
 
የDSHS ካሽዎ ወይም 
የምግብ ጥቅማጥቅሞች 
Your DSHS Cash or 

Food Benefits 

የደንበኛ ስም (የአባዋራው ኃላፊ) 

      

የደንበኛ መለያ ቁጥር 

      

የDSHS የካሽ ድጋፍ 
TANF፥ የስደተኛ  ካሽ፥  ABD ካሽ፥  ዳይቨርዥን የDSHS ምግብ ጥቅማጥቅሞች 

 ዓላማ 
DSHS አነስተኛ ገቢ ላላቸውና የሕዝብ ድጋፍ ፕሮግራሞች ማግኘት 
ለሚገባቸው ነዋሪዎች የካሽ ድጋፍ ያቀርባለ። 
እነዚህ ጥቅማጥቅሞች መሰረታዊ የኑሮ ወጪዎችን ለመክፈል ያግዛሉ 
(RCW 74.04.770)። 
 

TANF ካሽ ድጋፍ በእንክብካቤዎ ስር ላሉት ሕፃናት ጥቅማጥቀም ብቻ 
መጠቀም አለበት።  ለሕፃናት ፍላጎቶች TANF ድጋፍዎን እየተጠቀሙ 
መሆኑን ማረጋገጫ መጠየቅ እንችላለን (RCW 74.12.260)። 

  

  ተገቢ ጥቅም 
የካሽ ድጋፍዎን ለእንደለዚህ የኑሮ ወጪዎች መጠቀም ይችላሉ፡  

 ዓላማ 
DSHS የምግብ ድጋፍ ፕሮግራሞች የሚያካትተው፡ 
• መሰረታዊ ምግብ። 
• የምግብ ድጋፍ ፕሮግራም ለሕጋዊ ስደተኞች (FAP)። 
• የዋሽንግተን ጣምራ አፕልከሽን ፕሮጀክት (WASHCAP)።  
• የሽግግር ምግብ ድጋፍ (TFA)።   

እነዚህ ፕሮግራሞች አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች በኤለክትሮኒክ 
ቤነፊትስ ትራንስፈር (EBT) ካርዶች ምግብ እንዲገዙ ድጋፍ ያደርጋል።    
  
 

  ተገቢ ጥቅም 
እርስዎና ቤተሰብዎ፥ ምግብን በ USDA እና ኒውትርሽን ሰርቪስ 
(FNS) ፍቃድ ከተሰጠው አከፋፋይ ምግብ ለመግዛት የምግብ 
ጥቅማጥቅሞችዎን መጠቀም ይችላሉ።   
 

ጥቅማጥቅሞችዎን ለመግዛት መጠቀም የሚችሉት፡ 
• ዳቦንና እህልን። 
• አትክልትና ፍራፍሬ። 
• አይብ፥ ወተት፥ እና ዕንቁላል። 
• ስጋ፥ ዓሳ፥ የዶሮ ስጋና ዕንቁላል። 
• ከተዘጋጁና ትኩስ ከሆኑት ውጪ አብዛኛውን ምግቦች። 
• ምግብ የሚያመርቱት ዘርና ሕፅዋቶች።  

 
 
  

 ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም 
እነዚህን ማድረግ ህገ-ወጥ ነው፡  

• የ ምግብ ጥቅማጥቅሞችን ከሚገባቸው የቤተሰብ አባላት ውጪ 
ለማንኛውም ነገር መጠቀም። 

• የEBT ካርድዎን መሸጥ፥ ወይም ለመሸጥ መሞከር። 

• ጥቅማጥቅሞችዎን፥ ወይም EBT ካርድ የተገዛውን ምግብ 
ለማንኛውም ዋጋ ላለው ነገር (ማጓጓዝ) መለወጥ።  
ለሕገ-ወጥ ማጓጓዝ ምሳሌዎች የሚያካትተው የምግብ 
ጥቅማጥቅሞችን በካሽ፥ በአደንዛዥ ዕፅ፥ ወይም የጦር መሳሪያ 
መለወጥ። 

• በቤተሰብዎ ውስጥ ላልሆነ ለማንኛእም ሰው ጥቅማጥቅሞችዎን 
መስጠት። 

• ምግብ ነክ ያልሆኑትን ነገሮች ለመግዛት የምግብ ጥቅማጥቅሞችን 
መጠቀም። የእነዚህ ምሳለዎች የሚያካትተው ስጋራ፥ ትምባሆ፥ 
ብራ፥ ወይን፥ አረቄ፥ የበተሰብ አቅርቦቶች፥ ሳሙና፥ የወረቀት 
ምርቶች፥ ቪታሚኖች፥ መድኀኒት፥ ወይም የቤት እንስሳት ምግብ 
ናቸው። 

• ኬሬዲት አካዎንትን ለመክፈል የምግብ ጥቅማጥቅሞችዎን 
መጠቀም። 

• መጠለያ 
• ነዳጅ 
• ምግብ 
• ስራንስፖርት 

• ልብስ 
• የቤት ጥገና 
• የግል ንፅሕና 
• የቅጥር ወጪዎች 

  

 ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም 
በRCW 74.08.580 ስር፥ ኤለክትሪክ ቤነፊት ትራንስፈር (EBT) 
ካርዶችን ወይም ከEBT ካርዶች ካሽን ተጠቅሞ እነዚህን ማድረግ 
ሕጋዊ አይደለም፡ 

• ቁማር መቆመር።  ቁማር መቆመር የሚያካትተው የሎቶሪ ትኬቶች፥ 
ፑል መጫወት፥ ፓንች ቦርዶች፥ ቢንጎ፥ ፈረስ ግልቢያ፥ ካስኖ 
ጫወታዎች፥ እና ማንኛውም በRCW 9.46, 67.16, and 67.70 
ውስጥ የሚገኙ የዕድል ጫወታዎች።   

