
INFORMATION ABOUT YOUR ROLE AS THE IDENTIFIED NSA REPRESENTATIVE 
DSHS 16-195 TI (REV. 09/2017) Tigrigna 

 

 
 በቲ ዝተቐመጠ መሰረት ብዛዕባ እጃምኩም ዘሎ መረዳእታ 
 ተወሳኺ መንበሪ (NSA) ተወካሊ 
Information About Your Role as the Identified Necessary Supplemental Accommodation (NSA) Representative 

ንስኻ ዝተመረፅካ NSA ዓሚል ተወካሊ ኢኹም ን:        

ናይ ጉዳይ ፍልፍል ኣመሓዳሪ 
      

ቑፅሪ ቴሌፎን 
      

NSA ተወካሊ ዓሚል እንታይ እዩ? 
ሕጊ ስቴትን (RCW) ናይ ዕብየት ስንክልና ምምሕዳር (DDA) ሕጊ (WAC) ኣብ ናይ DDA ብቑዕነት ፅልዋ ዘሕድሩ ውሳነታት፡ DDA ኣገልግሎት፡ ናይ ኣቕራቢ 
ምርጫ ሓዊሱ ኩሎም ደብዳበታት ምልክታ ናብ ዓማውል DDA እንተነኣሰ ድማ ናብ ካልእ ሓደ ሰብ ክለኣኽ ይግባእ፡፡  እዚ ካልእ ሰብ ድማ NSA ተወካሊ ተባሂሉ 
ይፅዋዕ፡፡   

‹‹ኣገዳሲ ተወሳኺ ቀረብ ተወካሊ›› ማለት እቲ ዓሚል እቲ መረዳእታ ንኽርድኦን ናይ ዓሚል መሰልን ንኽርድኦ ናይ DDA ዝተተለመ ስጉምቲ ምልክታ (PAN) ቅዳሕን 
ካልኦት ደብዳበታት ዝወሃቦ ሰብ እዩ፡፡  NSA ተወካሊ ዝውከል ብናይ DDA ዓሚል እንትኸውን ናይቲ DDA ዝሓትት ወይ ዝረክብ ሰብ ሕጋዊ ወኪል ግና ኣይኮነን፡፡ 

ከም ናይቲ ዓሚል NSA ተወካሊ እንታይ ዓይነት ሕጋዊ ሓላፍነት ኣለኒ? 
ነቲ ዓሚል ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለዎ ተወካሊ፡ 

• ዕድምኦም ትሕቲ 18 ናይ ዝኾኑ ቆልዑ ተፈጥሯዊ፡ ሰበይቲ ኣቦ/ሰብኣይ ኣዶ ወለዲ፡ 

• ኣብ ዝኾነ ዕድመ ንዘለው ሰባት ብቤት ፍርዲ ዝተውሃበ ውክልና፡፡ 

ከም ናይቲ ዓሚል NSA ተወካሊ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ኣለኒ? 
ናይቲ ዓሚል NSA ተወካሊ ብምኳንኩም ነቲ ዓሚል ዝለኣኽ ከሉ ናይ DDA ትልሚ ስጉምቲ ምልክታን ካልእ DDA ደብዳበ ይለኣኸሉ፡፡ 

• ኣብ ክንዲ ዕድምኡ ትሕቲ 18 ዝኾነ ህፃን ወይ ናይ DDA ዓሚል ዝኾነ ሰብ ብDDA ብዛዕባ ዝለኣኸሎም ደብዳበ ንክርዳእ ትሕግዙ፡፡ 

• እቲ ዓሚል ነቲ ውሳነ ክቃወም እንተድኣ ደልዩ ኣብ ናይ ይግባይ ከይዲ ደገፍ ትገብርሉ፡፡ 

• ናይቲ ዓሚል ተወካሊ ትኾኑ ናይ ምልክታ ቅዳሕ ኣብ ምቕባልን እቲ ዓሚል ንክርዳእ ኣብ ምሕጋዝን መልሲ ኣብ ምሃብን ጥራሕ እዩ፡፡  ናይቲ ዓሚል ወላዲ/ናይ 
ዓብይ ሰብ ሕጋዊ ሓላፍነት (ከምቲ ኣብ ታሕቲ ዝተገለፀ) እንተድኣ ኣለኩም ወይ ዕድምኡ 17ን ትሕቲኡ ዝኾነ ሰብ ወይ ዕድምኡ 18 ወይ ልዕሊኡ ዝኾነ ህፃን 
እንተዘይኮይኑ ‹‹ሕጋዊ ውክልና›› የብልኩምን፡፡ 

እዚ ሓላፍነት ንክንደይ እዋን ኣለኒ? 

