቤት-ትምህርቲ ምግብታት ኣብ ታሕቲ ይርአ።
ቁርስን ምሳሕን ነቶም ናይ ብናጻን ዝጎደለ-ኣጋን ምግብታት ንምርካብ ብቑዓት ዝኾኑ ኣብ ክፍልታት K-12 (መዋእለ-ህጻነት ክሳብ 12 ክፍሊ) ዘለዉ
ቆልዑ ብዘይ ክፍሊት ክውሃብ እዩ። ክሎም ካልኦት ተምሃሮ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝርኣዩ ዘለዉ ዋጋታት ክኸፍሉ እዮም።

ስሩዕ
ደረጃ ክፍሊ

ቁርሲ

ምሳሕ

K-5
6-8
9-12

$ 2.00
$ 2.25
$ 2.50

$ 3.65
$ 3.95
$ 4.15

1. ናይ ናጻ ወይ ጐደሎ-ዋጋ መግቢ ክረክብ ዝኽእል መንዩ?
• ኩሎም ኣብ ትሕቲ ካብ [State SNAP], [the Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)]
ወይ [State TANF]ረብሓ (benefit) ዝረኽቡ ስድራቤት ዝነብሩ ቈልዑ ናይ ናጻ መግቢ ይምልከቶም‘ዩ።
• ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ ሓላፍነት ወኪል ክንክን ምንባይ (foster care agency) ወይ ቤት-ፍርዲ ዘለዉ ቈልዑ ናይ ናጻ መግቢ ይምልከቶም‘ዩ።
• ኣብ ናይ ቤት ትምህርቶም መደብ ‘ሄድ ስታርት’ (Head Start) ዝሳተፉ ቈልዑ ናይ ናጻ መግቢ ይምልከቶም‘ዩ።
• ግዳም-ሓደር (homeless)፡ ህዳምያ (runaway)፡ ወይ ስደተኛ (migrant) ዝብል መግለጺ ዘማልኡ ቈልዑ ናይ ናጻ መግቢ ይምልከቶም‘ዩ።
• ናይ ስድራኹም ኣታዊ ኣብ ውሽጢ ገደብ ፌደራዊ መወከሲታት ኣታዊ ብቑዕነት (Federal Income Eligibility Guidelines) እንተ ድኣ
ኮይኑ ቈልዑኹም ናይ ናጻ ወይ ገደሎ-ዋጋ መግቢ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ናይ ስድራኹም ኣታዊ ኣብ ውሽጢ ደረት እዞም ኣብዚ ዝስዕብ ዘንጠረጅ
ተመልኪቶም ዘለዉ፡ ወይ ትሕቲኡ እንተድኣ ኮይኑ ቈልዑኹም ናይ ናጻ ወይ ገደሎ-ዋጋ መግቢ ክበቕዑ ይኽእሉ እዮም።
ፌደራላዊ ሰሌዳ ብቑዕነት ኣታዊ (FEDERAL ELIGIBILITY INCOME CHART) ንዓመተ ትምህርቲ________
ብዝሒ ስድራቤት

ዓመታዊ

ወርሓዊ

ሰሙናዊ

1

$25,142

$2,096

$484

2

$33,874

$2,823

$652

3

$42,606

$3,551

$820

4

$51,338

$4,279

$988

5

$60,070

$5,006

$1,156

6

$68,802

$5,734

$1,324

7

$77,534

$6,462

$1,492

8

$86,266

$7,189

$1,659

ነፍስ-ወከፍ ተወሳኺ ሰብ፡

$8,732

$728

$168

2. ቈልዑተይ ግዳም-ሓደር (homeless)፡ ህዳምያ (runaway)፡ ወይ ስደተኛ (migrant) ዝብል መግለጺ ዘማልኡ ምዃኖም ብኸመይ እፈልጥ? ኣባላት
ስድራኹም ቀዋሚ ኣድራሻ የብሎምን ድዩ? ኣብ መዕቈቢ፡ ሆተል፡ ወይ ካልእ ግዝያዊ መጻንሒ ገዛ ብሓደ ዲኹም ትነብሩ? ስድራኹም በብወቕቱ መንበሪ
ቦታ ይቐያይር ድዩ። ናይ ቅድም ስድራኦም(-ቤቶም) ሓዲጎም ምሳኹም ክነብሩ ዝመረጹ ቈልዑ ኣለዉዶ? ኣብ ስድራኹም ነዞም መግለጺታት እዚኦም ዘማልኡ
ቈልዑ እንተድኣ ኣልዉ’ሞ ቈልዑኹም ናይ ናጻ መግቢ ክረኽቡ ማዃኖም ኣይተነገርኩምን እንተድኣ ኣለኹም፡ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ደውሉ ወይ ኢ-መይል
ስደዱ 206-393-4209.
3. ንነፍሲ-ወከፍ ቈልዓ ድዩ መመልከቲ ቅጥዒ ክመልእ ዘሎኒ? ኣይፋል። ንኹሎም ኣብ ትሕቲ ስድራኹም ዘለው ተማሃሮ ሓንቲ መመልከቲ ቅጥዒ ናይ ናጻን ጐደሎዋጋን ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ (Free and Reduced Price School Meals Application) ጥራሕ ተጠቐሚ/ም። ምሉእ (complete) ዘይኰነ
መመልከቲ ቅጥዒ ከነዝድቕ ኣይንኽእልን ኢና፡ ስለዚ ኩሉ ዝተሓተተ ሓበሬታ ምምላእካ/ኪ ኣረጋግጽ/ጺ። እቲ ዝተመልአ መመልከቲ ቅጥዒ ናብዚ ዝስዕብ
ምለሶ/ሲዮ፡- nutrition.services@ssd412.org.

