www.kingcounty.gov/cea

ዝተወሃሃደ ምዝገባ ንኹሉ

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
መስከረምr 2016
ቋንቋ ስፓኛ/ኣምሓርኛ/ትግርኛ/ሱማልኛ/ቋንቋ ቬትናም

1. ዝተወሃሃደ ምዝገባ ንኹሉ (CEA) እንታይ ማለት እዩ?
ዝተወሃሃደ ምዝገባ ንኹሉ ወይ ከኣ CEA ፡ መንበሪ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ብምልልላይን ብምግምጋምን፡ ብጉዳያት ኣባይትቲ ሓገዝ
ምስ ዝገብሩ ኣገልግሎታትን ከወሃብ ዝከኣል ገዛውትን ከምዝራኸቡ ብምግባር፡ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ገዛ ምርካብ ዘውሕስ ኣገባብ
እዩ። CEA መንበሪ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ምስ ምዕሩይ ደረጃ ኣገልግሎትን ምስዝርካቡ ገዛውትን ንምዝማድ ዝተደላደለ ኣገባብ
ግምገማ ይጥቀም።
2. CEA ብኸመይ ኣብ ተግባር ይውዕል?
CEA ብዛዕባ ጠለባት ናይ ነፍስወከፍ መንበሪ ገዛ ዘይብላ ስድራቤት ወይ ውልቀሰብ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ቪ ኣይ - ኤስፒዲኤቲ
(VI-SPDAT) ብዝብል ስም ዝፍለጥ ኣገባብ ግምገማ ይጥቀም። ብሓፈሻ፡ እቲ ናይ ግምገማ ኣገባብ፡ ብዛዕባ ጥዕናኻ/ኺ፡ ብዛዕባ ምስ
ስእነት መንበሪ ገዛ ዝዛመድ ዘለካ/ኪ ተመክሮ ከም ኡውን ክህልዉኻ/ኺ ብዛዕባ ዝኽእሉ ካልኦት ጠለባት፡ ተከታተልቲ ሕቶታት
ይሓትት።
3. CEA ንመን እዩ ዘገልግል?
CEA ንኹሎም መንበሪ ገዛ ዝሰኣኑ ሰባት (ሓዳር ዘብሎም ዓቕሚ ኣዳም ዝበጸሑ፡ መንእሰያት፡ ናእሽቱ መንእሰያት*፡ ሰብኣይን ሰበይትን፡
ስድራቤታት: ብዕድመ ዝደፍኡ) ። ብተወሳኺ ድማ እቶም ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ብዘይ መንበሪ ገዛ ናይ ምትራፍ ሓደጋ ከጋጥሞም
ዝኽ እል ናእሽቱ መንእሰያት* እውን ናይ CEA ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
መንበሪ ገዛ ዘይብሉ ምዃን ማለት፡
•
•
•
•

ኣብ ግዳም ወይውን ሰብ ንክሓድረሉ ኣብ ዘይግባእ ቦታ ትሓድር/ሪ ኣለኻ/ኺ፡
ካብ ዘቤታዊ ዓመጽ** ሃዲምካ/ኪ ኣለኻ ወይ ክትሃድም ትፍትን/ኒ ኣለኻ/ኺ፡
ኣብ ናይ ህጹጽ ግዜ መዕቆቢ ወይ ከኣ ኣብ ግዝያዊ ናይ መሰጋገሪ ገዛ ትቕመጥ/ጢ ኣለኻ/ኺ፡ ወይ ድማ፡
ን 90 መዓልቲ ካብ ዝተቐመጥካሉ/ክሉ ትካል*** ትወጽእ/ጺ ኣለኻ/ኺ፡ ኣብቲ ትካል’ቲ ቅድሚ ም እታውካ/ኪ
መንበሪ ገዛ ዘይብልካ/ኪ ኔርካ/ኪ።

