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 የፋያናንስ መግለጫ 

አግኝተዋል፦ 
  SSI       SSDI       Medicaid 
  የ DSHS ገንዘብ ወይም የምግብ እርዳታ 

ከላይ ካሉት የትኛውንም አግኝተው ከሆነ ፣ የዚህ ቅጽ ክፍል E 
እና G ብቻ ነው የሚፈለገው። 
ፍላጎት በሚከተሉት ነገሮች ላይ በመመስረት ነው የሚወሰኑት፦ 

  የፋሚሊ ዩኒት               ደምበኛ 
የደንበኛው ስም 
      

የዚህ ቅጽ ዋና ዓላማ የፋይናንስ ሁኔታዎን ለመመዝገብ ነው። Individualized Plan for Employement(ለግል ግለሰባዊ እቅድዎ, IPE) ወጪ የሚያበረክቱት 
አስተዋፅዎ በእርስዎ ገቢ እና ከእውነተኛ እና ከግል ንብረቶች የሚገኘውን ገንዘብ መሰረት በማድረግ ይወሰናል። ይህ መረጃ በ IPE ወጪዎችዎ ላይ በገንዘብ የማዋጣት 
ችሎታዎን ለማስላት Division of Vocational Rehabilitation(የሙያ ማገገሚያ ዲቪዥን, DVR)ን ይጠቀማል። ይህ ቅጽ በእርስዎ፣ በወላጅዎ፣ በአሳዳጊዎ ወይም 
በሌሎች ተወካዮች በቀረበው መረጃ ላይ በመመስረት በእርስዎ እና በDVR ተወካይ መሞላት አለበት። ባለፈው የግብር ዓመት እንደ እርስዎ የፌደራል የገቢ ግብር 
ማስመዝገቢያ ሁኔታ ላይ በመመስረት ፣ ገቢዎ፣ ንብረቶችዎ እና እዳዎችዎ በቤተሰብዎ ክፍል ወይም እርስዎ እንደ ግለሰብ ደንበኛ መሰረት ይሰላሉ። 
A.  Modified Adjusted Gross Income(የተስተካከለ ጠቅላላ ገቢ) (ቀላል የሆነ የፋይናንስ መግለጫ) 
በጣም የቅርብ ጊዜ ግብር ክፍያዎ ካልዎት ይሙሉ፦ በጣም የቅርብ ጊዜ ግብር ክፍያዎ ካሌልዎት ይሙሉ፦ 

1. የተስተካከለ ጠቅላላ ገቢ(ቅጽ 1040: መስመር 8b) $       
1. ቋሚ ክፍያ ፣ ተጨማሪ ቲፖች ፣ እንዲሁም የቅርብ 

ጊዜ ደመዎዝ (ግብር ሳይጨመር) $       

2. ከቀረጥ ነፃ የሆነ ወለድ (ቅጽ 1040:  መስመር 
2a) እንዲሁም የማይከፈል የማህበራዊ ዋስትና 
ጡረታ ወይም የታደገው ሰው ጥቅማጥቅሞች 
(መስመር 5a በቅጽ 1040) 

+ $       

2. ከግል ሥራ የተገኘ ገቢ (ከንግድ ጋር የተያያዙ 
ወጪዎችን ከከፈሉ በኋላ) + $       

3. ሌላ ያገኙት ማንኛውም ጥቅም (ለምሳሌ፣ የስራ አጥ 
ጥቅማ ጥቅሞች፣ ቀለብ፣ የጡረታ ጥቅማ ጥቅሞች፣ 
የወለድ ገቢ፣ የካፒታል ትርፍ፣ የትርፍ ድርሻዎች) + $       

Modified Adjusted Gross Income 
(የተስተካከለ ጠቅላላ ገቢ) (ዓመታዊ የሆነ) = $       

4. ማንኛውም አይነት ቅነሳዎች (ለምሳሌ፣ የተከፈለ 
ቀለብ ፣  ለ HSA አካዎንት ያለ መዋጮ) 