4. ኣብዚ ዓመተ-ትምህርቲ ቈሉተይ ናይ ናጻ መግቢ ድሮ ተፈቒዱሎም ከምዘሎ ዝገልጽ ደብዳቤ እንተድኣ ተቐቢለ፡ መመልከቲ ቅጥዒ ክመልእ ኣሎኒ ድዩ? ኣይፋል፡
ግን በኽብረትካ/ኪ ነቲ ዝተቐበልካ/ኪዮ ደብዳቤ ኣንበብ/ቢዮ እሞ ነቶም መምርሒታት ብጥንቃቐ ተኸተሎ/ሊዮም። ኣብቲ ናይ ብቑዕነትኩም (eligibility)
ዚሕብር ደብዳቤ ዝኾነ ካብ ቈልዑትኩም ዝጐደለ እንተድኣ ኣሎ፡ ብቕልጡፍ ን206-393-4209 ተወከሲ/ስ።
5. ብኤለክትሮኒካዊ ‘ኦንላይን’ (ONLINE)ክመልእ እኽእል ዶ? እወ! እንተኽኢልኪ/ካ፡ ኣብ ክንዲ ብወረቐት፡ ‘ኦንላይን’ ክትመልኢ/እ ነተባብዕ። እቲ ናይ
‘ኦንላይን’’ መመልከቲ ቅጥዒ ምስቲ ናይ ወረቐት ሓደ ዓይነት ጠለባት እዩ ዘለዎ፡ ከምቲ እቲ ናይ ወረቐት ቅጥዒ ዝሓትቶ ሓበሬታ ክኣ ክሓ’ተኪ/ካ እዩ። ብዛዕባ
መስርሕ ብ’ኦንላይን’ ምምላእ ንምጅማር ወይ ዝያዳ ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ መርበብ ተወከሲ/ስ https://www.shorelineschools.org/Page/1272 ።
ብዛዕባ‘ኦንላይን’ ምምላእ ዝኾነ ሕቶ እንተድኣ ኣሎኪ/ካ ምስ 206-393-4209 ተራኸቢ/ብ።
6. ናይ ቈልዓይ መመልከቲ (APPLICATION)ዝሓለፈ ዓመት ተቐባልነት ረኺቡ ነይሩ። ሓድሽ ክመልእ የድልየኒ ድዩ? እወ። ናይ ቈልዓኺ/ኻ መመልከቲ ነታ
ዓመተ-ትምህርቲ እቲኣን ንውሑዳት መዓልታት መጀመርታ ናይዛ ዓመት እዚኣን - ካብ- ጥራሕ እዩ ዘገልግል። እቲ ቤት ትምህርቲ ቈልዓኺ/ኻ ነዚ ሓድሽ ዓመተትምህርቲ ተቐባልነት ረኺቡ/ባ ኢሉ እንተዘይኮይኑ፡ ሓድሽ መመልከቲ ክትልእኺ/ኽ ኣሎኪ/ካ። ብቤት ትምህርቲ ዝጸደቐ ሓድሽ መመልከቲ እንተዘይ ሰዲድኪ/ካ
ወይ ቈልዓኺ/ኻ ንናይ ናጻ መግቢ ቅቡል/ቅብልቲ (eligible) ምዃኑ/ና እንተዘይተሓቢርኪ/ካ፡ ቈልዓኺ/ኻ ምሉእ ዋጋ ናይ መግቢ ክኸፍል’ዩ//ክትከፍል’ያ።
7. ‘ዊክ’ (WIC) እረክብ እየ። ቈልዑተይ ናይ ናጻ መግቢ ክረኽቡ ይኽእሉ ዶ? ኣብ ትሕቲ ኣብ ‘ዊክ’ (WIC) ዝሳተፉ ስድራቤታት ዘለዉ ቈልዑ ንናይ ናጻ ወይ
ጐደሎ-ዋጋ መግቢ ምናልባት ቅቡላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብኽብረትኩም መመልከቲ ሰደዱ።
8. እቲ ኣነ ዝህቦ ሓበሬታ (ሓቅነቱ) ክረጋገጽ ድዩ? እወ። ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ዝገበርኪ/ካዮ ናይ ስድራ ኣታዊ’ውን ጽሑፋዊ መረጋገጺ ክትሰድድ/ዲ ክንሓትት
ንኽእል ኢና።
9.

