ፕሮግራም ጠለብ ሓገዝ ወጻኢታት ገዛ (Household Assistance Request Program)
ብዘይጸገም ንምውሻብን ተነጺልካ ንምጽናሕን ስድራቤትኩም ናይ ገንዘብ ሓገዝ የድልዮ ድዩ? ነባሪ ኪንግ ካውንቲ ዝኾነ ማንም ሰብ፡ ኮቪድ-19 ከምዘለዎ ብመርመራ እንተተረጋጊጹ ወይ
ኣብ ጥቓ ዘለዎ ብምቕራቡ ነቲ ሕማም እንተተቓሊዑ፡ ንመኽፈሊ ወጻኢታት ገዝኡ (ከም ክራይ ገዛ፡ ሞርገጅ፡ መብራህትን ጋዝን፡ ማይ፡ ቴሌፎንን ኢንተርነትን) ዝውዕል ሓንቲ ግዜ
መኽፈሊ ወጻኢታት ገዛ ክሳብ $1500 ዝበጽሕ ገንዘብ ንኽቕበል ብቑዕ እዩ። እዚ ፕሮግራም ጠለብ ሓገዝ ወጻኢታት ገዛ ብክፍሊ ጥዕና ዝምወል ኮይኑ ገንዘብ ክሳብ ዘሎ ክቕጽል እዩ።
ብኸመይ ብቑዕ ክኸውን ወይ ክምዝገብ ይኽእል?
ዝኾነ ምዝገባ ወይ ምምላእ ቅጥዒ ኣየድልን እዩ። እቶም ተመርሚሮም ኮቪድ-19 ዝተረኽቦም ከምኡ’ውን እቶም ምስ ኮቪድ
ዘለዎ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ከምዝገበሩ ዝተለለዩ፡ ካብ ናይ ኪንግ ካውንቲ ተኸታተልቲ ናይ ቀረባ ርክብ (Contact Tracers)
ቴሌፎን ክድወለሎም ወይ ቴክስ ክልኣኸሎም እዩ። እዚ ብቑዕነት ንምውሳን መስርሕ ምዝገባ ከበግስ እዩ። ኣገልግሎት
ተርጎምቲ ቋንቋ ክህሉ እዮ።

ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት

ብቕዓት
ክማላእ ዘለዎ ናይ እቶት ይኹን ናይ ዜግነት ኩነት የለን። ውልቀሰባት ብቑዓት ንኽኾኑ እዚ ዝስዕብ ከማልኡ ኣለዎም፡
•
•
•
•
•

ገንዘባዊ ሓገዝ ከምዘድልዮም ምርኣይ
ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኽበ ናይ ኮቪድ-19 ኣዎንታዊ ውጽኢት መርመራ ወይ ምስ ኮቪድ ዘለዎ ናይ ቀረባ ርክብ ከምዝገበርካ ምስእትልለ።
ተወሺብካ ወይ ተነጺልካ ምስእትህሉ
ኣብ ኪንግ ካውንቲ ትነብር ምስእትኸውን
ነዚ ዝተጠቕሰ ወርሓዊ ወጻኢታትካ ዝሽፍን ካልእ ናይ ፈደራል ወይ ናይ ዞባ ሓገዝ ትረክብ ምስዘይትህሉ።

ከመይ እዩ ዝሰርሕ
•
•
•
•
•

ነዚ ናይ ብቕዓት መምዘኒ ዘማልኡ ዓማዊል ምስ ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና ኮምዩኒቲ ርክብ ካብ ዝገበሩላ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ቅዳሕ
ኩሉ ዘለዎም ቢል ናብ ህዝባዊ ጥዕና – ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ከቕርቡ ኣለዎም።
ናይ ኪንግ ካውንቲ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና ኮምዩኒቲ ሰነዳት ኣብ ምርካብ ንኽሕግዙ ቅሩባት እዮም።
እቲ ክፍሊት ብቐጥታ ነተን ውሃብቲ ኣገልግሎት ክልኣኸለን እዩ።
እዚ ፕሮግራም ከም ክራይ ገዛ፡ ሞርገጅ፡ ዩቲሊቲ፡ ማይ፡ ቴሌፎን፡ ከምኡ’ውን ናይ ኢንተርነት ወጻኢታት ይሽፍን። ኣብ ከክልተ ወርሒ (bi-monthly) ዝመጹ ቢላት’ውን
ምሉእ ብምሉ ክኽፈሉ እዮም።
እዚ ገንዘብ ናይ ክረዲት ካርድ ክፍሊት፡ ናይ ሕክምና ወጻኢ፡ ዕዳ መኪና፡ ኢንሹራንስ ወይ ግብሪ ወይ’ውን ካልኦት ካብ ናይ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ዝኾኑን መዓልቶም ዘሕለፉን
ወጻኢታት ኣይሽፍንን እዩ።

ምውሻብን ተነጺልካ ምጽናሕን
መርመራ ጌሮም ኮቪድ-19 ከምዘለዎም ዝተረጋገጹ ወይ’ውን ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዝርኣዮም ዘሎ ግን ውጽኢት መርመርኦም ኣብ ምጽባይ ዘለዉ ሰባት ንካልኦት ኣባላት
ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ ከእትውዎም ይኽእሉ እዮም። ጥዕና ካልኦት ኣባላት ሕብረተሰብ ንምሕላውን ኮቪድ-19 ንኸይላባዕ ንምክልኻልን፡ ምውሻብን ተነጺልካ ምጽናሕን ኣዝዮም
ኣገደስቲ እዮም። ብዛዕባ ብኣባል ቤት ጽሕፈት ክንክን ጥዕና ኪንግ ካውንቲ ዝተዘርገሐ መምርሒታት ምውሻብን ተነጺልካ ምጽናሕን ተወሳኺ ንምምባብ ኣብ’ዚ ተወከሱ።

ምክትታል ናይ ቀረባ ርክብ (Contact Tracing)
ኣዎንታዊ ውጽኢት እንተረኺብካ ወይ’ውን ምስ ዝሓዞ ብምቕራብካ እንተተቓሊዕካ፡ መርመርቲ ሓለዋ ጥዕና - ብተኸታተልቲ ናይ ቀረባ ርክብ (contact tracers) ዝፍለጡ ረኺቦም መዓስ ከምዝተተሓዝኩም፡ ንመንከ ኣብ ኣቃሊዕኩም መደምደምታ ንምሃብ ክረኽብኹም እዮም። ኣስዒቦም ምሳኹም ብምትሕብባር ነቶም ምሳኹም ዝቐረቡ እንታይ
ጥንቃቐ ክገብሩ ከምዘለዎም ክሕብርዎምን ኣበይ ብናጻ ክትምርመሩ ከምእትኽእሉ ክሕብሩኹምን እዮም። ብዛዕባ ናይ ቀረባ ርክብ ተኸታተልቲ - መስርሕ contact tracing
ንምምሃር ኣብዚ ተወከሱ.

