Amharic

2022-2023 የቤት ማመልከቻ ለነጻ እና ለዋጋ ቅናሽ
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች አቅም እና ቴክኖሎጂ ሳይገድበው የመስመር ላይ መረጃዎቹን ለሁሉም ሰው
ተደራሽ እና ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ ቁርጠኛ ነው።የድር ተደራሽነት መመሪያዎችን እና ደረጃዎችን
ማሟላት በቀጣይነት ለማሻሻል እየሰራን ያለነው ቀጣይ ሂደት ነው።
ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ለተደራሽነት የተመቻቹ ሰነዶችን ብቻ ለመለጠፍ ቢጥሩም፣በአንዳንድ
የሰነዶች ተፈጥሮ እና ውስብስብነት ምክንያት ሰነዶቹ ለሁሉም ተደራሽ ላይሆኑ ይችላል።በእነዚህ ውስን
ሁኔታዎች፣ዲስትሪክቱ በእኩል ውጤታማ በሆነ የአማራጭ ተደራሽነት ይሰጣል።
ስለዚህ ሰነድ ለጥያቄዎች እና ለበለጠ መረጃ እባክዎን የሚከተለውን ያግኙ፡
Culinary Services
culinaryservices@seattleschools.org

Amharic

2022–23 ዓመታዊ የቤተሰብ ለነፃ እና የዋጋ ቅናሽ የተደረገለት ምግብ ማመልከቻ

የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች
ይህን ማመልከቻ ሞልተው እና ፈርመው ወደ የልጅዎ ትምህት ቤት የትህርት ቤት የምሳ ኣዳራሽ ይመልሱት ወይም በቀጥታ ወደ ሚቀጥለው ኣድራሻ ይላኩት: Culinary Services – MS 32-372, PO Box 34165, Seattle, WA 98124.
ይህንን ማመልከቻ በቀጥታ በፋክስ ለምግብ አገልግሎት በ 206-252-0664; ወይም በ ኢሜል : culinaryservices@seattleschools.org መላክ ይቻላል::
ባለፈው ዓመት ይህን የምግብ ዋጋ ማጉደል ኣግኝተው ከሆነ እዚህ መልክት ያድርጉ:

የትምህርት
ደረጃ

ትምህርት ቤት

የተማሪው ገቢ

በወር

የተወለደበት ቀን

2 X በወር

መካ/ስም

በየ ሁለት
ሳምንቱ

የተማሪው መጠሪያ ስም (ፈርስት ኔም)

ሳምንታዊ

የተማሪው የመጨረሻ ስም
(ላስት ኔም)

ማደጎ

ሁሉም ከርስዎ ጋር የሚኖሩ ትምህርት በመከታተል ላይ ያሉ ሁሉም ተማሪዎችን ስም ዝርዝር ያስፍሩ። ተማሪው የማደጎ ልጅዎ ከሆነ ተገቢው ሳጥን ላይ “x” በማድረግ ያመልክቱ።. ማንኛውንም ተማሪው የሚያገኘውን የግል ገቢ በማካተት በተገቢው ሳጥን
ላይ የ“x” ምልክት በማድረግ በምን ያህል ጊዜ እንደሚያገኝ ያሳዩ::
ቤት
የሌለው
ስደተኛ

1.

$
$
$
$
$
$
የተቀሩትን የቤተሰብዎ ኣባላት ስም ዝርዝር ያስፍሩ። ገቢያቸውን እና የሚከፈሉ በት ግዜ ያመልክቱ። ኬዝ ነምበር ለሌላ የቤተሰብ ኣባል ክጻፉ ወደ ጥያቄ ክፍል 4 ይለፉ። ሆኖም ግን ኬዝ ነምበሩ ለማደጎ ልጅዎ ብቻ ከሆነ ወደ ጥያቄ ክፍል 3 ይለፉ ::
መሰረታዊ ምግብ

የጉዳዩ/ሰነዱ ቁጥር:
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$

$
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$
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የቤቱ አባወራ የማህበራዊ ደህንነት አራቱ የመጨረሻ ቁጥሮች

የማህበራዊ ድህንነት ቁጥር ከሌለው እዚህ ላይ ምልክት ያድርጉ:
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በወር

2 X በወር

በየ ሁለት ሳምንቱ

ጡረታ/ማህበራዊ
ደህንነት ያልተጠቀሰ
ማንኛዉም ገቢ

ሳምንታዊ

በወር

2 X በወር

በየ ሁለት ሳምንቱ

ሳምንታዊ

በወር

2 X በወር

ጡረታ/ማህበራዊ
ደህንነት

$

ጠቅላላ የቤተሰቡ አባል(በቤትዎ የሚኖሩትን ሁሉ ያካትቱ): (ከላይ ከተጠቀሰው ጋር ዕኩል መሆን አለበት):