• ዕድምኦም ትሕቲ 18 ዝኾነ ቆልዓ ተፈጥሯዊ ወላዲ፡ ሰበይቲ ኣቦ/ሰብኣይ ኣዶ ወይ ናባይ እንተድኣ ኮይንኩም እቲ ህጻን 18 ክሳዕ ዝመልእ ሓላፍነት ኣለኩም፡፡  ወላዲ 
ዕድምኡ ንዘይኣኸለ ቆልዓ ናይ NSA ተወካሊ ሓላፍነት ክሓድግ ኣይኽእልን፡፡ 

• ንህፃን ወይ ዓብይ ሰብ ብቤት ፍርዲ ሕጋዊ ውክልና እንተድኣ ኣለኩም እቲ ውክልና ክሳዕ ዝስረዝ፡፡  እቲ ተኸናኻኒ ናይቲ ዓሚል ተወካሊ ንክኸውን ካልእ NSA 
ተወካሊ ክመርፅ ይኽእል እዩ፡፡ 

• ምስቲ ዓሚል ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ርክብ እንተዘይሃልይኩም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ነቲ ዓሚልን ናይቲ ዓሚል DDA ጉዳይ/ፍልፍል ኣመሓዳሪ ኣቐዲምኩም ብምፍላጥ 
ናይቲ ዓሚል NSA ተወካሊ ምኳን ክተቋርፁ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 

• ምስቲ ዓሚል ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ርክብ እንተዘይሃልይኩም እቲ ዓሚል ንዓሚል ጉዳይ ኣመሓዳሪ ብምፍላጥ ካልእ NSA ተወካሊ ክቕየረሎም ክሓቱ ይኽእሉ 
እዮም፡፡ 

እቲ ዝውክሎ ዓሚል ከም ናይ NSA ተወካሊ ክኾነሉ እንተዘይደልዩከ? 

እቲ ዓሚል NSA ተወካሊኡ ክትኾኑ እንተዘይደልይኩም፡ DDA ካልእ ሰብ ንክረኽቡ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ፡፡ 

• እቲ ዓሚል ብቲ ናይቲ ተወካሊ ውሳነ ከይሰማማዕ ዝኽእል ዕድምኡ ልዕሊ 18 እንተድኣ ኮይኑን እቲ ተወካሊ ብቤት ፍርዲ ዝተወከለ መዕበይ እንተድኣ ኮይኑ ጥራሕ 
እዩ፡፡ 

• ምስቲ ዓሚል ሕጋዊ ርክብ እንተድኣ ኣለኩም ብዘይካ ናይቲ ዓሚል ምትሕብባር ኣብ ክንድኦም ኮይንኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 

እዚ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ከውፅእ ይገብረኒዶ? 
ከም ናይ ዓሚል ተወካሊ ብምኳን ዝኽፈል ዝኾነ ዓይነት ክፍሊት የለን፡፡ 
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እቲ ሓድሽ ኣድራሻ ወይ ቴሌፎን ቁፅሪ ሪፖርት ንምግባር ናብ መን ይድውል? 

ኣብ ኣድራሻ ቡስጣ፡ ቴሌፎን ወይ ምስቲ ዓሚል ዘለኩም ሕጋዊ ውክልና ሪፖርት ንምግባር ኣብዚ ቅጥዒ ላዕለዋይ ክፋል ናብ ዝርከብ DDA ጉዳይ/ፍልፍል ኣመሓዳሪ 
ክትድውሉ ይግባእ፡፡ 

DDA ክንደይ ግዘ ክረኽበኒ ትፅቢት ይገብር? 

