
SCHOOL / OFFICE USE ONLY 
Date submitted from Parent to School 

School Official Initials 
Date submitted by School   
Date Received by OFNS  

1 የቤተሰብ አባላት በሙሉ - የቤተሰብ አባላትን በሙሉ (ጨቅላ ሕጻናትን፣ አረጋውያንን፤ ወዘተ ጨምሮ) እንዲሁም እያንዳንዱ ልጅ የሚማርበትን ትምህርት ቤት ስም ጭምር ይዘርዝሩ 
የቤተሰብ አባላት ስም በሙሉ 

የራስ ስም      የመኻል ስም       የአባት ስም 
ገቢ ከሌለ ምልክት ያድርጉ      የልደት  ዘመን ክፍል  የእያንዳንዱን ልጅ ት/ቤት ያመልክቱ/ወይም ት/ቤት  ያልገባ ከሆነ “የለም” ይበሉ ማደጎ ልጅ ከሆነ

ምልክት 
ያድርጉ***

አዎን የለም / / 

አዎን የለም / / 

አዎን የለም / / 

አዎን የለም / / 

አዎን የለም / / 

አዎን የለም / / 

BENEFITS REFUSAL OF BENEFITS 
 

X 

2 0 1 

አንድ ዘር ይምረጡ፤: ስፓኒሽ /ላቲኖ አንድ ወይም ከዚያ በላይ ዘር ይምረጡ (የፈለገው ዘር ቢኮንም) አሜርካን ኢንዲያን ወይም የአላስካ ተወላጅ ጥቁር ወይም እፍሪካዊ አሜሪካዊ ነጭ
ስፓኒሽ ወይንም ላቲኖ ያልሆነ ኤሽያዊ የሀዋይ ወይም ሌላ የፓሲፊክ ደሴት ተወላጅ ሌላ

0447525568 

በኦን ላይን ላይ  dcps.heartlandapps.com ,ያመልክቱ 
  2015-2016 ፣ ለቁርስ፣ ለምሳ እና ለከትምህርት በኋላ መክስስ/ምግብ ተጠቃሚነት የቤተሰብ ማመልከቻ      

ማመልክቻውን ትንሹ ልጅዎ ለሚማርበት ትምህርት ቤት ያቅርቡ። ማመልከቻዎች ለማይቀበል ትምህርት ቤት ማመልከቻ አያቅርቡ። ጥያቄዎች? እባክዎን ለ Food and  
Nutrition አገልግሎት ጽሕፈት ቤት በ 202-299-2159 ይደውሉ። በሚገባ ተጠናቀው ያልተሞሉ ማምልከቻዎች ተመላሽ ይሆናሉ። ልጆችዎ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች   
ቢማሩም እንኳን በቤትዎ ለሚኖሩ ልጆችዎ ሁሉ አንድ ማመልከቻ ይሙሉ። በጉልህ ይጻፉ። በጥቁር ሰማያዊ ወይም በጥቁር ቀለም ብእር ይጠቀሙ።  . 

           

** ማደጎው ልጅ፣ በበጎ እድራጎት ወኪል ወይንም በፍርድ ቤት  ሕጋዊ ኃላፊነት ጠለላ ሥር ነው። ከላይ የተዘረዘሩት ልጆች  በሙሉ ማደጎ ልጆች ከሆኑ፣ በዚህ ቅጽ ላይ ለመፊረም ወደ ክፍል 5 ይዝለቁ። 

   

ቤት የለሽ፣ የሀገር ውስጥ ከቦታ ቦታ ተዘዋዋሪ ስደተኛ፣ ወይም ከቤቱ የኮበለለ ልጅ
ማንኛውም ልጅ፣ ቤት የለሽ፣ ስደተኛ፣ ወይም ከቤቱ የኮበለለ ከሆነ፣ በተገገቢው ሣጥን ላይ ምልክት ያድርጉና ስለ ቤተሰብዎ አገልግሎቶች የበለጠ ለማወቅ ለዲሲ OSSE Office of Transitory ጽሕፈት ቤት በ (202) 671-6487 ይደውሉ።. ቤት የለሽ የውስጥ ስደተኛ ከቤቱ የኮበለለ