FORM SPI NSLP (Rev. 7/21)

በየ ሁለት ሳምንቱ

ሳምንታዊ

የመንግስት እርዳታ/
የልጅ ድጋፍ/
ተቆራጭ

በወር

2 X በወር

(ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ተማሪዎች አያካትቱ)

ከስራ የሚገኝ ገቢ
(ከተቀናናሽ በፊት)

በየ ሁለት ሳምንቱ

ሌሎች የቤተሰቡን አባላት በሙሉ ይጻፉ - ገቢያቸውን በሙሉ ቁጥር ይጻፉ እንዲሁም በምን ያህል ጊዜ እንደሚያገኙ ያስፍሩ:: የቤተሰቡ አባል ገቢ የሌለው ከሆነ 0 ይጻፉ:: ገቢ በሚጻፍበት ስፍራ ላይ 0 ከሞሉ ወይም ባዶ ከተውት
ምንም ገቢ እንደሌለው ሪፖርት አድርገዋል ማለት ነው:: በ2ኛው ደረጃ ላይ የኬዝ ቁጥር ከተጻፈ 3ኛውን ደረጃ ይዝለሉት::.
የሁሉም የቤተሰብ አባላት ስም

4.

FDPIR/ኤፍዲፒአይአር

ሳምንታዊ

3.

TANF/ካሽ

የማደጎ

2.

5. የመገኛ አድራሻ እና ፊርማ - በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለው መረጃ ትክክል እንደሆነና ሁሉም ገቢዬ ሪፖርት መደረጉን አርጋግጣለሁ:: ይህ መረጃ የፌድራል ገንዘብን ከማግኘት ጋር የሚያያዝ እንደሆነና የት/ቤት ሃላፊዎች
መረጃውን ሊያጣሩ እንድሚችሉ ተረድቼያለሁ:: በማወቅ የተሳሳተ መረጃ ከሰጠሁኝ ልጆቼ የምግብ አገልግሎት እንደማያገኙ እና በስቴቱ እና በፌድራሉ ህግ መሰረት ቅጣት ሊደርስብኝ እንደሚችል ተረድቼያለሁ::
የቤተሰቡ አባወራ ስም

አድራሻ

የቤተሰቡ አባወራ ፊርማ

ከተማ: ስቴት እና ዚፕ ኮድ

6.

የኢሜል አድራሻ
የቀን ስልክ ቁጥር

ቀን

የልጆቹ የዘር መግለጫ/ መለያ (ለመሙላት አይገደዱም)
አንድ ወይም ከአንድ በላይ ላይ ምልከት ያድርጉ:

የአሜሪካ ህንድ ወይም የአላስካ ተወላጅ

ኢሲያዊ

ጥቁር: ወይም አፍሪካ አሜሪካዊ

የሃዋይ ተወላጅ ወይም ፓሲፊክ አይላንደር

አንዱ የዘር መለያ ላይ ምልክት ያድርጉ:
ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ

ነጭ
7.

ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ያልሆነ

ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች - በሌሎች አገልግሎቶች ቅናሽ ለማግኘት እንዲችሉ የነጻ ምግብ መረጃዎትን እንድናካፍላቸው በሚፈልጉ ፕሮግራሞች ፊት ለፊት ምልክት ያድርጉ::
የወቅታዊ ፕሮግራሞች ክፍያ
ፊልድ ትሪፕ
የቅድመ ኮሌጅ ፈተናዎች (PSAT/SAT/ACT)

ላቅ/ከፍ ያለ ትምህርት ምደባ ቴስት
የኮሌጅ ማመልከቻ ክፍያ

የጅማሮ/Running Start/ መጻህፍት

የአትሌቲክስ ክፍያ

የተማሪ ማህበር (ASB)ክፍያ

ከታች ፊርማዬን በማኖር በዚህ ማመልከቻ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎቼ ከላይ ለጠቀስኳቸው ፕሮግራሞች እንዲካፈሉ/እንዲሰጡ ፈቃደኛነቴን እገልጻለሁ::
ወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ

ቀን

ሪቻርድ ቢ ሩዜል በሄራዊ የት/ቤት ምሳ ህግ በዚህ ማመልከቻ ውስጥ ያለውን መረጃ ይፈልጋል:: መረጃውን ለመስጠት ላይገደዱ ይችላሉ:: ነገር ግን መረጃውን ካልሰጡን የልጅዎትን የቅናሽ ወይም የነጻ ምግብ አገልግሎት ማጽደቅ አንችልም:: ማመልከቻውን
የፈረመው የአዋቂ የቤተሰብ አባል የማህበራዊ ደህንነት ቁጥሩ የመጨረሻዎቹ አራት ቁጥሮችን ማካተት አለብዎት:: ለማደጎ ልጅ ሲያመለክቱ: ወይም የምግብ እርዳታ (Basic Food) እንደሚያገኙ ሲገልጹ ወይም በጥሬ ገንዘብ(TANF) እርዳታ የሚያገኙ ከሆነ
ወይም በኢንዲያን ሪዘርቬሽን የምግብ ማከፋፈል ፕሮግራም(FDPIR) ውስጥ ካሉ ወይም እርሶውን ወይም ልጅዎትን የሚለይ መለያ ቁጥር ካልዎት ወይም የሚፈርመው አዋቂ ሰው የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር ከሌለው የማህበራዊ ደህንነት የመጨረሻዎቹን አራት
ቁጥሮች መጻፍ አያስፈልግም:: መረጃዎትን የምንጠቀምበት ልጅዎት ለነጻ ወይም አነስተኛ ክፍያ ላለው የምግብ አገልግሎት ብቁ ስለመሆኑ ለማወቅና ለምሳና ቁርስ ፕሮግራሞች አስተዳደርና ተፈጻሚነት ነው:: ምናልባትም ለፕሮግራሙ ብቁ የመሆንዎትን መረጃ
ከትምህርት: ከጤና: እና ለምግብ ፕሮግራሞች ለግምገማ: ለፈንድ : ለፕሮግራሞቻቸው ጠቀሜታ : ለኦዲተሮች የፕሮግራም ምልከታ: ለህግ አስከባሪ አካላት የተጣሱ የፕሮግራሙ ህጎች ካሉ እንዲያዩ እናካፍላቸው ይሆናል::
በፌድራል የሰራተኞች መብት ህግና በአሜሪካ የግብርና ሰብዓዊ መብቶች ድንቦችና ፖሊሲዎች : በዩ.ኤስ.ዲ.ኤ : ድርጅቶቹ: ቢሮዎች: እና ሰራተኞች እና በዩኤስዲኤ የሚሳተፉና ፕሮግራሞቹን የሚመሩ በሙሉ ሰዎችን በዘር: በቀለም: በዜግነት: በጾታ: በአካል
ጉዳተኝነት: በ እድሜ: ቀደም ሲል በማንኛውም ፕሮግራም ውስጥ ፈጽመዉት ለነበረው የሰብአዊ መብት እንቅስቃሴ ወይም በዩኤስዲኤ ፈንድ ተደርጎ የነበረ ፕሮግራምን በተመለከተ ለመበቀል : መሞከር ፈጽሞዉኑ የተከለከለ ነው::
የአካል ጉዳት ያለባቸውና ለፕሮግራሙ ግኑኝነት አማራጭ የመገናኛ ዘዴዎችን (ለምሳሌ: ብሬል: ትልልቅ ህትመቶች: የድምጽ ቴፕ: የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ: ወዘተ..) የሚፈልጉ ሰዎች የስቴቱን ወይም የአካባቢውን ለጥቅማ ጥቅም ያመለከቱበትን ኤጀንሲ ማነጋገር
ይችላሉ:: መናገርና መስማት የማይችሉ ሰዎች በፌድራል ሪሌይ ሰርቪስ በኩል ዩ ኤስዲኤን በ (800) 877-8339 ማነጋገር ይችላሉ:: በተጨማሪም ፕሮግራሙን የተመለከቱ መረጃዎች ከእንግሊዘኛ ውጭ በሌሎች ቋንቋዎችም ይኖራሉ::
ፕሮግራሙን በተመለከተ አድልዎ ከደረሰብዎትና ማመልከት ከፈለጉ የዩኤስዲኤን ፕሮግራም የአድልዎ ማመልከቻውን ቅጽ(AD-3027) መሙላት ይችላሉ:: ቅጹ ኦንላይን በዚህ አድራሻ ይገኛል: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ወይም በማንኛውም የዩኤስዲኤ
ጽ/ቤት : ወይም በፎርሙ ላይ የተመለከቱትን ሁሉ ደብዳቤ ላይ አስፍረው ለዩኤስዲኤ መጻፍ ይችላሉ:: የአቤቱታውን ቅጽ ግልባጭ ከፈለጉ (866) 632-9992 በዚህ ይደውሉ:: የተሞላዉን ፎርም ወይም ደብዳቤ ለዩኤስዲኤ በዚህ አድራሻ ይላኩ:- U.S. Department of Agriculture, Office
of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 ወይም በፋክስ : (202) 690-7442 ወይም በኢሜል : program.intake@usda.gov.
ይህ ድርጅት ለሁሉም በ እኩልነት የሚያገለግል ነው::

