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የውክልና ክፍያ ተቀባይ ግምገማ 
(PROTECTIVE PAYEE ASSESSMENT) 

ይህ ግምገማ:    የመጀመሪያ      ዳግመ ግመገማ 

1.  የኮሙኒቲ አገልግሎት ጽ/ቤት (CSO) 

      
2. የሶሻል ወርከር ወይም ማናጀር ስም 

      
 

3.  ሥልክ ቁጥር 

      
 4.  የባለጉዳይ ስም 

      
5.  የእርዳታ (AID) ዓይነት  

      

6.  የባለጉዳይ ዕርዳታ ክፍል(CLIENT’S ASSISTANCE 
UNIT) መለያ ቁጥር       

7.  የባለጉዳይ የe-JAS መለያ ቁጥር 

      

ክፍል I. የውክልና ክፍያ ተቀባይ ያስፈለገበት ምክኒያት 

ከዚህ በታች ተገቢ የሆኑትን ሳጥን(ኖች) ምልክት ያድርጉ። ምልክት ያደረጉባቸውን ነገሮች ለመደገፍ በጉዳዩ ፋይል ውስጥ የድጋፍ ሰነዶች መኖር አለባቸው። 

 1. የ TANF/SFA ባለጉዳይዋ እርጉዝ ወይም ልጅ ያላቸው ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ግለሰብ ናቸው። (WAC 388-460-0040) (ለአቅመ አዳም ያልደረሱ  ልጆች 
ግምገማ በጉዳዩ ፋይል ውስጥ ይገኛል) 

 2. በአስቸኳይ ጉዳይ ምክንያት የልጆች ተንከባካቢ ዘመዶች፤ጥገኛ ለሆኗችው ልጆች እክንክብካቤ ሊያደርጉ አልቻሉም። (WAC 388-460-0030) 

 3. ገንዘብ በማባከን። (WAC 388-460-0035) 

 የ TANF/SFA/GA/SSI ባለጉዳይ ወይም ልጆቻቸው ሲታዩ፤ መራቧቸውን፤ መታመማቸውን፤ ወይም መታረዛቸውን ያመለክታል ።  
 ለተጨማሪ ገንዘብ በተደጋጋሚ ጥያቄ ማቅረብ፤ ለምሣሌ AREN፤እንደ ምግብ፤ ዩቲሊቲ፤ ልብስ እና መጠለያ ለመሳሰሉ መሠረታዊ ፍላጎቶች 
 ባለጉዳዩ በተደጋጋሚ ከቤት ለቀው እንዲወጡ ወይም ዩቲሊቲ እንዲዘጋ ለማሣሰቢያዎች ተዳርገዋል፤ ይህ በገንዘብ ማጣት አይደለም። 
 የሕክምና እና ስነልቦና መመዘኛዎች እንደሚያመለክቱት፤ ባለጉዳዩ ገንዘባቸውን በአግባቡ መቆጣጠር አይችሉም። 
 የ ADATSA ግምገማ የተደረገላቸውና በ ADATSA በሚደገፍ የኬሚካል ጥገኛነት ህክምና እየታከሙ ያሉ ግለሰቦች። 
 የ TANF/SFA/Working Connections ባለጉዳይ የሆኑት ለቤት ውስጥ እንክብካቤ አቅራቢ ተገቢውን ክፊያ ያልከፈሉ። 
 ከአግልግሎት ሰጪዎች የቀረቡት አቤቱታዎች በተደጋጋሚ ለወጪ ሂሳብ (ቢል) እና ለቤት ኪራይ ለመክፈል እንዳልቻሉ ያመለክታሉ። 
 የመንግስት ዕርዳታ በኤሌክትሮኒክ ገንዘብ ማስተላለፊያ (EBT) ካርድን ወይም በ EBT የተገኘን ገንዘብ፤ ለሎተሪ ቲኬት፤ ለውርርድ (ፓሪ ሚውዩቻል 