* ን እሽቶ መንእሰይ ማለት ካብ 17.5 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ማለት እዩ።
**ዘቤታዊ ዓመጽ ማለት ሓደ ውልቀሰብ ወይ ስራቤት ንገዝኦም ናይ ምምላስ ስግኣት ኣለዎም ወይ ከኣ ሓደገኛ ወይ ኣብ ገዛ ንህይወት ኣስጋኢ ዝኾነ
ተሞክሮ ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ ኸኣ መብዛሕቲኡ ግዜ ብሰንኪ መጕዳእቲ፡ ምክትታል፡ ጐነጽ ዝተሓወሶ ቆጸራ፡ ጾታዊ ዓመጽ ወይ’ውን ካልእ ኣካላዊ
ዓመጽ ይኸውን። ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂሰባት ወይ ከኣ ጾታዊ ምዝመዛ ዘጋጠሞም ሰባት እውን ናይ CEA ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ እዩም።
***ትካል ማለት ማሕቡስ፡ ቤት መእሰርቲ፡ ናይ ስነ ኣእምሮ ሆስፒታል፡ ናይ ሕክምና ሆስፒታል ወይውን ካብ ድሮጋ/ኣልኮላዊ ናይ ምድሓን (ምፍዋስ) መደብ
ማለት እዩ።

4.

ምስ CEA ብኸመይ ክተኣሳሰር ይኽእል?

ምስ CEA ምርኻብ ናብ 211 ብምድዋል ወይ ከኣ ኣብ ሓደ ካብቶም ከባብያዊ ናይ መራኸቢ ኣብያተ ጽሕፈትና ብምምጻእ
ክትገብሮ/ርዮ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። ኣድራሻታት ናይዞም ኣብያእተ ጽሕፈታት ሕቶ ቁጽሪ 6 ተዘርዚሮም ኣለዉ።
5.

ኣብ ሕቶ ቁጽሪ 3 ዝተዘርዘሩ ቅድመ ኩነታት ኣየማልእን እየ፡ ሓገዝ ንምርካብ ኣበይ ክኸይድ ይኽእል?

CEA ብውሑዱ ሓደ ካብቶም ኣብ ሕቶ ቁጽረ 3 ዝተዘርዘሩ ቅድመ ኩነታት ንዘማል ኡ ውልቀሰባት ወይ ስድራቤታት ጥራይ እዩ
ኣገልግሎት ዝህብ። እንተደኣ ንስኻ/ኺ ወይ ስድራቤትካ/ኪ ዋላ ሓደ ካብዞም ቅድመ ኩነታት እዚኦም ዘይተማኡ ኮይንኩም፡
ብኽብረትኩም ነዚ ድሕረ ገጽ (http://crisisclinic.org/)ብምውካስ ምስ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎት ተራኸቡ።

6. ከባብያዊ ናይ መርኸቢ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት ኣበይ ኣበይ ይርከቡ?
ኣብ ምምሕዳር ኪንግ (ኪንግ ካውንቲ) 5 ናይ ከባቢ ናይ መራኸቢ ኣብያተ ጽሕፈታት ይርከቡ። ዝርዝር ናቶም ከኣ እዚ ኣብ ታሕቲ
ዝርከብ እዩ፡
ቤት ጽሕፈት ስያትል

ኣገልግሎት ማሕበረኮም ካቶሊክ (Catholic Community Services)
ኣድራሻ: 100 23rd Avenue South, Seattle, WA 98144

(Seattle Office)

ሰኑይ –ዓርቢ፡ 9 ቅቀ-5 ድቀ.
ምሸት ምሸት/ሰዓታት መወዳእታ ሰሙን
ብቖጸራ

ቁጽሪ ተሌፎን፡ 206-323-6336
ሓበሬታ (ኣድራሻ) ውሰድ/ዲ
ምምሕዳር ደቡብ ኪንግ
ኣብ ፈደራል ወይ ኣብ ዝርከ
ቤት ጽሕፈት
(South King County in
Federal Way Office)

ምምሕዳር ደቡብ ኪንግቤት ጽሕፈት ረንቶን
(South King County
Renton Office)

መልቲ ሰንተር - ፈደራል ወይ (Multi-Service Center- Federal Way)
ኣድራሻ: 1200 South 336th Street, Federal Way, WA 98003

ሰኑይ –ዓርቢ፡ 9 ቅቀ-5 ድቀ.
ምሸት ምሸት/ሰዓታት መወዳእታ ሰሙን
ብቖጸራ

ቁጽሪ ተሌፎን: (253) 838-6810
ሓበሬታ (ኣድራሻ) ውሰድ/ዲ
ዋይ ኤም ሲ ኤ- ረንቶን ( YWCA- Renton)
ኣድራሻ: 1010 South 2nd Street, Renton, WA 98057