የሲያትል የህዝብ ት / ቤቶች መድልዎ አልባ መግለጫ:
ሲያትል ትምህርት ቤቶች፣እኩል የትምህርት እድሎች እና እኩል የቅጥር ዕድሎች ያቀርባል። በማንኛውም መርሃ ግብሮች ወይም እንቅስቃሴዎች ውስጥ ፆታ፣ዘር፤ እምነት፣ቀለም፤ ሃይማኖት፤ የዘር ሐረግ ፣የትውልድ ቦታ፤ ዕድሜ፤ የኢኮኖሚ ሁኔታ፤ ጾታዊ አመለካከት፣
ፆታዊ ግንዛቤ ወይም ማንነት ጨምሮ ፤ እርግዝና፤ የጋብቻ ሁኔታ፤ አካላዊ ቅርፅ፤ ማንኛውንም የስነልቦና፣ የአዕምሮ ወይም የአካል ጉዳት ፤ በክብር የተሰናበቱ ወታደር ወይም የውትድርና ሁኔታ፤ ወይም የሠለጠነ ውሻ መመሪያ ወይም የአገልግሎት እንስሳት መጠቀም
መሰረት በማድረግ አድልዎ አያደርግም። ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለ ቦይ ስካውትስ እና ለሌሎች የወጣቶች ቡድኖች እኩል እድል ይሰጣል::
አሳሳቢ ጉዳይ ያላቸው ተማሪዎች እና የህብረተሰብ አባላት
ለተማሪዎች እና ለህብረተሰብ አባላት፣የሚከተሉት ሰራተኞች ስለተከሰቱ መድልዎ ጥያቄዎች እና አቤቱታዎች ለማስተናገድ የተሰየሙ ናቸው። የተማሪ ሰብዓዊ መብቶች ቢሮ በ 206-252-0306 ፣ ወይም oscr@seattleschools.org፣ ወይም በሲያትል የህዝብ
ት/ቤቶች ፖስታ፣ MS 32-149፣ P.O. Box 34165 ፣ Seattle ፣ WA 98124-1166 ይገናኙ ::
ፆታዊ መድልዎ በተመለከተ የሚያሳስቡ ጉዳዮች: ስለ ፆታዊ መድልዎ ስጋቶች ፣ ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ የ ታይትል IX ኣስተባባሪ በ 206-252-0367 ወይም በ Title.IX@seattleschools.org ይገናኙ::
የአካል ጉዳተኝነት መድልዎ በተመለከተ የሚያሳስቡ ጉዳዮች: ስለ የአካል ጉዳተኝነት መድልዎ ስጋቶች: ADA/ ክፍል 504 የአቤቱታ አስተባባሪ በ 206-252-0178 ወይ በ accessibility@seattleschools.org ይገናኙ::
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ብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ፕሮራም/ ብሔራዊ የትምህርት ቤት ቁርስ ፕሮግራም
2022–2023 ለቤተሰብ የተላከ መልእክት - የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች

Amharic

የተከበራችሁ ወላጆች/ኣሳዳጊዎች፡
ይህ መልእክት ልጆቻችሁ ትምህርት ቤት ኣንዴት በነፃ ወይም የምግብ ዋጋ ቅናሽ ሊደረግላቸው እንደሚችል መረጃ እና ሌላ ተጨማሪ መረጃ ስለ ሌሎች እርዳታዎች (ቤነፊት) የሚሰጥ ነው። ትምህርት ቤቶች ስለ
ሚያያዘጋጁት ምግብ ዋጋ ዝርዝር ከዚህ በታች ይመልከቱ።
ቁርስ እና ምሳ በነፃ ወይም የምግብ ዋጋ መጉደል እንዲደረግላቸ ኣመልክተው ለተቀበልናቸው ተማሪዎች በነፃ ይሰጣል።
የተቀሩት ሌሎች ተማሪዎች በሚከተለው መሰረት ይከፍላሉ።
መደበኛ ዋጋ
የትምህርት ደረጃ
ኣንደኛ ደረጃ
(ኢለመንታሪ)
መሃከለኛ ደረጃ

ቁርስ

ምሳ

መክሰስ (ስናክስ)

$ 2.25

$ 3.25

የለም

$ 2.50

$ 3.50

የለም

ሁለተኛ (ሃይ ስኩል)

$ 2.50

$ 3.50

የለም

ይህን የማመልከቻ ፎርም ማን መሙላት ይገባዋል?
የሚከተሉትን መመዘኛዎች የምታሟሉ ከሆኑ ይህን ፎርም ይምሉ:

ዓመታዊ የቤተሰብ ገቢያችሁ እታች ሳጥኑ ውስጥ ከተዘረዘረው መጠን እኩም ወይም በታች ከሆነ፡

ለልጆችዎ ቤዚክ ፉድ፣ ለኢንዲያን ረሰርቬሽንስ የሚደረግ የምግብ ማከፋፈል ፕሮግራም (FDPIR) ወይም ግዝያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች (TANF) የሚቀበሉ ከሆኑ፡



ለማደጎነት በሃላፊነት በሚያሳድግ ድርጅት ስር ወይም በፍ/ቤት ስር ለሚገኙ የማደጎ ልጆች የሚያመለክቱ ከሆነ



ይህን የማመልከቻ ፎርም ምልተው ወደ የትምህርት ቤትዎ የምግብ አገልግሎት ያድርሱት ወይም በፖስታ ቤት በኩል በሚከተለው ኣድራሻ ወደኛ ይላኩት: Culinary Services - MS32-372; PO
Box 34165 Seattle, WA 98124 ; ወይም ለምግብ አገልግሎት በፋክስ ቁጥር 206-252-0664 ይላኩ; ወይም በኢሜል culinaryservices@seattleschools.org ይላኩ::

ኣንድ የማመልከቻ ፎርም ለኣንድ ቤተሰብ መሙላታችሁን ኣረጋግጡ። ማመልከቻችሁን እንደተቀበልነው ወይም እንዳልተቀበልነው በጊዜ እናሳውቃቹህ ኣለን። የሚያመለክቱለት ያሉት ልጅ
የጎደና ተዳዳሪ ከሆነ (ማክኔይ-ቢንቶ) ወይም ስደተኛ ከሆነ የሚመለከትው ሳጥን ውስጥ ምልክት ያድርጉ።.
የቤተሰብ ገቢ ምን ያጠቃልላል? ማን ነው ኣንደ ቤተሰብ ኣባል የሚቆጠረው?
እታች ያለውን የገቢ ቻርት ተመልከቱ። የቤተሰብዎን ቁጥር ያግኙ። ከቤተሰብዎ ቁጥር ጋር የሚስማማውን ጠቅላላ ገቢ ይመልከቱ። የቤተሰብዎ ኣባላት ደሞዝ በወሩ ውስጥ በተለያየ ግዜ የሚከፈሉ ከሆኑ እና
ቤተሰብዎን ብቁ መሆኑ እና ኣለመሆኑ እርግጠኛ ካልሆኑ፤ ይህን ፎርም ዝም ብለው ይምሉት፣ እኛ በገቢዎ መሰረት ለዚህ እርዳት የሚበቁ እንደሆኑ እና እንዳልሆኑ እንወስናለን። ይህ የምትሰጡት መረጃ ልጆቻችሁ
ለነፃ ወይም የዋጋ ቅናሽ የተደረገለት ምግብ ብቁ መሆናቸውን እና ኣለመሆናቸውን እንድንወስን ያግዘናል።

የማደጎ ልጆች በአሳዳጊው ድርጅት ወይም ፍርድ ቤት ሃላፊነት ስር ሆነው ምንም ዓይነት የግል ገቢ ሳይታይ ለነጻ ምግብ ብቁ ይሆናሉ:: ስለ ለማደጎ ልጆች የሚሰጥ ነፃ ምግብ የሚመለከት ጥያቄ ካላዎ
እባክዎ በሚከተለው የስልክ ቁጥር ደውለው ያነጋግሩን 206-252-0675
የገቢ ቻርት
ከሓምሌ 1, 2022 እስከ ሰኔ 30, 2023 ተግባር ላይ የሚውል
የቤተሰብ
ብዛት

የዓመት
$ 25,142
$ 33,874
$ 42,606
$ 51,338
$ 60,070
$ 68,802
$ 77,534
$ 86,266

1
2
3
4
5
6
7
8

የወር
$ 2,096
$ 2,823
$ 3,551
$ 4,279
$ 5,006
$ 5,734
$ 6,462
$ 7,189

ሌላ ተጨማሪ የቤተሰብ
ኣባል ካለ የሚከተለውን
መጠን ለኣንድ ሰው ደምሩበት::+$ 8,732 +$ 728

2 x የወር
$ 1,048
$ 1,412
$ 1,776
$ 2,140
$ 2,503
$ 2,867
$ 3,231
$ 3,595

በ2 ሳምንት
$ 967
$ 1,303
$ 1,639
$ 1,975
$ 2,311
$ 2,647
$ 2,983
$ 3,318

በሳምንት
$ 484
$ 652
$ 820
$ 988
$ 1,156
$ 1,324
$ 1,492
$ 1,659

+$ 364

+$ 336

+$ 168

ቤተሰብ ማለት እዚህ ጽሑፍ ውስጥ የሚከተለውን ይወክላል፤ ወላጆች፣ ልጆቻቸው፣ ኣያቶች እና ዘመድ
ይሁኑ ኣይሁኑ እቤታችሁ የሚኖሩ ወይም ወጪዎቻችሁን የሚያካፍሉዋችሁ ያጠቃልላል። ማመልከቻችሁ
ላይ የማደጎ ልጅ የሚያሳድ ቤተሰብ ብላችሁ እያመለከታችሁ ከሆነ፤ የማደጎ ልጅዎን ጠቅላላ የቤተስብ
ብዛት ውስጥ ሊያስገቡት ይችላሉ።

