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የተቀናጀ አገባብ ለሁሉም (ሲኢኤ)

አዘውትረው የተጠየቁ ጥያቄዎች
ሴፕቴምበር 2016
ስፓኒሽ/ራሺያን/አማርኛ/ትግርኛ/ሶማሊ/ቪየትናሚዝ

1. የተቀናጀ አገባብ ለሁሉም (ሲኢኤ) ምንድን ነው?
ሲኢኤ ቤት አልባነት የተከሰተባቸው ሰዎች የቤት ድጋፍ አገልግሎቶች እና የቤት ንብረቶች ጋር በማገናኘት የተረጋጋ ቤት እንዲያገኙ
እርዳታ ያቀርባል። ሲኢኤ የቤት አልባነት የተከሰተባቸውን ሰዎች ትክክለኛውን የአገልግሎቶች ደረጃ እና የቤት ንብረቶች ጋር
ለማገናኘት ደረጃ የወጣለት የመገምገሚያ መሳሪያ ይጠቀማል።
2. ሲኢኤ የሚሰራው እንዴት ነው?
ሲኢኤ ቪ ኤስፒዲኤት የተባለ የመገምገሚያ መሳሪያ በመጠቀም የያንዳንዱን ቤት አልባ ቤተሰብ ወይም ቤት አልባ ሰው ፍላጎቶች ተጨማሪ
መረጃ ያገኛል። በአጠቃላይ፣ የመገምገሚያው መሳሪያ ስለ እርስዎ፣ ጤናዎ፣ ቤት አልባነት እንዴት እንደተከሰተብው፣ እና ሌላም ሊኖርዎ
ስለሚችሉ ፍላጎቶች ተከታታይ ጥያቄዎች ይጠይቃል።
3. ሲኢኤ ማንን ያገለግላል?
ሲኢኤ የሚያገለግለው ቤት አልባነት የተከሰተባቸውን ሁሉንም ሰዎች (ላጤዎች፣ ወጣት አዋቂዎች*፣ ጥንዶች፣ ቤተሰቦች፣ እና የጦር
አርበኞችብ) ነው። በተጨማሪም፣ ወጣት አዋቂዎች* በ 14 ቀናት ውስጥ ቤት አልባ የመሆን አደጋ ላይ ካሉ የሲኢኤ አገልግሎቶችን መቀበል
ይችላሉ።
ቤት አልባ መሆን ማለት እርስዎ፥:
•
•
•
•

ውጭ ላይ ወይም ለሰዎች መኖሪያ ባልሆኑ ቦታዎች ላይ መኖር ወይም መተኛት
የቤት ውስጥ ትክኮሳን** ማምለጥ ወይም ለማምለጥ መሞከር
በድንገተኛ መጠለያ ወይም በመሸጋገሪያ ቤት ውስጥ መቆየት፣ ወይም
90 ቀናት ያህል የቆዩበትን ተቋም*** መልቀቅ እና ተቋሙን ከመግባትዎ በፊት ቤት አልባ የነበሩ መሆን

* ወጣት አዋቂ ማለት እድሜው ከ 17.5 እስከ 24 ያለ ሰው።
**የቤት ውስጥ ትንኮሳ ማለት ሰውየው ወይም ቤተሰቡ ወደ ቤታቸው ለመመለስ ሲፈሩ ወይም በቤት ውስጥ አደገኛ እና ለህይወት አስጊ የሆኑ ሁኔታዎች፣
በጥቃት፣ ማሳደድ፣ የመቃጠር ትንኮሳ፣ የወሲብ ጥቃት ወይም ሌላ አካላዊ ጥቃት የተነሳ ሲሆን ነው። የሰዎች ዝውውር ወይም ወሲባዊ ምዝበራ
ያጋጠማቸው ሰዎችም በሲኢኤ ሊረዱ ይችላሉ።
***ተቋም ማለት እስር ቤት፣ ወህኒ፣ የአእምሮ ሆስፒታል፣ የህክምና ሆስፒታል፣ ወይም የእጽ ወይም አልኮል መታከሚያ ፕሮግራም ነው።

