የቤተሰብ ድጋፍ መጠየቂያ መርሃ ግብር
በተሳካ ሁኔታ ራስን ለማግለል እና ተለይቶ ለመቆየት እርስዎ እና ቤተሰብዎ የገንዘብ ድጋፍ ይፈልጋሉ? በኪንግ ካዉንቲ የሚኖር ማንኛዉም በምርመራ መያዙ የተረጋገጠ ወይም ለኮቪድ
የተጋለጠ ሰዉ የአሁኑን ኪራይ፣ ሞርጌጅ፣ ግልጋሎት፣ ዉሃ፣ ስልክ እና ኢንተርኔት ክፍያዎችን ለመክፈል የሚያስችለው እስከ $1500 የአንድ ጊዜ ቤተሰብ ወጪ እርዳታ ለማግኘት ብቁ
ሊሆን ይችላል። የቤተሰብ ድጋፍ መጠየቂያ መርሃ ግብር በጤና ክፍል በገንዘብ የሚደገፍ ሲሆን ገንዘቡ እስካለ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል:

እንዴት ብቁ እሆናለሁ ወይም እመዘገባለሁ?
ምንም ማመልከቻ አያስፈልግም። በቅርብ በኮቪድ-19 አዎንታዊ ምርመራ ዉጤት ያገኙ ወይም ከተያዘ ሰዉ ጋር
በቅርበት መገናኘታቸዉ የተረጋገጠ ከኪንግ ካዉንቲ contact tracer በአምስት ቀናት ዉስጥ ጥሪ ወይም የጽሑፍ
መልዕክት ያገኛሉ። ይህ ብቁነትን ለመወሰን የምዝገባ ሂደቱን ይጀምራል ። የቋንቋ ድጋፍ ይኖራል።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ብቁነት
የገቢ ወይም ዜግነት መስፈርት የለም። ብቁ ለመሆን፣ ግለሰቦች የግድ፡
የገንዘብ ድጋፍ ፍላጎት መጠቆም።
•
አዎንታዊ የ COVID-19 ምርመራ ዉጤት ያለዉ ወይም ከተያዘ ሰዉ በቅርብ የተገናኘ መሆኑ የተለየ።
•
ለይቶ ማቆያ ዉስጥ ወይም ተገልሎ ያለ።
•
ኪንግ ካዉንቲ ዉስጥ የሚኖር።
•
ወርሃዊ ወጪዎችን የሚሸፍን የፌደራል ወይም የአከባቢ ጥቅማ ጥቅሞች ያለገኘ መሆን አለባቸዉ።
•

እንዴት እንደሚሠራ
•
•
•
•
•

የብቁነት መስፈርቶቹን የሚያሟሉ ደንበኞች ከኪንግ ካዉንቲ ማህበረሰብ ሠራተኛ ጋር ከተገናኙ ጊዜ ጀምሮ የክፍያዎቻቸዉን ቅጅዎች ለሲያትል እና ኪንግ ካዉንቲ –
ማህበረሰብ ጤና ለማስገባት ሰባት ቀናት አላቸዉ።
ግለሰቦችን ሰነዶቻቸዉን ለማስገባት ለመርዳት የኪንግ ካዉንቲ ማህበረሰብ ሠራተኞች ይኖራሉ።
ክፍያዎች በቀጥታ ለያንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢ ይከፈላል።
መርሃ ግብሩ የአሁን ኪራይ፣ ሞርጌጅ፣ ግልጋሎት፣ ዉሃ፣ ስልክ እና ኢንተርኔት ወጪዎችን ይሸፍናል። በየ ሁለት ወራት የሚቀርቡ ክፍያዎችም ሙሉ በሙሉ ይከፈላሉ።
የገንዘብ ድጋፎቹን የክሬዲት ካርድ ክፍያዎች፣ የህክምና ክፍያዎች፣ የመኪና ብድሮች፣ ኢንሹራንስ፣ የቀረጥ ክፍያዎች እና ከአንድ ወር በላይ : ቀን ያለፈባቸዉ ክፍያዎችን
ለመክፈል መጠቀም አይቻልም።

ተለይቶ መቆየት እና መገለል
በምርመራ ኮቪድ-19 እንዳለባቸዉ የታወቀ ግለሰቦች ወይም የኮቪድ-19 ምልክቶች ያላቸዉ እና የምርመራ ዉጤታቸዉ በእንጥልጥል ላይ ያለ ሌሎች የማህበረሰብ አባላትን ስጋት
ላይ ሊጥሉ ይችላሉ። የማህበረሰቡን ጤና ለመጠበቅ እና የኮቪድ-19 ስርጭት ለመከላከል ተለይቶ መቆየት ወይም መገለል ጠቃሚ ነዉ። በኪንግ ካዉንቲ ጤና እንክብካቤ ኦፊሰር
የተሰጠዉን ስለ ተለይቶ መቆየት መመሪያ እና የመገለል ትዕዛዝ ተጨማሪ ያንብቡ።

የተያዙትን መከታተል (Contact Tracing)
አዎንታዊ የምርመራ ዉጤት ካለዎት ወይም ካለዉ ጋር ከተጋለጡ contact tracers የሚባሉ የጤና መርማሪዎች መቼ እንደታመሙ እና ማን ተጋልጦ እንደሆነ ለመወሰን
ለመርዳት ያገኟቸዋል። ከዚያ በቅርብ ከርስዎ ጋር የሚገናኙትን ምን ጥንቃቄዎችን መዉሰድ እንዳለባቸዉ እና የት ነጻ ክትባት እንደሚያገኙ ለማሳወቅ ከርስዎ ጋር ይሠራሉ። ስለ
contact tracing ሂደት እዚህ ይወቁ።
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