- $       

Modified Adjusted Gross Income(የተስተካከለ ጠቅላላ ገቢዎ, 
MAGI) ከዚህ በታች ባለው ሠንጠረዥ ውስጥ ካለው ገደብ የማይበልጥ ከሆነ፣ 
የVR አማካሪዎ የቀረበውን መረጃ ያረጋግጣል እና በእርስዎ IPE ወጪ ውስጥ 
የፋይናንስ ተሳትፎ መስፈርቶችን ያስቀራል። 

Modified Adjusted Gross Income 
(የተስተካከለ ጠቅላላ ገቢ) (ዓመታዊ የሆነ) = $       

ገቢ ግለሰቦች ቤተሰብ 
ከ 2 

ቤተሰብ 
ከ 3 

ቤተሰብ 
ከ 4 

ቤተሰብ 
ከ 5 

ቤተሰብ 
ከ 6 

ቤተሰብ 
ከ 7 

ቤተሰብ 
ከ 8 

ወርሃዊ $3,791 $5,127 $6,464 $7,800 $9,136 $10,473 $11,809 $13,146 
ዓመታዊ $45,490 $61,526 $77,563 $93,600 $109,637 $125,674 $141,710 $157,747 

ማስታወሻ፦  በቀጥታ ወደ ዚኛው ቅጽ ክፍል G ይለፉ ፣ MAGIዎ ከላይ ያለውም የማይበልጥ ከሆነ። 
B.  ከሁሉም ምንጮች የሚገኝ ወርሃዊ ገቢ (MAGI በክፍል A ውስጥ ካለው ሠንጠረዥ ውስጥ ካለው መጠን የሚበልጥ ከሆነ ብቻ ይሙሉ) 

1. ከግብር በኋላ ያሉ ቋሚ ክፍያዎች ፣ ተጨማሪ ቲፖች ፣ እና/ወይም ደመወዝዎች (ወይም ከወጪ በኋላ የሚቀረው የራስ ሥራ ገቢ) $       

2. የማካካሻ ክፍያ ፣ ኢንሹራንስ ፣ የጡረታ አበል ፣ ከአደራዎች ወይም የትርፍ ክፍፍል የሚገኝ ወርሃዊ አበል ፣ ወለድ እና/ወይም ኪራዮች + $       

3. ጥገና እና/ወይም የሕጻናት ድጋፍ + $       

4. ሌላ ገቢ + $       

B.  ጠቅላላ ወራሃዊ ገቢ 
 

= $       
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C.  ትክክለኛ እና የግል ሃብቶች (MAGI በክፍል A ውስጥ ካለው ሠንጠረዥ መጠን ከበለጠ ብቻ ይሙሉ) 
1. የማያ / ቁጠባ (አጠቃላይ) – የአሁኑን ወርሃዊ መግለጫ(ዎች) ያክሉ $        
2. የሞተር ተሽከርካሪዎች – ተሽከርካሪ ለስራ፣ ለት/ቤት ወይም ለ VR / IL አገልግሎቶች 

የሚያስፈልግ ከሆነ ለአንድ ቤተሰብ አባል አንድ ተሽከርካሪ ያግልሉ ፤ ተሽከርካሪዎቹን እና 
እሴቱን ይግለጹ 

A.        + $       

B.        + $       
3. የመዝናኛ ተሽከርካሪዎች (ጀልባ ፣ ባቡር ፣ ሞተር ሳይክል ፣ የመሳሰሉት።); 

ተሽከርካሪውን እና እሴቱን ይግለጹ 
 + $       
 + $       

4. ትክክለኛ ይዞታ እና አወቃቀር – የመጀመርያ ነዋሪዎችን ሳይጨምር + $       
5. አክሲዮኖች(እስቶክ) ፣ ቦንዶች ፣ አደራዎች፣ የተቀማጭ የምስክር ወረቀት፣ ወዘተ። ፣ 

ከላይ የተቆጠሩ ገቢዎችን የማያፈሩ + $       

የመሰረታዊ ነብረት ነጻ መሆን - $ 5,000 

C.  ጠቅላላ ትክክለኛ እና የግል ሃብቶች = $        
D.  ትክክለኛ ወርሃዊ እዳዎች (MAGI በክፍል A ውስጥ ካለው ሠንጠረዥ ውስጥ ካለው መጠን የሚበልጥ ከሆነ ብቻ ይሙሉ) 
1. ኪራይ/ ሞርትጌጅ ክፍያዎች $        