4. ወደ ሲኢኤ ጋር እንዴት መገናኘት እችላለሁ?
ወደ 211 በመደወል ወይም ከአካባቢው መዳረሻ ነጥብ ቢሮዎች ወዳንዱ በመምጣት ከሲኢኤ ጋር መገናኘት ይችላሉ። የነዚህ
ቢሮዎች አድራሻ በጥያቄ 6 ላይ ተዘርዝሮዋል።
5. በጥያቄ 3 ላይ የተዘረዘሩትን ማንኛውም ሁኔታዎች አላምዋላም፣ ለእርዳታ ወዴት መሄድ እችላለሁ?
ሲኢኤ ማገልገል የሚችለው በጥያቄ 3 ላይ የተገለጹትን ሁኔታዎች ቢያንስ አንዱን የሚያምዋሉ ሰዎች ወይም ቤተሰቦችን ብቻ ነው።
እርስዎ ወይም ቤተሰብዎ የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች አንዱንም የማያምዋሉ ከሆነ፣ እባክዎትን http://crisisclinic.org/ በመጎብኘት
ሌሎች አገልግሎቶችን ያግኙ።

6. የአካባቢ መዳረሻ ነጥብ ቢሮዎች የት ይገኛሉ?
በኪንግ ካውንቲ አካባቢ 5 የአካባቢ መዳረሻ ነጥብ ቢሮዎች ይገኛሉ። እነዚህም ከስር ተዘርዝረዋል።
ሲያትል ቢሮ

ካቶሊክ ማህበረሰብ አገልግሎቶች
አድራሻ: 100 23ኛው አቬኑ ሳውዝ፣ ሲያትል፣ ደብሊውኤ 98144

ሰኞ –አርብ 9 ኤኤም-5 ፒኤም.
ማታዎች/ሳምንት ማብቂያዎች ሰዓት
በቀጠሮ

ስልክ: 206-323-6336
አቅጣጫ ያግኙ
ሳውዝ ኪንግ ካውንቲ

ሁለገብ አገልግሎት ማዕከል- ፌዴራል ወይ

በፌዴራል ወይ ቢሮ

አድራሻ: 1200 ሳውዝ 336ኛ ስትሪት፣ ፌዴራል ወይ፣ ደብሊውኤ 98003

ሰኞ –አርብ 9 ኤኤም-5 ፒኤም.
ማታዎች/ሳምንት ማብቂያዎች ሰዓት
በቀጠሮ

ስልክ: (253) 838-6810
አቅጣጫ ያግኙ
ሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ሬንተን ቢሮ

ዋይደብሊውሲኤ- ሬንተን
አድራሻ: 1010 ሳውዝ 2ኛ ስትሪት፣ ሬንተን፣ ደብሊውኤ 98057
ስልክ: (425) 264-1400

ኖርዝ ኪንግ ካውንቲ

አቅጣጫ ያግኙ
የስራ እና ትምህርት እድል ማዕከል

ቢሮ

አድራሻ: 9600 ኮሌጅ ወይ ኖርዝ፣ ሲያትል፣ ደብሊውኤ 98103

ሰኞ –አርብ 9 ኤኤም-5 ፒኤም.
ቅዳሜ ሰዓት በቀጠሮ
ብቻ

ሰኞ – አርብ 9ኤኤም – 5ፒኤም.
ማታዎች/ሳምንት
ማብቂያዎች ሰዓት በቀጠሮ

ስልክ: 206-753-4890
አቅጣጫ ያግኙ
ኢስት ኪንግ ካውንቲ
ቢሮ

ካቶሊክ ማህበረሰብ አገልግሎቶች - ቤሌቩ
(ማሳሰቢያ፥ ይህ ቢሮ በፈርስት ኮንግሪጌሽናል ቤተክርስትያን ህንጻ ውስጥ ነው።)

ሰኞ: 9ኤኤም - 7ፒኤም; ማክሰኞ፣
እሮብ፣ እና ሃሙስ,
8:30ኤኤም - 6ፒኤም.