ሰኑይ –ዓርቢ፡ 9 ቅቀ-5 ድቀ.
ቀዳም ቀዳም ብቖጸራ ጥራይ

ቁጽር ተሌፎን: (425) 264-1400
ሓበሬታ (ኣድራሻ) ውሰድ/ዲ

ምምሕዳር ሰሜን ኪንግ ቤት ማእከል ዕድላት ንትምህርን ሽቕለትን (Opportunity Center for
ጽሕፈት
Employment and Education)
(North King County
ኣድራሻ: 9600 College Way North, Seattle, WA 98103
Office)
ቁጽሪ ተሌፎን: 206-753-4890

ሰኑይ –ዓርቢ፡ 9 ቅቀ-5 ድቀ.
ምሸት ምሸት/ሰዓታት መወዳእታ ሰሙን
ብቖጸራ

ሓበሬታ (ኣድራሻ) ውሰድ/ዲ
ምምሕዳር ምብራቕ ኪንግ
ቤት ጽሕፈት
(East King County
Office)

ኣገልግሎት ማሕበረኮም ካቶሊክ - ቤልቪዩ
(Catholic Community Services – Bellevue)
(መዘኻኸሪ: ቤት ጽሕፈት ኣብ ህንጻ ቀዳማይ ቤተ ክርስትያን ም እመናን ይርከብ.)
ኣድራሻ: 11061 NE 2nd Street, Bellevue, WA 98004

ሰኑይ: 9ቅቀ- - 7ድቀ; ሰሉስ
ሮቡዕ ድማ ሓሙስ:
8:30ቅቀ- - 6ድቀ.

ቁጽሪ ተሌፎን፡ (206)-323-6336
ሓበሬታ (ኣድራሻ) ውሰድ/ዲ

7. ናብ ቁጽሪ 211ድሕሪ ምድዋለይ እንታይ ይስ ዕብ?
ናብ ቁጽር 211 ምስ ደወልካ/ኪ፡ እቲ ዝምልሰልካ/ኪ ሰብ ብጉዳይ መንበሪ ገዛ ናይ ግምገማ ቆጸራ ክትሕዝ/ዚ ደሊኻ ከምዘለኻ/ኺ
ይፈልጥ ሓብሮ/ርዮ። ግምገማ ብጉዳይመንሪ ገዛ ንዝኾነ መንበሪ ገዛ ዘይብሉ ዘበለ ይግበር እዩ።
መንበሪ ገዛ ዘይብልካ/ኪ ንእሽቶ መንእሰይ ወይ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጻሕካ/ኪ መንእሰይ እንተኾይንካ/ኪ፡ ንዓኻ/ኺ ዝኾኑ ተወሳኺ ናይ
መንበሪ ገዛ ግምገማ ዝግበረሎም ቦታትት ከዘለዉ ፍለጥ/ጢ። እዞም ቦታታት እዚኦም ከኣ ኣብዚ ይርከቡ።
2