ሕጂ ተቐባልነት እንተዘይ ረኺበ፡ ካልእ ግዜ ከመልክት እኽእል ዶ? እወ፡ ኣብ ዝዀነ እዋን ናይ’ዚ ዓመተ-ትምህርቲ ከተመልክቲ/ት ትኽእሊ/ል ኢኺ/ኻ።
ንኣብነት፡ ብዘይስራሕ ዝተረፈ/ት ወላዲ/ት ወይ ምጒዚት ዘለዎም ቈልዑ ንናይ ናጻን ጐደሎ-ዋጋን መግቢ ቅቡላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተድኣ ኣታዊ
ናይታ ስድራ ትሕቲ ገደብ-ኣታዊ (income limit) ወሪዱ።

10. እቲ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ዘመልከትኩዎ ዝሃቦ ውሳነ እንተዘይተሰማሚዐሉ ኸ? ምስ ሰብ-ስልጣን ቤት ትምህርቲ ተዘራረቢ/ብ። ንብዚ ዝስዕብ ብምድዋል
ወይ ብምጽሓፍ’ውን ጒዳይኪ/ካ ክስማዓልኪ/ካ ምሕታት ይክኣል’ዩ: Jessica Jandayan, 206-393-4209.
11. ሓደ ካብ ስድራይ ዜጋ ሕ.መ.ኣ (U.S.) እንተድኣ ዘይኮይኑ ከመልክት እኽእል ድየ? እወ። ንናይ ናጻን ወይ ጐደሎ-ዋጋ መግቢ ንምምልካት ደቅኺ/ኻ ወይ
ካልኦት ኣባላት ስድራኺ/ኻ ናይ ግድን ዜጋታት ሕ.መ.ኣ ክኾኑ የብሎምን።
12. ኣታዊየይ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት እንተዘይኮይኑ ኸ? እቲ ብንቡር (normally) እትረኽቦ/ቢዮ መጠን ጥቐስ/ሲ። ንኣብነት፡ ነፍሲ-ወከፍ ወርሒ ብንቡር
$1000 እንተኾንካ/ኪ ትረክብ/ኽቢ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ብሰንኪ ብኩራት ስራሕ $900 ጥራሕ እንተረኺብካ/ኪ፡ ወርሓዊ $1000 እረክብ በል/ሊ። ናይ
ተወሳኺ ሰዓታት (overtime) እንተሎካ/ኪ ኣእትዎ/ዊዮ፡ ሓደ-ሓደ ግዜ ጥራሕ እንተኾንካ/ኪ ናይ ተወሳኺ ሰዓታት ስራሕ ትረክብ/ኽቢ ግን ኣይተእትዎ/ዊዮ።
ብዘይ ስራሕ እንተድኣ ተሪፍኪ/ካ ኣለኺ/ኻ፡ ወይ ሰዓታት ስራሕኪ/ካ ወይ ደሞዝኪ/ካ ጐዲሉ ኣሎ ኮይኑ፡ ህሉው (current) ኣታዊኺ/ኻ ተጠቐሚ/ም።
13. ገለ ኣባላት ስድራ ሪፖርት ክገብሩዎ ዝኽእሉ ኣታዊ እንተዘይብሎም ከ? ኣባላ ትስድራ ኣብቲ መመልከቲ ረፖርት ክግበሩ ካብ እንሓ’ቶም ዓይነት ኣታዊታት ንገሊኦም
ዘይረኽቡዎም፡ ወይ’ውን ዝኾነ ዓይነት ኣታዊ ፍጹም ዘይረኽቡ ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። ከምዚ እንተድኣ ኮይኑ፡ ብኽብረትኪ/ካ ኣብቲ መምልኢ ቦታ (field) 0
ጽሓፊ/ፍ። ዝኾኑ ኣታዊ ዝምልኣሎም ቦታታት ክፍቲ ወይ ከይተመልኡ፡ እንተድኣ ተገዲፎም ግን፡ እንከላይ ንሳቶም ከም ዜሮታት ክቚጸሩ ኢዮም። ብኽብትኪ/ካ
ኣታዊ ዝምልኣሎም ቦታታት ክፍቲ ኣብ ምግዳፍ ተጠንቀቒ/ቕ፡ ከምኡ ጌርኪ/ካ ክትገድፊዮም/ፎም ከምዝደለኺ/ኻ ጌርና ክንሓስቦ ስለዝኾንና።
14. ኣብ ሰራዊት/ውትህድርና ኢና ዘለና። ኣታዊና ብዝተፈልየ ኣገባብ ዲና ሪፖርት ንገብር? መሰረታዊ ኣታዊኺ/ኻን ጥረ-ገንዘባዊ ሞቕሽሻትን (bonuses) ከም
ኣታዊ ሪፖርት ክግበሩ ኣሎዎም። ን ካብ-መደር-ወጻኢ መንበሪ ቤት፡ መግቢ፡ ወይ ክዳውንቲ ዝኾነ መውዕሎ (cash value allowance) ትረኽቢ/ክብ
እንተድኣ ኮንኪ/ካ፡ ከም ኣታዊ ተሓሲቡ ክኣቱ ኣሎዎ። መንበሪኹም ኣካል ተበግሶ ምስግጋር ወታሃደራዊ መንበሪ-ኣባይቲ ናብ ብሕቲ(Military Housing
Privatization Initiative) እንተድኣ ኮይኑ ግን ና ነቲ ናይ መውዕሎ መንበሪኹም ከም ኣታዊ ኣይትጸብጽቦ/ቢዮ። ከምኡ’ውን ዝኾነ ካልእ ብምኽንያት
ምውፋር ዝወሃብ ‘ኮምባት ፐይ’ (combat pay)ምስ ኣታዊ ኣይጽብጸብን እዩ።
15. ኣብቲ ቅጥዒ ንስድራይ ዝኣክል ቦታ እንተዘየሎ ኸ? ዝኾኑ ካልኦት ተወሰኽቲ ኣባላት ስድራ ኣብ ካልእ ወረቐት ብምዝርዛር ምስቲ መመልከቲኻ/ኺ
(application) ኣተሓሕዞ/ዚዮ። ካልኣይ መመልከትቲ ንምርካብ ን 206-393-4209 ተወከሲ/ስ።
16. ስድራይ ተወሳኺ ሓገዝ የድልያ እዩ። ከነመልክተሎም እንኽእል ካልኦት መደባት ኣለዉ ዶ? ን[State SNAP] ወይ ካልእ ደገፋዊ ረብሓታት ብኸይ
ከምእተልክቲ/ት ሓበሬታ ንምርካብ፡ ንቤት ጽሕፈት ደገፍ (assistance office)ናይ ዞባኹም ተወከሲ/ስ፡ ወይ 1-877-501-2233 ደውሊ/ል።
ካልኦት ሕታታት እንተድኣ ኣልዉኺ/ኻ ወይ ሓገዝ እንተደሊኺ/ኻ፡ 206-393-4209 ደውሊ/ል።