• DDA እቲ ዓሚል ይግባይ ዝሓተሉን፡ ኣድራሻ ቡስጣ ንምርግጋፅ ዘኽእል ቅድሚ ሕድሕድ ዓመታዊ ገምጋም ንምክያድ ክንረኽበካ ኢና፡፡  DDA ናይ NSA ዓሚል 
ተወካሊ ንምኳን ከም ዝተሰማማዕኹም ንምርግጋፅ ከም ዝተሰማማዕኹምን እጃምኩም ክርዳእ እዩ፡፡  ነቲ ናይ ጉዳይ ኣመሓዳሪ ናይቲ ዓሚል NSA ተወካሊ ክትኾኑ 
ከም ዘይትደልዩ እንተዘይሓቢርኩም፡ እቲ ስምምዕን ርድኢትኩም ን12 ኣዋርሕ ቅቡል ኮይኑ ይቕፅል፡፡ 

• DDA ናብቲ ዓሚል ናይ ብቑዕነት፡ ኣገልግሎት ወይ ኣቕራቢ ንምቅዋም፡ ምንካይ፡ ወይ ንምስራዝ ምልክታ ቅድሚ ምልኣኹ ክረኽበኩም ክፍትን እዩ፡፡ 

• እቲ ናይ ስጉምቲ ትልሚ ምልክታ ቅድሚ ምልኣኹ CRM እንተነኣሰ ክልተ ግዘ ክረኽበካ ይፍትን፡፡ 

ብዛዕባ ምልክታ ወይ ውሳነ ወይ ናይ ይግባይ ከይዲ ሕቶ እንተድኣ ኣለኒ ናብ መን ክድውል ይኽእል? 

ናይ ሕድሕድ ዓሚል ምልክታ ትልሚ ስጉምቲ ሕቶ እንተድኣ ኣለኩም ክትድውልሉ እትኽእሉሉ ስምን ቴሌፎን ቁፅሪ ኣለዎ፡፡ 

ብዛዕባ ናይ DDA ውሳነ ይግባይ ምሕታት ከይዲ እንታይ ክትነግሩኒ ትኽእሉ? 

ሕድሕድ ናይ ስጉምቲ ትልሚ ብኸመይን መዓዝ ይግባይ ከም ዝሕተት መረዳእታ ይህብ እዩ፡፡ 

1. ናይ DDA ዓማውል ኣብ ምፅዳቕ፡ ተቐባልነት ምስኣን፡ ምንካይ፡ ምስራዝ ወይ ብቑዕነት ምስራዝ፡ ኣገልግሎት፡ መደብ ወይ ምርጫ ኣቕራቢ ፅልዋ ዘሕድር ናይ DDA 
ውሳነ ይግባይ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ፡፡ 

• እቲ ዓሚልን ዝተነፀሩ NSA ተወካሊ ኣብ ብቑዕነቶም፡ ደረጃ ኣገልግሎት፡ ወይ ናይ ኣቕራቢ ተቐባልነት ምስኣን ወይ ምስራዝ ዝኣመሰሉ ኩሎም ናይ DDA 
ውሳነታት ብፅሑፍ ክበፅሖም ይግባእ፡፡ 

• እቲ ምልክታ እቲ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ዕለት፡ ናይ WAC፡ መሰል ይግባይን ይግባይ ዝምለኣሉ ሰዓትን ምኽንያትን ከካትት ይግባእ፡፡ 

2. ናይቲ ዓሚል ይግባይ ሕቶ ብምምሕዳራዊ ከይዲ መጋባኣያ ኣቢሎም ብምምሕደራዊ ሕጊ ዳይና (ALJ) ይውሰን እዚ ከይዲ መገባኣያ ኣብ ህንፃ DSHS ወይ 
 ብቴሌፎን ይካየድ፡፡  ALJ ሓላፍነት ይወስድን መረዳእታ ይሕዝ፡፡ 