2. የንብረት ግብርዎች + $       

3. የቤት ውስጥ ፍጆታ ፣ ስልክ ፣ የመሳሰሉት። + $       

4. የኢንሹራንስ ክፍያዎች ፤ አይንት እና ብዛቱን ይግለጹ 

አዉቶ ኢንሹራንስ + $       

      + $       

      + $       

5. የብድር ወይም ክፍያ አካዎንቶች ፤ ይግለጹ 

አበዳሪ / ብድር ጠቅላላ ዕዳ ወርሃዊ ዝቅተኛ መጠን 

      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

6. የብድር ክፍያዎች ፤ ይግለጹ 

አበዳሪ / ብድር ጠቅላላ ዕዳ ወርሃዊ ዝቅተኛ መጠን 

      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

7. የሚዲካል ወጪዎች ፤ ይግለጹ 

አቅራቢ ጠቅላላ ዕዳ ወርሃዊ ዝቅተኛ መጠን 

      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

8. በሂደት ላይ ያሉ ከአካል ጉዳት ጋር የተያያዙ ወጪዎች (ተረኛ፣ 
ቴራፒ፣ የመድሃኒት ማዘዣዎች፣ መሳሪያዎች፣ ወዘተ።) + $       

9. የመጓጓዣ ወጪዎች + $       

10. የመኪና መንጃ ፍቃድ(ዎች) (በወር) + $       

11. ምግብ + $       

12. ልብስ መልበስ + $       

13. ሌላ ፣ ይግለጹ 
      + $       

      + $       

D.  ትክክለኛ ወርሃዊ እዳዎች = $        
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E.  DSHS የገንዘብ ወይም የምግብ ድጋፍ / SSI / SSDI  የ Medicaid ማረጋገጫ / የባንክ መግለጫን መተው(የDVR ሰራተኛ) 
1. ደንበኛው የ DSHS ጥሬ ገንዘብ ወይም የምግብ እርዳታ፣ SSI፣ SSDI፣ ወይም Medicaid እየተቀበለ መሆኑን እንዲሁም 

ደንበኛው ከፋይናንሺያል መግለጫው ጋር ተገቢውን ሰነድ ማያያዝን አረጋግጫለሁ። 
የVRC የመጀመርያ ስምዎች 

2. የባንክ መግለጫዎች ያሉትን መስፈርቶች እንዲሁም ሌሎች የፋይናንስ መረጃዎችን ትቼአለሁ። 
የVRC የመጀመርያ ስምዎች 

F.  የደንበኛ ለIndividualized Plan for Employment(ለግለሰብ ሥራ እቅድ) ያበረከቱት አስተዋፅኦ ስሌት ለ(DVR ሠራተኞች) 
እባክዎ በ IPE ውስጥ የሚገመተውን የወሮች ብዛት ያስገቡ       

1. አጠቃላይ ወራሃዊ ገቢ(ከ ክፍል B) B $       

2. ጠቅላላ እውነተኛ እና የግል ንብረቶች (ከክፍል C) ሲካፈል በእቅዱ ውስጥ ያሉ የወራት 
ብዛት (ለወርሃዊ ንብረቶች) ሐ ሲካፈል በ  IPE ውስጥ ያሉ ወራት + $       

3. አጠቃላይ ወርሃዊ ሃብቶች መስመር 1 ሲደመር መስመር 2 = $       

4. ጠቅላላ ትክክለኛ ወርሃዊ እዳዎች (ከ ክፍል D) D - $       

5. ለIPE ያለው ወርሃዊ ጠቅላላ ገንዘብ መስመር 3 ሲቀነስ መስመር 4 = $       

6. ለ IPE አገልግሎቶች ያሉ አጠቃላይ ፈንዶች መስመር 5 ሲባዛ በ በ IPE ዉስጥ 
ያሉ ወራት ብዛት = $       

ከላይ ላለው IPE (ንጥል 5 እና 6) ያሉት ገንዘቦች ከዜሮ በላይ ከሆኑ ይህ መጠን እና አገልግሎቶች በደንበኛው IPE ("ከእቅዱ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን" በሚለዩት 
ክፍሎች ውስጥ) ይመዘገባሉ። 