ምስ ኣኽብሮት፡
Jessica Jandayan, RDN, CD, SNS

2022-2023 ቀንዲ ናይ ስድራ-ቤት መመልከቲ ቅጥዒ ንናይ ናጻን ጐደሎ-ዋጋን ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ

ኦንላይን’ ኣብ https://www.shorelineschools.org/Page/1272 ምልኡ።

ንነፍሲ-ወከፍ ስድራቤት ሓንቲ መመልከቲ ቕጥዒ ምልኡ። ብኽብረትኩም ቢሮ ተጠቐሙ (ርሳስ ግን ኣይፋል)።

Email: nutrition.services@ssd412.org

መጀመርታ
ፊደል ናይ ማእከላይ
ስም (MI)
ናይ ቈልዓ ናይ መወዳእታ ስም (Last name)

ስም ቈልዓ

ተማሃራይ?
እወ
ኣይፋል

ደረጃ ትምህርቲ

ተናባዪ
ቈልዓ

ገዛ-ኣልቦ፡
ስደተኛ፡
ዝኾብለለ

ኩሉ ዝምልከቶ ምልክት ግበሩሉ

መግለጺ ኣባል ስድራ-ቤት
ንዝብል፦ “ዝኾነ ምሳኹም
ዝነብርን ምሳኹም ኣታዊታትን
ወጻኢታትን ዝካፈል፡ ዋላው’ን
ዝምድና ዘይብልኩም እንተኾነ።”
ኣብ ትሕቲ መጉዚትነት/ተናባይነት
ዘለዉ ቈልዑ፡ ከምኡ’ውን ቤት-ኣልቦ፡
ስደተኛ፡ ወይ ዝኾብለለ ዝብሉ
መግለጺታት ዘማልኡ ቈልዑ፡ ንናይ
ናጻ መግቢ ብቑዓት ኢዮም።
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣገባብ
ምምልካት ንናይ ናጻን ጐደሎ-ዋ
ጋን መግቢ ኣንብቡ።

“ኣይፋል” እንተኾይኑ መልስኹም > ናብ ስጉሚ (STEP) 3 ኪዱ።.

“እወ” እንተኾይኑ መልስኹም>

ቊጽሪ መዝገብ :

ኣብዚ ቁጽሪ መዝገብ ጽሓፉ’ሞ ናብ ስጉሚ 4 ኪዱ
(ስጉሚ 3 ኣይትምልኡዎ)።

ኣብዚ ቦታ፡ ሓደ ቊጽሪ መዝገብ ጥራሕ ጽሓፉ።

ኣብ ከ-ክንደይ

ሀ. ኣታዊ ናይ ቈልዓ

ኣታዊ ናይ ቈልዓ

ሓደ-ሓደ እዋን ቈልዑ ኣባላት ስድራ-ቤት ስራሕ ብምስራሕ ወይ ብሓገዝ ኣታዊ ይ ረኽቡ ኢዮም። ብኽብረትኩም ጠቕላላ ድምር ብሓገዝ ዝርከብ

ሰሙናዊ

ክልተ-ሰሙናዊ

2x ወርሒ

ወርሓዊ

$

ኣታዊ ናይ ኩሎም እቶም ኣብ ስጉሚ (STEP)1 ዝተመዝገቡ ኣባላት ስድራ-ቤት ኣብዚ ኣእትዉዎ።

ለ. ኩሎም ዓበይቲ ኣባላት ስድራ-ቤት (እንከላይ ንስኺ/ኻ)
ንኹሎም ኣብ ስጉሚ 1 ዘይተመዝገቡ ኣባላት ስድራ-ቤት (እንከላይ ንስኺ/ኻ) ኣብዚ ዘርዝሩ፡ ዋላው’ን ኣታዊ ዘይረኽቡ እንተኾኑ። ናይ ነፍስ-ወከፍ ኣብዚ ዝጥቀስ ኣባል ስድራ-ቤት ግብሪ ከይጐደሎ ከሎ (tax) ካብ ነፍስ-ወከፍ ምንጪ
ዝረኽቦ ኣታዊ (እንተድኣ ዝረክብ ኮይኑ) ብምሉእ ዶላር (ሳናቲም ከየእተኹም) ሓብሩ። ካብ ዝኾነ ምንጪ ዝረኽቡዎ ኣታዊ እንተድኣ ዘይብሎም፡ ‘0’ ጽሓፉ። እንተድኣ ‘0’ ጽሒፍኩም ወይ ዝኾነ ከይጸሓፍኩም ነቲ ቦታ ጥርሑ ገዲፍኩሞ፡
ዝሕበር ኣታዊ ከምዘየሎ ኢኹም ተረጋግጹ (ቃል ትኣትዉ) ዘለኹም።
ኣብ ከ-ክንደይ
ኣብ ከ-ክንደይ
ኣብ ከ-ክንደይ
ጡሮታ/ምቁራጽ ስራሕ/
ኣታዊታት ካብ ስራሕ