የቤተሰብ ገቢ ማለት ድምር ገቢ የሁሉም የቤተሰብ ኣባሎች ከታክስ በፊት ያጠቃልላል። ይህ ደሞዝ፣
ሶሻል ሴኩሪቲ፣ ጡረታ፤ ኣንኢንፕሎይመንት፣ ዌልፌር፣ ለልጅ የሚሰጥ እርዳታ፣ በፍርድ ቤት የተወሰነ
የልጅ ማሳደጊያ ገንዘብ እና ሌላ የሆነ ገቢ የገንዘብ ገቢ ያጠቃልላል። የማደጎ ልጅ እዚህ ማመልከቻ ውስጥ
እንደ ቤተሰብ ኣባል ካስገባችሁት፤ የማደጎ ልጅዎን ገቢ የቤተሰብ ጠቅላላ ገቢ ውስጥ ያስገቡት። ለማደጎ
ልጅ የሚሰጥ ልዩ ክፍያ ጠቅላላ ገቢ ውስጥ ሪፖርት ኣታድርጉት።

ማመልከቻው ምን ማጠቃለል ይገባዋል?

A. ምንም ኣይነት እርዳታ ለማያገኙ ቤተሰቦች:
•
•
•
•
•

የተማሪው ስም
የሁሉም የቤተሰብ ኣባላት ስም
የሁሉም የቤተሰብ ኣባላት ገቢ ከነምንጩ
የቤተሰብ ኣስተዳዳሪ ፊርማ
የሚፈርመው የቤተሰብ ኣስተዳዳሪ ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር የመጨረሻ 4 ቁጥሮች
(ወይም “ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር የለኝም ካለ በሚመለከተው ሳጥን ውስጥ
ምልክት ያድርጉ።)

C. የማደጎ ልጅ/ጆች ላሏቸው ቤተሰቦች ብቻ:
• የተማሪው ስም
• የቤተሰብ ኣስተዳዳሪ ፊርማ

ፎርሙ ውስጥ 1ደኛእና 5ተኛ ክፍሎች የግድ መሞላት ኣለባቸው። 6 እና 7 እንደ
ምርጫችሁ ነው። ሌላ ኣማራጭ፤ ማመልከቻውን ከመሙላት ይልቅ፤ ልጁን
እንድታሳድጉ የፈቀደላችሁን የፍርድ ቤት ውሳኔ ልትልኩልን ትችላላችሁ።
ለ B የመጨረሻው 4 ዲጂት የሶሻል ሰኩሪቲ ቁጥር አያስፈልግም::

ክፍል 1: 2 : 3 :4 እና 5 ይሙሉ::ክፍል 6 እና 7 ለመሙላት ግዳጅ የለብዎትም:
B.

ቤዚክ ፉድ፣ ለኢንዲያን ረሰርቬሽንስ የሚደረግ የምግብ ማከፋፈል ፕሮግራም
(FDPIR) ወይም ግዝያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች (TANF) ለሚቀበሉ
ቤተሰቦች::

• የሁሉንም ተማሪዎች ስም ጥቀስ
• የሰነዱን ቁጥር አስገባ
• የአባወራው ፊርማ
ክፍል 1: 2: 4 :እና 5 ይሞላ:: ክፍል 6 እና 7 ትን መሙላት የግድ አይደለም::
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D. የማደጎ ልጅ እና ሌሎች ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች::
እንደ ቤተሰብ ያመልክቱና የሚያሳድጉትን ልጅ ይጨምሩ:: የ A መመሪያ ይከተሉ::
ምንም እርዳታ የማያገኙ ቤተሰቦች እና የሚያሳድጉትን ልጅ የግል ገቢ ያካትቱ::
ለ D የመጨረሻው 4 ዲጂት የሶሻል ሰኩሪቲ ቁጥር አያስፈልግም::
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ብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ፕሮራም/ ብሔራዊ የትምህርት ቤት ቁርስ ፕሮግራም
2022–2023 ለቤተሰብ የተላከ መልእክት - የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች
ለቤዚክ ፉድ ገንዘብ እየተቀበልኩ ካልሆነ ማመልከት እችላለሁ?
ለቤዚክ ፉድ ኣመልክታችሁ ብቑ ሆናችው ሳለ ግን የቤዚክ ፉድ ገንዘብ የማትቀበሉ ከሆነ፤ ምናልባትም ለነጻ ወይም ለቅናሽ ክፍያ ምግብ ብቁ ሊሆን ይችሉ ይሆናል:: የግድ የምግብ ጥቅሙን ለማግኘት