G.  የደምበኛ መግለጫ 

በ Washington Administrative Code(ዋሽንግተን የአስተዳደር ህግ, WAC) መሰረት SSI፣ SSDI፣ Medicaid፣ ወይም DSHS የገቢ እርዳታ መቀበሉን 
ማረጋገጫ ካቀረብኩ፣ ለተቀበልኩት ቪአር አገልግሎቶች የትኛውንም ክፍል መክፈል እንደሌለብኝ ይገባኛል። ከፈለግኩ ለአንዳንዶቹ አገልግሎቶች ክፍያ ለመፈጸም መምረጥ 
እችላለሁ፣ ነገር ግን ይህን ማድረግ አይጠበቅብኝም። 

ይህ መረጃ ሚስጥራዊ እና በእኔ IPE ውስጥ ግቡን ለማሳካት ብቻ ጥቅም ላይ የሚውለው በምዕራፍ 388-891A፣ WAC መሰረት መሆኑ ይገባኛል። 

በዚህ ቅጽ ላይ የቀረቡት እና የገቡት መረጃዎች በሙሉ እውነት እንደሆኑ እና ገቢዬን፣ ንብረቴን እና እዳዬን ሙሉ በሙሉ መግለጽ እንደሚሆኑ በሃሰት ምስክርነት ቅጣት 
እምላለሁ። በገንዘብ ሁኔታዬ ላይ የሚደረጉ ለውጦችን ወዲያውኑ ለDVR የማሳወቅ ያሉብኝን ሃላፊንቶች እረዳለው። ይህ በእኔ ያቀረብኩት መረጃ ትክክል ያልሆነ ወይም 
ያልተሟላ ሆኖ ከተገኘ፣ DVR አገልግሎቱን ሊከለክል ወይም ሊያግድ እንደሚችል የበለጠ ተረድቻለሁ.  

ያቀረብኩት የቅርብ ጊዜ የግብር ተመላሽ ቅጂ ወይም እንደ ጥገኝነት የተጠየቅኩበት ጊዜ ካለ እና ተገቢ ከሆነ ይካተታል እንዲሁም የእኔ የአሁኑ የቁጠባ እና የማጣራት 
መግለጫ(ዎች) ቅጂ ቀርቧል ወይም አስፈላጊ ከሆነ ይሰረዛል። በተጠየቅኩ ጊዜ የገንዘብ ሁኔታዬን የሚያሳዩ ሌሎች ሰነዶችን አቀርባለሁ። 

በየፋይናንስ ሁኔታዬ ላይ በመመስረት ለ IPE አገልግሎቴ ወጪ ያደረኩትን አስተዋፅዖ ለመመዝገብ የDVRን መስፈርት ተረድቻለሁ። 

የደምበኛ ፊርማ / ሕጋዊ አሳዳጊ (ከሆነ) ቀን 
       
H.  የአማካሪ መግለጫ 

ይህንን ቅጽ በደንበኛ ፣ በወላጅ ፣ በአሳዳጊ ወይም በሌሎች ተወካዮች በቀረበው መረጃ መሰረት በትክክል ሞልቼአለሁ። የዚህን ቅጽ ዓላማ ለደንበኛው፣ ለወላጅ፣ ለአሳዳጊ 
ወይም ለሌሎች ተወካዮች በእሱ ወይም በእሷ የፋይናንስ ሁኔታ ላይ ማንኛውንም ለውጥ ወዲያውኑ የማሳወቅ እና ማንኛውንም የDVR ጥያቄዎችን የማክበር የእሱ ወይም 
የእሷ የፋይናንስ ሁኔታ ተጨማሪ ሰነዶችን የማቅረብ ሀላፊነት እንዳለባቸው አሳውቄያቸዋለው። እንዲሁም ለደንበኛ፣ ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ሌሎች ተወካዮች የDVRን 
መስፈርቶች ለደንበኛ IPE ወጪ ያደረገውን አስተዋጾ በእሱ ወይም በእሷ የፋይናንስ ሁኔታ ላይ እንዲመዘግቡ አሳውቄያቸዋለው። 
የአማካሪ ፊርማ  ቀን 
       

የተጻፈ ስም 
      

 