ኣስማት ዓበይቲ ኣባላት ስድራ-ቤት (ስምን ናይ መወዳእታ ስምን)

ጠቕላላ ብዝሒ ኣባላት ስድራ-ቤት
(ቈልዑን ዓበይትን)

ሰሙናዊ

ክልተ-ሰሙናዊ

2x ወርሒ

መንግስታዊ ሓገዝ / ሓገዝ ቈልዓ/
ቀለብ-ቈልዓ (ክፍሊት ፍትሕ)

ወርሓዊ

ሰሙናዊ

ክልተ-ሰሙናዊ

2x ወርሒ

ኩሎም ካልኦት ኣታዊታት

ወርሓዊ

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ኣሃዛት ናይ ቊጽሪ ሶሻል ሰክዩሪቲ
(SSN) ናይቲ ቀንዲ ምንጪ-ኣታዊ ዝኾነ ወይ ካልእ ዓቢ
ኣባል ስድራ-ቤት

X

X

X

X

X

ሰሙናዊ

ክልተ-ሰሙናዊ

2x ወርሒ

ወርሓዊ

ቊጽሪ ሶሻል ስክዩሪቲ የለን
እንተኾይኑ ምልክት ግበሩ

“ኣብዚ መመልከቲ ቅጥዒ ዝተዋህበ ሓበሬታ ሓቂ ምዃኑን ኩሎም ኣታዊታት ከምዝተሓበሩን አረጋግጽ (ቃል እኣቱ)። እዚ ሓበሬታ፡ ምስ ምቕባል ፌደራላዊ ገንዘብ (funds) ብምትእስሳር ይወሃብ ከምዘሎን ሰብ-መዚ ቤት-ትምህርቲ ነቲ ሓበሬታ ከጻርዩዎ ከምዝኽእሉን እርዳእ። እንተድኣ ብፍላጥ (ኮነ ኢለ) ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ሂበ፡ ቈልዑተይ ናይ
መግቢ ሓገዝ ዘይክረኽቡ ከምዝኽእሉ፡ ከምኡ’ውን ኣነ ብመሰረት ዝምልከቶም ናይ ስቴይትን ፈደራላውን ሕግታት ክኽሰስ ከምዝእእልን እግንዘብ።”

ኣድራሻ ጐደና (ኣሎኩም እንተኾይኑ)

ስም ነዚ ቅጥዒ ናይ ዝፈረመ ዓቢ ሰብ ጽሓፉ

# ኣፓርታማ

ከተማ

ክታም ናይ’ቲ ዓቢ ሰብ

ስቴይት

ዚፕ

ናይ መዓልቲ-ቀትሪ ቴለፎን ከምኡ’ውን አ-መይል (ናይ ግድን ኣይኮነን)

ናይ ሎሚ-መዓልቲ ዕለት

ምንጪታት ኣታዊ ናይ ዓበይቲ

ምንጪታት ኣታዊ ናይ ቈልዑ
ኣብነ(ታ)ት

ምንጪታት ኣታዊ ናይ ቈልዓ

- ቈልዓ ደሞዝ ወይ ዓስቢ ት/ዝረኽበሉ ስሩዕ ናይ
ምሉእ ሰዓታት ወይ ከፊላዊ-ሰዓታት (‘ፓርት ታየም’)
ስራሕ ኣሎዋ/ዎ

- ኣታዊ ካብ ስራሕ

- ቈልዓ ዓይነ-ስዉር ወይ ኣካለ-ስንኩል ስለዝኾነ/ት ናይ ሶሻል
ስክዩሪቲ ሓገዝ ይ/ትቕበል ኢዩ/ያ
- ወላዲ/ት ስንክልና ስለ ዘሎዋ/ዎ፡ ስራሕ ስለ ኣቋሪጻ/ጹ፡
ወይ ሕምምቲ/ሙም ስለዝኾነ/ት፡ ከምኡ’ውን ቈልዓኦም
ሶሻል ሰክዩሪቲ ይቕበል

- ማሕበራዊ ውሕስነት (ሶሻል ሰክዩሪቲ)
- ክፍሊታት ስንክልና
- ሓገዝ ሓድጊ መዋቲ
- ካብ ስድራቤት ወጻኢ ብዘሎ ሰብ ዝርከብ ኣታዊ

- ካብ ዝኾነ ካልእ ምንጪ ዝርከብ ኣታዊ

ብስራሕ ዝርከቡ ኣታዊታት

- ዓርኪ/መሓዛ ወይ ኣባል ሰፊሕ-ስድራ ንቈልዓ ብስሩዕ
መሐሸሺ ገንዘብ ይ/ትህብ
- ቈልዓ ካብ ናይ ብሕቲ ጥሮታ፡ ዓመታዊ መልዕሎ
(‘ኣንዩዊቲ’)፡ ወይ ማዕከን ሕድሪ ስሩዕ ኣታዊ ይቕበል