ዌጀሪንግ)፤ ወይም በዋሽንግተን ስቴት ህግ RCW Chapter 9.4. ለተፈቀዱ ተግባራት መግዢያ ወይም መክፈያ ማዋል።  
 ሌላ (WAC 388-460-0035-3) (ያብራሩ):  

      

ክፍል II. የውክልና ክፍያ ተቀባይ ያስፈለገበትን ወይም ማስፈለጉ የሚቀጥልበትን ምክኒያት ያብራሩ- የድጋፍ መረጃዎችን ያያይዙ (ከዚህ በላይ ሳጥን 1 ወይም 2 ላይ ምልክት ካደረጉ አስፈላጊ 
አይሆንም) 

        

ክፍል III.  ፊርማዎች 

1. የውክልና ክፍያ ተቀባይ እንዲመደብ መወሰኑን ባለጉዳዩ ይቃወማሉ።   አዎ      አይደለም 2. የመረጃ ግምገማ እና ሁኔታው እንደሚያመለክተው የውክልና ክፍያ ተቀባይ    ያስፈልጋል    
  አያስፈልግም 

የሠራተኛ ፊርማ 
 

ቀን 
      

የተቆጣጣሪ ፊርማ (ገንዘብን የማባከን ጉዳዮች ብቻ) 

አስተያየቶች   ባለጉዳዩ አልተገኙም/አልተባበሩም 
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የውክልና ክፍያ ተቀባይ ዕቅድን በሚመለከት የባለጉዳይ መብቶችና ማስታወቂያ፤ DSHS 14-349 

ለባለጉዳይ ማሳወቂያ 

የውክልና ክፍያ ተቀባይ እንዲመደብ አስፈላጊ ከሆነ፤ ስለዚህ እርምጃ መወሰድ ለባለጉዳዩ በ (10) ቀናት ውስጥ መገለጽ አለበት። 

የይግባኝ መረጃ 

በውሳኔዎቻችን ባንዳቸውም የማይስማሙ ከሆነ፤ ይግባኝ ሊጠይቁ ይችላሉ። ይህን ለመጠየቅ፤ የአጥቢያዎን ጽ/ቤት ሊያነጋግሩ ይችላሉ ወይም በሚከተለው አድራሻ ሊጽፉ 
ይችላሉ፤ The Office of Administrative Hearings, P.O. Box 42489, Olympia WA  98504-2489። ይህ ደብዳቤ በደረሶት በ 90 ቀናት ውስጥ ይግባኝ 
መጠየቅ አለቦት። 

በዚህ ችሎት ላይ፤ ራስዎን ሊወክሉ ይችላሉ። ጠበቃ ወይም ሌላ የመረጡት ሰው ሊወክሎት ይችላል። ነጻ የህግ ምክር ወይም ውክልና ሊያገኙም ይችሉ ይሆናል። ተጨማሪ 
መረጃ ለማግኘት፤ ለእኛ ወይም ለስቴት አቀፍ የህግ አገልግሎት በ 1-888-201-1014 ሊደውሉ ይችላሉ። 

ጉዳዮ እንደገና እንዲታይሎት ሊጠይቁም ይችላሉ። ይህ ይግባኙን አያዘገይም ወይም አይተካም፤እናም ውዝግቡ ቶሎ እንዲፈታ ሊያደርግ ይችላል። ጉዳዩ እንደገና 
እንዲታይሎት የአጥቢያዎን ጽ/ቤት ያነጋግሩ። 

አድልዎ አለመኖር 

በዘር፤ በጾታ፤ በዕድሜ፤ በአካለ ስንኩልነት፤ በሃይማኖት ወይም በፖለቲካ አመለካከት፤ ወይም በትውልድ ሀገር አድሎ ሳይደረግ ለማንኛውም ሰው ፕሮግራሞቻችንን 
እናቀርባለን። 
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