• ናይ ጠበቓ ውክልና ኣድላይ ኣይኮነን እንተኾነ ግና ምምፃእ ይከኣል እዩ፡፡ 

• ናይቲ ዓሚል NSA ተወካሊ እቲ ዓሚል ጉዳዩ ንኸረድእ ወይ ጠበቓ ንከምፅእ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

• DSHS ሰራሕተኛታት ነቲ ዓሚል ኣብ ዝኾነ ከይዲ መጋባኣያ ወኪሎም ክቐርቡ ኣይኽእሉን፡፤ 

• DDA ምምሕዳራዊ ከይዲ መገባኣይ ዘዳልው DDA ኣለዎ፡፡  ረዳት ኣጠቓላሊ ጠበቓ ንምምኻርን ገለገለ እዋን ድማ DDA ንምውካል ይርከቡ እዮም፡፡ 

3. ዓሚል ወይ አብ ክንድኡ ዝንቀሳቐስ ሰብ ብፅሑፍ ወይ ብቃል ምምሕዳራዊ ከይዲ መጋባኣያ ክሓትት ይኽእል እዩ፡፡ 

4. ሕድሕድ ኣካል (እቲ ዓሚልን እቲ ክፍሊ) ነቲ ኣብ ክርክር ብዛዕባ ዘእተወ ዛዕባ መረዳእታ ከቕርቡ ይግባእ፡፡  እቲ መረዳእታ  ብመሰረት ናይ ዋሽንግተን ምምሕዳራዊ 
ሕጊ (WAC) ክኸውን ይግባእ፡፡ 

5. ALJ ናይ ፅሑፍ ውሳነ ክህብ እዩ፡፡  እቲ ውሳነ ብመሰረት WAC ክኸውን ይግባእ፡፡ 

• ALJ WAC ዘይምስምማዕ ወይ WAC ክልውጥ ወይ ከም ዘይጠቅም ክእውጅ ኣይክእልን፡፡ 

• ናይቲ ከይዲ መጋባኣያ ዕላማ DDA ብመሰረት ናይቲ ክፍሊ ሕጊ ትኽክለኛ ውሳነ ምውሳኑ ንምርግጋፅ እዩ፡፡ 

6. ክልቲኦም ኣካላት እቲ ብALJ ዝተወሰነ ውሳነ ብምቅዋም ንቦርድ ይግባይ ከስምዑ ይኽእሉ ኢኹም፡፡ 

• ናይቲ ይግባይ ቦርድ (BOA) ን DSHS ይሰርሕ ስለዝኾነ እቲ ዝውስኖ ውሳነ ንDSHS/DDA ናይ መወዳእታ ውሳነ እዩ፡፡ 

• እቲ ዓሚል ነቲ BOA ውሳነ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክቃወሞ ይኽእል እዩ፡፡ 
 
 
WAC መወከሲ: 
WAC 388-825-100 ክሳዕ 105 
WAC 388-825-120 ክሳዕ 165 
 



INFORMATION ABOUT YOUR ROLE AS THE IDENTIFIED NSA REPRESENTATIVE 
DSHS 16-195 TI (REV. 09/2017) Tigrigna 

ናይ ዓማውል ተወከልቲ ቅጥዒ (16-195) እንታይ እዩ? 
 

• ናይ NSA ዓማውል ተወከልቲ ቅጥዒ እንትገኸው ንDDA ዓማውል ዘድልዩ ኣገደስቲ ተወሰኽቲ መገልገልታት የካትት፡፡ 
 
• ዋላኳ ካብ 16-195 ግዴታዊ እንተዘይኮነ ንዝኾነ ንዝተወከለ NSA ንክወሃብ ይመዓድ፡፡ 
 
• ቅጥዒ 16-195 እንተተዋሂቡ፡ ኣብ ክፋል SER ዘለው NSA ስምምዕ ውሽጢ ዘለው ናይቲ NSA እጃም ንምርደእ እዩ፡፡ 
 
• ብኽብረትኩም ን NSA ነቲ ዝኾነ ሰብ NSA ምኳን ኣብ ክንዲ እቲ ዓሚል ውሳነ ንምውሳን ወይ ሕጋዊ ውክልና ከም ዘይህብ ክርድኡ ኣለዎም፡፡ 
 
 