- ደሞዝ ዓስቢ፡ መቑሹሽ (ተወሳኺ
ክፍሊት)
- ዝተጻረየ ኣታዊ ካብ ናይ ገዛእ-ርእሲ
ስራሕ (ሕርሻ ወይ ንግዳዊ ዋኒን)
ኣብ ውትህድርና ናይ ሕ.መ.ኣ
እንተድኣ ኮንኪ/ካ፦
- መሰረታዊ ክፍሊትን ጥረ-ገንዘባዊ
መቑሹሻትን (ኣበል ናይ ኲናት፡ FSSA
ወይ ኣበል ‘ናብ ብሕታዊ ዝተሰጋገሩ
ኣባይቲ’ ኣይተእትዉ)
- ን ካብ-መዓስከር-ወጻኢ ገዛ፡ ንመግብን
ንኽዳውንትን ዝወሃብ ኣበል

መንግስታዊ ሓገዝ / ቀለብቈልዓ (ክፍሊት ፍትሕ) /
ሓገዝ ቈልዓ
- ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ሓገዛት
- ካሕሳ ሰራሕተኛታት
- ኣታዊ ካብ ተወሳኺ-ውሕስነት
(SSI)
- ጥረ-ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ
ስቴይት ወይ ዞባዊ
ምምሕዳር
- ክፍሊት ቀለብ-ቈልዓ ወይ
ክፍሊት ፍትሕ
- ክፍሊት ሓገዝ ቈልዓ
- ናይ ገዲም-ወተሃደር
- ሓገዝ ኣድማ/ሸቦሮ

ጡሮታ/ምቁራጽ ስራሕ/ ኩሎም
ካልኦት ኣታዊታት
- ሶሻል ሰክዩሪቲ (እንከላይ ሓገዛት
ጡሮታ መገዲ-ባቡርን ‘ጸሊምሳንቡእ’ን)
- ናይ ብሕታዊ ጡሮታ ወይ
ናይ ስንክልና ሓገዝ
- ስሩዕ ኣታዊ ካብ ማዕከን ሕድሪ
(‘ትራስት’) ወይ ጉልቲ/ንብረት
- ዓመታዊ መልዕሎ (‘ኣንዩዊቲ’)
- ኣታዊ ካብ ወፍሪ (‘ኢንቨስትመንት’)
- ብወለድ ዝተረኽበ
- እቶት ክራይ
- ስሩዕ ጥረ-ገንዘባዊ ክፍሊታት
ካብ ስድራ-ቤት ወጻኢ

ንዘርእን ዓሌትን መንነት ናይ ቈልዑኹም ዝምልከት ሓበሬታ ክትህቡና ክንሓተኩም ንግደድ ኢና። እቲ ሓበሬታ ኣገዳስን ንህዝብና ብምሉእነት ነገልግል ምህላውና ንምርግጋጽን ይሕግዘና ኢዩ። ኣብዚ ክፋል እዚ መልሲ ምሃብ ናይ ግድን ኣይኮነን፡
ንብቑዕነት ቈልዑኹም ንናይ ናጻ ወይ ጐደሎ-ዋጋ መግቢ ከኣ ኣይጸልዎን ኢዩ።
ዓሌት (ኣብ ሓደ ምልክት ግበሩ)፦
ዘርኢ (ንሓደ ወይ ዝያዳ ምልክት ግበሩ)፦