8. ቋንቋ እንግሊዝ ጽቡቕ ኣይዛረብን እየ፡ ናይ መንበሪ ገዛ ግምገማ ክግበረለይ ይከኣልዶ?
እወ፡ ኣብ ናይ ከባቢ ናይ መራከቢ ኣብያተ ጽሕፈታት ዘለዉ ሰራሕተኛታት ሓያሎ ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም። ኣብ ቁጽሪ 211
ክትድውል/ሊ እንከለኻ/ኺ ብKረትካ/ኪ ነቲ ዝምልሰልካ/ኪ ሰብ እትመልኮ/ክዮ ቋንቋ ኣየናይ ምዃኑ ሓብሮ/ርዮ። ኣብቲ እትኸዶድዮ ቦታ
ቋንቋካ/ኺ ዝዛረብ ሰብ እንተዘየልዩ፡ እቲ ዝምልሰልካ/ኪ ሰብ ኣብ ግዜ ቆጸራኻ/ኺ ተርጓማይ ከም ዝህልው ክገብር እዩ።
9. ህጻናት ኣለዉኒ፡ ኣብ ናይ መንበሪ ገዛውቲ ናይ ግምገማ ቆጸራይ ሒዘዮም ክመጽእ ይኽ እል ዶ?
እወ። ኣብ ቆጸራኻ/ኺ ደቅኻ/ኺ ሒዝካ/ኪ ክትመጽእ ምንም ጸገም የልቦን።
10. ኣብ ሰዓታት ናይ ቀትሪ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ኣለኒ፡ ናይ መንበሪ ገዛ ግምገማ ክገብር ይኽ እል ዶ?
እወ። ናይ ከባቢ ናይ መራኸቢ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት ናይ ምሸት ወይ ቀዳመ ሰንበት ቆጸራ ይህቡ እዮም። ኣብ ቁጽሪ 211
ክትድውል/ሊ እንከለኻ/ኺ ብኽብረትካ/ኪ ነቲ ዝምልሰልካ/ኪ ሰብ ናይ ስራሕካ/ኪ ወይ ናይ ትምህርትኻ/ኺ መደብ ሓብሮ/ርዮ።
11. ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ማሕቡስ ወይ ኣብ ቤት መእሰርቲ እንተለኹኸ CEA ክሕግዘኒ ይኽእልዶ ይኸውን?
ኣብ ማሕቡስ ወይ ኣብ ቤት መእሰርቲ ቅድሚ ምእታውካ/ኪ መንበሪ ገዛ ዘይብልካ/ኪ እንተኔርካ/ኪ፡ ኣብ ማሕቡስ ወይ ኣብ ቤት
መእሰርቲ ድማ 90 ወይ ካብ 90 ዝወሓደ መዓልታት እንተጺሕካ/ኪ፡ እወ ናይ CEA ሓገዝ ክትረክብ/ኽቢ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ።
ዓቕሚ ኣዳም ዝበጻሕካ/ኪ ንእሽቶ መንእሰይ እንተኾይናካ/ኪ (ካብ 17.5 ክሳብ 24 ዓመት ዘሎ ዕድመ)፡ ካብ ማሕቡስ ወይ ካብ ቤት
መእሰርቲ ቅድሚ ምውጻእ እንተወሓደ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እንተኾይኑ፡ እወ CEA ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ዓቕሚ ኣዳም ንዝበጸሑ
ናእሽቱ መንእሰያት፡ ማሕቡስ ወይ ቤት መእሰርቲ ቀቅድሚ ምእታው መንበሪ ገዛ ዘይነበረካ/ኪ ናይ ምዃን ቅድመ ኩነት የልቦን።
ብተወሳኺ ድማ፡ 90 መዓልታት ወይ ካብኡ ንታሕቲ ኣብ ማሕቡስ ወይ ቤት መእሰርቲ ዝጸነሓካ ናይ ምዃን ግዴታ የልቦን።
12.

ናይ መንበሪ ገዛ ግምገማ ጌረ እየ፡ መንበሪ ገዛ ንምርካብ ናይ ምጽባይ ሊስታ ኣለኦ ድዩ? መንበሪ ገዛ ንምርካብከ ክንደይ ዝ ኣክል
ግዜ ምጽባይ የድሊ?

ንናይ መንበሪ ገዛውቲ ናይ ምጽባይ ሊስታ የልቦን። ቁጽሪ መንበሪ ገዛ ናይ ዘይብሎም ውልቀ ሰባትን ስድራቤታትን ካብ መዓልቲ
ንመዓልቲ ይፈላለ እዩ። ቁጽር ናይ ክወሃብ ዝከኣል ምነብሪ ገዛውት እውን ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ይፈላለ እዩ። ስለዝኾነ ድማ መንበሪ
ገዛ ንምርካብ ዘሎ ናይ ምጽባይ ግዜ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ።
13. ናይ መንበሪ ገዛ ግምገማ ጌረ እየ። ይኹን ደኣምበር ኩነታተይ ኣይተቑየረን። እንታይ ክገብር ይግበኣኒ?
ንክንራከበካ/ኪ ዘድሊ ሓብሬታ ወይውን ካልእ ንጉዳይ ግምገማ መንበሪ ገዛ ዝምልከት ሓበሬታ ክትቅይር/ሪ ኣብዚ ቃን ቁጽሪ 206328-5796 ደውል/ሊ ወይ ኣብ ዝኾነ ናይ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ደውል/ሊ።
14. CEA ብዛዕባ ዝኽተሎ ሜላን ናይ ኣሰራርሓ ቅጥዕን ስክፍታ ኣለኒ’ሞ ምስ መን ኮን ክዛረብ ይኽ እል?
ብዛዕባ CEA ዝኽተሎ ሚለኣን ናይ ኣሰራርሓ ሜላን ስክፍታ እንተሊዩካ/ኪ ናብ 206-328-5796 ምድዋል ወ ናብ
cea@kingcounty.gov ኢመይል ምል ኣክ ይከኣል እዩ።
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