11061 ኤንኢ 2ኛ ስትሪት፣ ቤሌቩ፣ ደብሊውኤ 98004
ስልክ: (206) 323-6336
አቅጣጫ ያግኙ

7. ወደ 211 ስደውል ምን ይከሰታል?
ወደ 211 ሲደውሉ፣ ጥሪውን ላነሳው ሰው ለቤት ግምገማ ቀጠሮ መያዝ እንደሚፈልጉ ያሳውቁት። የቤት ግምገማ ማንኛውም ቤት አልባነት
ለተከሰተበት ግለሰብ ሊከናወን ይችላል።
ቤት አልባ ወጣት ወይም ወጣት አዋቂ ከሆኑ፣ የቤት ግምገማ ለማግኘት ተጨማሪ ቦታዎች አሉ። ተጨማሪ ቦታዎቹን እዚህ ይገኛሉ።
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8. እንግሊዝኛ በደንብ አልናገርም። የቤት ግምገማ ማግኘት እችላለሁ?
አዎ። በአካባቢ ተደራሽ ነጥብ ቢሮዎች የሚሰሩ ሰራተኞች የተለያዩ ቋንቋዎችን ይናገራሉ። ወደ 211 ሲደውሉ፣ ጥሪዎን ላነሳው ሰው በደንብ
መናገር የሚችሉትን ቋንቋ ያሳውቁት። የሚገናኙበት ቦታ ያሉት ሰራተኞች የእርስዎን ቋንቋ መናገር ካልቻሉ፣ ጥሪዎን ያነሳው ሰው በቀጠሮዎ
ወቅት አስተርጓሚ እንደሚገኝ ያረጋግጣል።
9. ወጣት ህጻናቶች አሉኝ። ወደ ቤት ግምገማው ስብሰባ ማምጣት እችላለሁ?
አዎ። ወደ ቀጠሮዎ ልጆችዎን ማምጣት ይችላሉ።
10. በቀን ሰኣታት ስራ ወይም ትምህርት አለኝ። የቤት ግምገማ ማግኘት እችላለሁ?
አዎ። የአካባቢ ተደራሽ ነጥብ ቢሮዎች የምሽት እና የሳምንት ማለቂያ ሰኣታት በቀጠሮ ማሰናዳት ይችላል። ወደ 211 ሲደውሉ፣ ጥሪዎን
ላነሳው ሰው ስለ ስራዎ ወይም ትምህርትዎ ጊዜ ሰሌዳ ያሳውቁ።
11. በአሁን ወቅት በእስር ቤት ወይም ወህኒ ካለሁስ፣ ሲኢኤ ሊረዳኝ ይችላልን?
እስር ቤት ወይም ወህኒ ከመግባትዎ በፊት ቤት አልባ ከሆኑ እና እስር ቤት ወይም ወህኒ የቆዩበት ወቅት 90 ቀናት ወይም ክዛ ያነሰ ከሆነ፣
ሲኢኤ ሊረዳዎት ይችላል።
ወጣት አዋቂ (ከ 17.5 እስከ 24 አመት እድሜ) ከሆኑ፣ ከእስር ቤት ወይም ወህኒ ከመውጣትዎ ቢያንስ ከሁለት ሳምንት በፊት ከሆነ
ሲኢኤ ሊረዳዎት ይችላል። ለወጣት አዋቂ፣ እስር ቤት ወይም ወህኒ ከመግባትዎ በፊት ቤት አልባ እንደነበሩ መሆንዎን የሚጠይቅ ምንም
አይነት ነገር የለም። በተጨማሪም በእስር ቤት ወይም ወህኒ ለ 90 ቀናት ወይም ከዛ ያነሰ ጊዜ እንደነበሩ መሆንዎን የሚጠይቅ ምንም
አይነት ነገር የለም።
12. የቤት ግምገማ አጠናቅቄያለሁ፣ ለቤቱ የመጠባበቂያ ዝርዝር አለን ቤቱን ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
ለቤት ምንም አይነት መጠባበቂያ የለም። መኖሪያ ቤት የሚፈልጉ የቤት አልባ ሰዎች እና ቤተሰቦች ቁጥር በየቀኑ ይለዋወጣል። ክፍት የሆኑ
አፓርትማዎች እና ሌሎች ቤቶች ዝርዝርም በየቀኑ ይለዋወጣል። እርስዎን ከትክክለኛው ቤት ጋር ለማጣመር የሚወስደውን ጊዜ ለማወቅ
የምንችልበት መንገድ የለም።
13. የቤት ግምገማውን አጠናቅቄያለሁ፤ ሁኔታዬ ግን ተቀይሮዋል። ምን ማድረግ አለብኝ?
የመገኛ መረጃዎን ወይም ሌላ ከቤት ግምገማዎ ጋር የተያያዘን መረጃ ለማሻሻል፣ የሲኢኤ ዋና የስልክ መስመርን በ 206-328-5796 ወይም
ማንኛውንም የአካባቢ ተደራሽ ነጥብ ቢሮዎች ጋር ይደውሉ።
14. ስለ ሲኢኤ ፖሊሲዎች እና አሰራሮች ቅሬታ አለኝ፣ ማንን ላናግር?
ስለ ሲኢኤ ፖሊሲዎች እና አሰራሮች ቅሬታ ካለዎት፣ በ 206-328-5796 መደወል ወይም በ cea@kingcounty.gov.
ኢሜይል ያድርጉ።
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