ሂስፓኒክ ወይ ላቲኖ
ኣሜሪካዊ-ህንዲ ወይ ወደ’ባት ኣላስካ

ሂስፓኒክ ወይ ላቲኖ ዘይኮን
እስያዊ
ጸሊም ወይ ኣፍሪቃዊ-ኣመሪካዊ

ብ ሪቻርድ ቢ. ራሰል ሃገራዊ ናይ ቤት-ትምህርቲ ምሳሕ ዝፍለጥ ሕጊ፡ ነዚ ቅጥዒ ዘድልይ ሓበሬታ ክወሃብ ይጠልብ ኢዩ። ነቲ ሓበሬታ ክትህቡ
ናይ ግድን ኣይኮነን፡ እንተዘይሂብኩምና ግን ንቈልዓኹም ናይ ናጻ ኮነ ናይ ጐደሎ-ዋጋ መግቢ ከነፍቅደሉ ኣይንኽእልን ኢና። እተን ናይ መወዳእታ
ኣርባዕተ ኣሃዛት ቊጽሪ ሶሻል ስክዩሪቲ ናይቲ ነቲ ቅጥዒ ዝፍርም ዓቢ ኣባል ስድራ-ቤት ከተእትዉወን ኣሎኩም። እንተድኣ ኣብ ክንዲ ቈልዓ
ምጉዚት/ተናባዪ ተመልክቱ ኣለኹም፥ ወይ ናይ ተቐበልቲ SNAP፡ TANF፡ FDPIR ቊጽሪ ጉዳይ (‘ኬዝ’) ወይ ካልእ መለለዪ FDPIR እንተድኣ
ሂብኩም፥ ከምኡ’ውን እንተድኣ እቲ ነቲ ቅጥዒ ዝፍርም ዓቢ ኣብል ስድራ-ቤት ቊጽሪ ሶሻል ሰክዩሪቲ የብሉን ኢልኩም ምልክት ጌርኩም፥ እተን
ዝተባህላ ኣርባዕተ ኣሃዛት ቊጽሪ ሶሻል ሰክዩሪቲ ኣየድልያን ኢየን። እቲ ትህቡና ሓበሬታ ንብቑዕነት ቈልዓኹም ን ናይ-ናጻ ወይ ጐደሎ-ዋጋ መግቢ
ንምውሳን፡ ከምኡ’ውን ንኣመሓድራን ኣብ ግብሪ ምውዓልን መድባት ቁርስን ምሳሕን ክንጥቀመሉ ኢና። ንብቑዕነትኩም ዝምልከት ሓበሬታ፡ ንናይ
ትምህርቲ፡ ጥዕናን ኣመጋግባን መደባት ከነካፍሎም ትኽእሎ ኣሎ፤ መደባቶም ንምግምጋም፡ ንምምዋል፡ ወይ ሓገዛት ንምውሳን ምእንቲ
ክሕግዞም። ከምኡ’ውን ኦዲት ንዝገብሩን ሰብ-ስልጣን ትግባረ-ሕግን፡ ኣብ መደባት ናይ ሕግታት ፍልልይ እንተሎ ንምምርማር ምእንቲ ክሕግዞም።
ከምኡ’ውን ፖሊሲ ሲቪላዊ መሰላት ክፍሊ ሕርሻ ኣሜሪካን (USDA)ን፡ USDA ኮነ ናታ ወኪላት፡ ኣብያተ ጽሕፈትን ሰራሕተኛታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ናይ USDA መደባት ዝሳተፉ ወይ ዘመሓድሩ፡ ኣብዞም ዝስዕቡ ተመርኲሶም ኣፈላላይ ክገብሩ ክልኩል’ዩ፦ ዘርኢ፡ ሕብሪ፡ መበቆል ሃገር፡ ጾታ፡
ስንክልና፡ ዕድመ፤ ከምኡ’ውን ሕነ ምፍዳይ ብሰንኪ ናይ ዝሓለፈ እዋን ንጥፈት ሲቪላዊ መሰላት ኣብ ዝኾነ ብ USDA ዝተኻየደ ወይ ዝተመወለ
መደብ ወይ ንጥፈት።

Date

ጻዕዳ

ካልእ ኣገባብ መለዋወጢ ሓበሬታ (ንኣብ.፡ ብረይል፡ ፍሩይ ጽሕፈት፡ ዝተቐርጸ ድምጺ፡ ቋንቋ-ምልክት ኣሜሪካ፡ ወዘተ.) ዘድልዮም ስንክልና ዘለዎም
ሰባት፡ ኣብቲ ንሓገዝ (‘በነፊትስ’) ዘመልከቱሉ ትካል (ናይ ስቴይት ወይ ዞባ) ክውከሱ ኣለዎም። ጽሙማን፡ ብጽቡቕ ክሰምዑ ዝጽገሙ፡ ወይ ናይ
ምዝራብ ስንክልና ዘለዎም ውልቀ-ሰባት ብናይ ፌደራል መሰጋገሪ ኣገልግሎት (‘ፌደራል ሪለይ ሰርቪስ’) ኣብ (800) 877-8339 ብምድዋል ምስ USDA
ክራኸቡ ይኽእሉ ኢዮም። ብተወሳኺ፡ ንመደባት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ርእሲ ብእንግሊዝኛ ብኻልኦ ቋንቋታት ከምዝህሉ ክግበር ኢዩ።
ብዛዕባ ኣብ መደብ ዘጋጠመኩም ኣፈላላይ/ኣድልዎ ጥርዓን ንምቕራብ፡ ናይ መደብ USDA ቅጥዒ ጥርዓን ኣፈላላይ
(AD-3027) ዝብል፡ ‘ኦንላይን’ ኣብ https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
ከምኡ’ውን ኣብ ዝኾነ ቤት-ጽሕፈት USDA ዝርከብ ቅጥዒ ምልኡ፤ ወይ ኩሉ ኣብቲ ቅጥዒ ዝተሓተተ ሓበሬታ ዘማልአ ደብዳቤ ናብ USDA ጽሓፉ።
ናይ ጥርዓን ቅጥዒ ክወሃበኩም ንምሕታት፡ (866) 632-9992ደውሉ።ነቲዝተመልአቅጥዒ ናብ
USDA ብኸምዚ ዝስዕብ ስደዱዎ፥-. ብቡስጣ፦ U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 ፋክስ፦fax: (833) 256-1665 (202) 690-7442; ወይ ኢ-መይል፦
program.intake@usda.gov.
እዚ፡ማዕረዕድላትዝህብትካልኢዩ።
መግለጺ ዘይምፍልላይ ዲስትሪክት ቤት ትምህርቲ ሾርላይን፡ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሾርላይን ኣብ ዝኾነ መደባት ወይ ንጥፈታት ብመሰረት ጾታ፡
ዓሌት፡ እምነት፡ ሃይማኖት፡ ሕብሪ፡ ሃገራዊ መበቆል፡ ዕድመ፡ ገዲም ተጋዳላይ ወይ ወተሃደራዊ ኩነታት፡ ጾታዊ ዝንባለ፡ ጾታ መግለጺ ወይ መንነት
ኣድልዎ ኣይገብራን እየን። ፣ ስንክልና፣ ወይ ዝሰልጠነ መምርሒ ከልቢ ወይ ኣገልግሎት እንስሳ ምጥቃምን ንቦይ ስካውትን ካልኦት ዝተመደቡ ጉጅለታት
መንእሰያትን ማዕረ ተበጻሕነት ይህብ። ንኣገባብ ምኽባርን/ወይ ጥርዓንን ዝምልከት ሕቶታት ናብ ናይቲ ኣውራጃ ርእሲ IXÛሓላፊ ኣብ ዓቕሚ ሰብ፣
ከምኡውን/ወይ ክፍሊ 504/ADAÛሓላፊ ኣብ ኣገልግሎት ተማሃሮ፣ ሾርላይን ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ፣ 18560 1stÛAve.ÛNE,ÛShoreline,ÛWAÛ98155,Û
206.393 ክቐንዕ ይኽእል። 6111 ዓ.ም.