• የንቅሳት አግልግሎትን፥ ሰውነት መብሳትን፥ ወይም የሰውነት ላይ 
አርት ሾፕን መግዛት። 

• ስጋራ ወይም ትምባሆ መግዛት። 
• አልኮል የሆኑ ነገሮችን መግዛት። 
• አግልግሎቶችንና ምርቶችን ከዚህ ውስጥ መግዛት፡  
o ታቨርንስ። 
o እንደ SNAP ወይም WIC አከፋፋይ እስካልተፈቀደ 

ድረስከብራ ወይም ወይን ሱቆች። 
o የምሽት ክለቦች።  
o በይል ቦንድ ኤጀንሲዎች።  
o ቁማርን ማቋቋም።  
o ወሲባዊ ድርግቶች የሚፈፀሙበት የአዋቂ መዝናኛ ቦታዎች።  
o ከ18 ዓመት ዕድሜ በታች የሆነ ሰው የማይፈቀድለት 
ማንኛውንም ቦታ 
 ለምሳሌ፥ ማርዋና እና/ወይም ማርዋናን ላይ የተመሰረቱ 
ምርቶች የምሸጡበት ማርዋና አከፋፋዮች። 

YOUR DSHS CASH OR FOOD BENEFITS 
DSHS 14-520 AM (REV. 06/2020) AMHARIC 

  



DSHS 14-520 AM (REV. 06/2020) AMHARIC 

የDSHS የካሽ ድጋፍ 
TANF፥ የስደተኛ  ካሽ፥  ABD ካሽ፥  ዳይቨርዥን የDSHS ምግብ ጥቅማጥቅሞች 

 ቅጣት ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም 
EBT ካርድዎን ወይም ካሽን ከEBT ካርድዎ ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ ወይም 
ያለ አግባብ  ከተጠቀሙ፥ ማድርግ የሚችሉት፡ 

• የካሽ ድጋፍዎን ለመቆጣጠር ጠንቃቃ ተከፋይ መመደብ። 

• በእንክብካቤዎ ስር ላሉት ህፃናት ድጋፍዎን መጠቀምዎ ማረጋገጫ 
መፈለግ።  

• የካሽ ጥቅማጥቅምዎን ማቋረጥ። 

• ወንጀለኛን መክሰስን ጨምሮ ሕጋዊ እርምጃን መከተል። 
 

 Automated አወቶመትድ ቴለር ማሽን (ATM) ክፍያ በቤ ከEBT 
ለማውጣት 

ከATM ካሽ ለማውጣት EBT ካርድዎን በሚጠቀሙበት ጊዜ፡ 

• የATM ባለበት ወይም ማሽኑን የሚቆጣጠር ባንክ ተጨማሪ ክፊያ 
ሊያስከፍል ይችላል። 

• መምሪያው ለATM ተጨማሪ ክፊያ አይከፍልም ወይም የተከፈለውን 
አያካክስም። 

• ያለክፊያ ከተወሰኑት መደብሮች ካሽን መልሶ ሊያገኙ ይችላሉ። 

 ቅጣት ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም 

የምግብ ጥቅማጥቅሞችዎን ሆን ብለው ያለ አግባብ ከተጠቀሙ፥ 
መሆን የሚችለው፡ 

• ወዴ ሌላ የተላለፉትን ጥቅማጥቅሞች መልሶ እንዲከፍሉ 
ይፈለጋል። 

• መታገድ ወይም ጥቅማጥቅሞችዎን ማጣት፡ 

o ቢያንስ ለአንድ ዓመት። 

o እስከ ሕይወት ዘመን። 

o ወዴ ሌላ ስቴት እንኳ ቢሄዱ ይታገዳሉ። 

• ለቅጣቶች የሚዳርጉ። 

• በወንጀል መጠየቅን ጨምሮ ለህጋዊ እርምጃ የሚዳርግ። 

 የምግብ ጥቅማጥቅሞችን ማስተላለፍ ለህግ ለማቅረብ DSHS 
ከየስቴት፥ የአከባቢና የፈደራል ባለስልጣናት ጋር ይተባበራል። 

ከታች በመፈረም፥ ተገቢና ሕጋዊ DSHS ካሽ እና የምግብ ጥቅማጥቅሞች መብራራቱን እስማማለሁ።  ጥቅማጥቅሞችን በተገቢ መጠቀምንና ከህግ ውጪ 
ባለመጠቀም ያለውን ቅጣት እረዳለሁ።  ይህንን ቅፅ ባለመፈረም ለDSHS ጥቅማጥቅሞች መስፈርት ማሟላት ላይ የሚያሳድረው ጫና እንደሌለው እረዳለሁ  
ማንም ይህንን ቅፅ ያለፈረመ ሰው ጥቅማጥቅሞችን ከህግ አግባብ ውጪ በመጠቀም የፕሮግራም ወይም በወንጀል ተጠያቂ ሊሆን ይችላል። 

የEBT ካርዴ ካርዴን የት እንደተጠቀምኩ ጨምሮ ካደርኳቸው የትራንዛክሽን ታሪክ ጋር ለDSHS እንደሚያቀርብ እረዳለሁ። የካሽ ስጦታዎች ወይም የምግብ 
ጥቅማጥቅሞችን ያለአገባብ ጥቀም ላይ መዋላቸውን ለመመርመር DSHS ይህንን መረጃና ካርዶችን ለመተካት ያቀረብኳቸውን ጥያቄዎች ታርክ እንደሚጠቀም 
እረዳለሁ። 

የአመልካች ፊረማ ቀን 

      

   ለመፈረም ፈቃደኛ አለመሆን፤ የDSHS ሰራተኛ ስም 
   

 