የምግብ ማመልከቻውን ፎርም በመሙላት ለልጅዎት ት/ቤት መመለስ አለብዎት::
ኼዝ ነምበር ካላቸው ልጆቼ ያለ ምንም ነገር ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ?
ኣዎ። ግዝያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች (TANF) ወይም ቤዚክ ፉድ የሚያገኙ ልጆች ይህን የማመልከቻ ፎርም ሳይሞሉ ነፃ ምግብ ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ ልጆች በትምህርት ቤት የመረጃ
ማዛመጃ ዘዴ (ዳታ ማቺንግ) ሊታወቁ ይችላሉ። ይህ የተዛመደ ስም ዝርዝር ደግሞ ለልጅዎ ትምህርት ቤት የምግብ ዝግጅት ክፍል ይሰጣል። ይህ ዝርዝር ውስጥ ያሉ ልጆች ደግሞ ትምህርት
ቤታቸው የሚያቀርብ ከሆነ (ሁሉም ትምህርት ቤቶች የምግብ ኣገልግሎት ኣይሰጡም) ነፃ ወይም የዋጋ ቅናሽ የተደረገበት ቁርስ እና ምሳ ያገኛሉ። እባካችሁ ልጆቻችሁ ነፃ ምግብ እንዲያገኙ
እንደምትፈልጉ እና እንደማትፈልጉ በተሎ ኣሳውቁን።
ልጆቻችሁ ይህን ዘዴ በመጠቀም ይህ የነፃ ምግብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ የማትፈልጉ ከሆናችሁ እባካችሁ ለልጃችሁ ትምህርት ቤት ኣሳውቁ።.
ከቤተሰቦቼ ኣባላት ኣንዱ ኬዝ ነምበር ካለው፤ ሁሉም የተቀሩት ልጆቼ ለየነፃ ምግብ ፕሮግራም ብቁ ሊሆን ይችላሉ ወይ?
ኣዎ። ከቤተሰብዎ ኣባል ኣንዱ ኬዝ ነምበር ካለው፤ (ከማደጎ ልጅ በስተቀር) የግድ የነፃ ወይ ቅናሽ ምግብ ማመልከቻ ሞልታችሁ ወደ ልጆችዎ ትምህርት ቤት ሊልኩ የባል። በተጨማሪ የተቀሩ የቤተሰብ ኣባላት
ልጆችዎ ይህን ነፃ ምግብ ሊወስዱ ይፈልጋሉ ኣይፈልጉም እባካችሁ በተሎ ኣሳውቁን።

ቤዚክ ፉድ፤ ለምግብ ግዢ እርዳታ ብቁ ሊሆን እችላለሁ ወይ?

ቤዚክ ፉድ የመንግስት ፉድ ስታምፕ ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም ለቤተሰቦች ወርሓዊ የምግብ ፍላጎታቸውን እንዲያሟሉ የሚሰጥ እርዳታ ነው። ቤዚክ ፉድ ማግኘት ቀላል ነው! በኣካል ኣጠጋባችሁ የሚገኝ
DSHS ጽሕፈት ቤት ኮሚኒቲ ሰርቪስ፣ በኢሜል ወይም በድሕረ ገጽ ልታመለክቱ ትችላላችሁ። ሌሎች እርዳታ የሚሰጡ ጽሕፈት ቤቶችም ኣሉ። ስለ ቤዚክ ፉድ 1-877-501-2233 በመደወል ወይም ለምግብ
እርዳታ በድሕረ ገጽ http://www.foodhelp.wa.gov/basic_food.htm መረጃ ልታገኙ ትችላላችሁ።