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12
Weekly Bi-Weekly 2x Month
Monthly
Total Income
Household size
Determining Official’s Signature

ወደ’ባት ሃዋይ ወይ ካልእ ደሴት ሰላማዊውቅያኖስ

Conﬁrming Official’s Signature

Free

Categorical Eligibility
Date

Reduced

Denied

Eligibility
Verifying Official’s Signature

Date

Consent to Share Program Eligibility 2022-23
Tigrinya
ሾርላይን ቤት ትምህርትና ከባቢውን ፍቓድን ለ መስተላለፍ መደቦችን የተፈቀዱ መረጃዎችን ለ ሌላ ቤት ትምህርት መደቦች

እናንተ ብቑ ከሆናቹ ለ ነጻ ወይ ቅናሽ ዋጋ መግብ በዚ ይመዘናል፡ ብዛት እዛ ቤት የምትኖርትን፡ ወይም በገቢያቸው ፡ ወይም መሰረታዊ
የሆነ ምግብ የምትቀበሉ ከሆናቹ፡ ለጊዚየው እርዳታ ለቤተሰቦች የምያስፈልግ የምትወስዱት ከሆነ ወይም መግብ የሚዘረጋ ህንድ
የተቀመጠ፡ ወይም በቀጥታ ያላቹ ፍቃድ ወረቀት ብቃት ያለው ነጻ ወይም ቅናሽ ዋጋ፡ ብቁ ከሆነ ልቅናሽ ዋጋ ክፍሊቱ የምትሳተፉት ሌላ
ቤት ትምህርትቤት መደቦች፡ ኣስተላልፋቹ ወይም ኣላስተላለፋቹ ለዚ ፎርም ተጽኖ ኣያመጣም ለልጆቻቹ በቂነት ለነጻ ምግብ ወይም
ቅናሽ ዋጋ፡ የታደሰ ፍቃድ በግዴታ ሞምላት ስላለበት፡ በቤት ትምህርትቤቱ ከባቢውን ይሞላል በየኣመቱ።

በመረጋገጥና እዛ ያለ ቦክስ በመፈረምህን በታቹ፡ እናንተ የተረጋገጥ ፍቃድ ኣለብህ ለመፍታት የልጅህን ስምና ን ሁኔታውን ያለውን
ብቻ፡ ሌላ መረጃዎችን የሱ ታሪክን ኣይተላለፍም።
Check to
Participate
ለመሳተፍ
የመረጋገጥ

Title of School Program
ርእሱ የቤት ትምህርት መደቦች
የሚዛመዱት የተማሪውን ካርድ /ክፍያ/ያለን
ኣካዳሚ ፡ ክፍል/ ኮርስ/ ቴክኖሎጂ
ፊልድ ትሪብ/ካምፕ
በዓላቶች ስጦታ
ናሽናል ኮሎጅ ኣትሌት ማሕበሮች
በምርጫው ያለብድር ኤክስትራ ካርኩላር ንጥፈቶች

How the Shared Information Will Be
Used (if available)
እንዴት መተላለፍና መረጃውን አንዴት
አንደምንጠቀምበት ካለ
ክፍያው ቅነሳ / መሸሽ
ክፍያ ቅናሽ / መሸሽ ና ቀረቦች
ክፍያ ቕናሽ/ መሸሽ
የማይደርስ መዝገብ
ይፋ ማድረግ ለተፈቀደው ሁኔታ
ክፍያ ቕናሽ/ መሸሽ
ክፍያ ቅናሽ/መሸሽ
ክፍያ ቕናሽ/መሸሽ
ይፋ ማድረግ ለተፈቀደው ሁኔታ

Testing Fees: PSAT/SAT/ACT
ስፖርቲ/ ኣትሌት ክፍያ
ኣቪድ (ኮሌጅ/ሞያ ምድላው)
ሓባራዊ ኣወዓዕላ ኮሌጅ

ክፍያው ቅነሳ / መሸሽ

ጻፉ የተማሪ መጀመርያው እና መጨረሻ ስሙን
1. ___________________________________ 5. _____________________________________
2. ___________________________________ 6. _____________________________________
3. ___________________________________ 7. _____________________________________
4. ___________________________________ 8. _____________________________________
ጻፍ ወላጆች/መጉዚቶች መጀመርያው

እና መጨረሻውን ስማቸውና ቁጥር ስልካቸወን

______________________________________

___________________________

ፊርማ ወላጆች/ ሞጊዚቶች

ዕለት

______________________________________

___________________________

መልሱት ይሄኛውን ፎርም ስጡት የተማሪው ትምህርትቤት ወይም በ ኢመይል አዛ ላይ ተጽፎ ያለ ከ ሰኞ አስከ ዓርብ
nutrition.services@ssd412.org

ዩ. ኤ. ዲ. ኤን. ኤ.