የሚሊታሪ ኣባላት ነን።. ለምግብ እርዳታ ገቢያችንን በተለየ መልኩ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅብናል?
የምታገኘው መደበኛ ገቢና ጉርሻ እንደገቢ ሪፖርት ሊደረግ ይገባል:: በጥሬ ገንዘብ የሚገመት የቤት አበል: ለምግብ ወይም ለልብስ የሚሆን ሁሉ የግድ ገቢ ውስጥ ሊካተት ይገባል:: ይሁን እንጂ
ቤትዎ የሚሊተሪ ቤት ከሆነ የቤትዎትን አበል በገቢ ውስጥ አያካትቱ:: ማንኛውም ለግዳጅ ስምሪት የሚከፈል ገንዘብ በገቢ ውስጥ አይካተትም ::
የልጄ ማመልከቻ ባለፈው ዓመት ጸድቆ ነበር:: አዲስ ማመልከቻ መሙላት አለብኝ?
አዎን:: ማመልከቻዎት የሚያገለግለው ለዚያ የትምህርት ዓመትና ለአዲሱ ዓመት የተወሰኑ የመጀመሪያ ቀናት ብቻ ነው:: ት/ቤቱ ልጅዎት ብቁ መሆኑን ካልነገረዎት በስተቀር የግድ አዲስ
ማመልከቻ ማቅረብ ይጠበቅብዎታል::
የተወሰኑ የቤተሰብ አባላት ሪፖርት የሚያደርጉት ገቢ የሌላቸው ከሆነስ?
የቤተሰብ አባላት እኛ በማመልከቻው ላይ ሪፖርት እንዲያደርጉ የምንጠይቆት አንዳንድ ገቢዎች ላይኖራቸው ውይም ጭራሹኑ ገቢ ላይኖራቸው ይችላል:: ይህ ሲሆን በተገቢው ቦታ ላይ 0
ይጻፉ:: ይሁን እንጂ ማንኛዉም የገቢ መጻፊያ ቦታ ባዶ ከተተወ ይህም እንደ ዜሮ ይቆጠራል:: እባክዎትን የገቢ መጻፊያውን ቦታ ባዶ ሲተው አዉቀው እንዳደረጉ ስለምናስብ ጥንቃቄ ያድርጉ::

የጤና አገልግሎት ሽፋን
ስለ ለልጆች የሚሰጥ ጤና ኣገልግሎት ለመጠየቅ ወይም የበልጠ መረጃ ለማግኘት እባካችሁ የሚከተለውን ድሕረገጽ ጎብኙ http://www.wahealthplanfinder.org ወይም ወደ ዋሽንግተን ሂልዝ

ፕላን ፋይንደር ብሰልክ ቁጥር 1-855-923-4633 ደውሉ።

ልጄ ልዩ ምግብ የሚያስፈልጋት/ገው ከሆነ ማግኘት ይችላል?
ልጅዎ የተለየ ምግብ የሚያስፈልገው ከሆነ የት/ቤቱን ወይም የወረዳውን የምግብ አገልግሎት ቢሮ ያነጋግሩ
የብቃት ማረጋገጫ (ፕሩፍ ኦፍ ኢሊጂቢሊቲ)
ይህ የምትሰጡን መረጃ እውነትነቱን ለማረጋገጥ በበኩላች ባልታሰበ ግዜ ሊመረመር ይችላል። ኣስፈላጊ ባልነው ግዜ ልጅዎ ለነፃ ወይም የምግብ ዋጋ ቅናሽ ብቁ ሰለመሆኑ ተጨማሪ መረጃ እንድትልኩ ልትጠየቁ
ትችላላችሁ።

ሚዛናዊ ፍርድ (ፌር ሂሪንግ)

የልጅዎን ብቁነት በተመለከት የወሰነው ውሳኔ ወይም የተጠቀምንበት የኣወሳሰን ዘዴ ካልተቀበሉት ወይም ገቢዎን ለማረጋገጥ የተጠቀምንበት መመዘኛ ካላረካዎ ወይም ካልተስማሙበት ፓቲ ዶርጋን የፌር
ሂሪንግ ባለስልጣን ልታነጋግሯት ትችላላችሁ። ርትኣዊ ዳኝነት የማግኘት መብት ኣላችሁ። ስለዚህ ወደ ልጅዎ ትምህርት ቤት ወይም ወደ ትምህርት ቤትዎ ዲትሪክት በስልክ ቁጥር 206-252-0675 በመደወል
ቀጠሮ ማስያዝ ትችላላችሁ።

ድጋሚ ማመልከት

በትምህርት ዓመቱ የጊዜ ክልል ውስጥ በሆነ ግዜ ለበኔፊት(ለነፃ ወይም የዋጋ ቅናሽ የተደረገለት ምግብ) ማመልከት ትችላላችሁ። የቤተሰብ ገቢ መጉደል ካጋጠማችሁ፣ የቤተሰብዎ ቁጥር ከጨመረ፣ ስራ ከቛረጡ
ወይም ቤዚክ ፉድ፣ ግዝያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች (TANF) ወይም ምግብ የማከፋፈል ፕሮግራም ለኢንዲያን ረሰርቬሽንስ (FDPIR) መቀበል ከጀመራችሁ፤ ንቤኔፊቱ ብቁ ልትሆኑ ስለምትችሉ ማመልከቻ
በፈለጉት ግዜ መላክ ይችላሉ።
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