4 የቤተሰብ ጠቅላላ ገቢ። እባክዎን ገቢ ያላቸውን የቤተሰብ አባላት ስም ብቻ ይዘርዝሩ። ምንያህልገቢ እናበየስንትጊዜው እንደሚያገኙይግለጹልን።የጉዲፈቻ ወላጆች፣ለልጁወጪ ከመንግሥትየሚሰጥዎትን የገንዘብ መጠን ልክ መጠቀስ አለብዎት።.
  ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ -  የገቢውን መጠን ያመልክቱ፤ እና ገቢውም በየስንት ጊዜው እንደሚያገኙ ይጠቀስ። በየሣምንቱ (W); በየ 2 ሣምንቱ (E); በወር 2 ጊዘ(T); በየወሩ (M);  በያመቱ (A) የሚሉትን መርጠው ያመልክቱ። 

 

ገቢ ያላችው የቤተ ሰብ አባላት ብቻ ተዘርዝረው ይጻፉ።  
ገቢ የሌላቸውን አይዘርዝሩ።

(ምሳሌ)    Jane Smith       1 4 9 9 9     9 9 9 9     5 0 0 0 
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5  
    ዐዋቂ የቤተሰብ አባል ማምልከቻው ላይ መፈርም አለበት። ክፍል 4 የተሞላ ከሆነ፣ ቅጹ ላይ የሚፈርመው ዐዋቂ ሰው፣ የሶሻል ሴኩሪቲውን ቁጥሮች የመጨረሻዎቹን አራት አኅዞች ማስፈር አለብት፣ አለበለዚያም “ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር “ የለኝም በሚለው ሣጥን ላይ ምልክት ማድረግ አለበት። (ከዚህ ገጽ ጀርባ ላይ የተመለከተውን መግለጫ ይመልከቱ።) በዚህ      
     ማመልከቻ ላይ የሰፈርው መረጃ ሁሉ ዕውነት መሆኑንና የቤተሰቡ የገንዘብ ገቢዎች ሁሉ በሙሉ የተጠቀሱ መሆናቸውን አረጋግጣለሁ (ቃል እገባለሁ)። ባቀርብኳቸው መረጃዎች መሠረት፣ ት/ቤቱ የፈድራል የገንዘብ ድጎማ ሊያገኝ እንደሚችል እገነዘባለሁ። የት/ቤት ኃላፊዎች፣ ያቀርብኳቸውን መረጃዎ ሊያረጋግጡ (ሊያጣሩ) እንደሚችሉ ዐውቃለሁ። ሆን ብየ የተሳሳተ  
     መረጃ ባቀረብ ልጆቼ ከምግብ ተጠቃሚነት አገልግሎት ሊከለከሉ እና እኔም ልከሰስ እንደምችል እረዳለሁ። 

X X X - X X - 
የዐዋቂ ሰው የቤተሰብ አባል ፊርማ 

 

የወልጅ/አሳዳጊ ስም የወልጅ/አሳዳጊ አባት ስም    

-  - -  - 
የቤት ስልክ 

/ / 
ቀን 

አድራሻ  

6  ፊርማ እና ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር የመጨረሻ` አራት አኀዞች (ሊታለፍ የሚችል)

Total Income     Weekly    Every 2 Weeks Twice a Month Monthly   Yearly Household Size  CENTRAL 
OFFICE 

USE ONLY 
F R P Determining Confirming Verifying 

Official's Official's Official's 
CE Signature      Date Signature     Date Signature     Date____________ 

 ሶሻል ሴኩሪት ቁጥር የለኝም 

3 

2  ጠቀሜታዎች  አገልግሎት አያስፈልገኝም 
ከ ቤተሰብዎ ነዋሪ አባላት መካከል የሆነ ሰው SNAP, FDPIR, ወይም የ TANF የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኝ ከሆነ፣ የሚያ ገኘውን  ሰው ስም እና የጉዳዩን ቁጥር 

ይጥቀሱና ቀጥታ ወደ ክፍል 5 ይዝለቁ። እነዚህን ጠቀሜታዎች ፈጽሞ የማያገኝ ከሆነ ወደ ክፍል 3 ያምሩ። የሜዲኬድ ቁጥሮች ተቀባይነት ስለማይኖራቸው እባክዎን 

የጉዳዩን ቁጥርዎን ያመልክቱ።. 

የጉዳዩ   
ቁጥር 

ፊርማ - ከታች የ X ምልክት የተድረገበት ላይ ዐዋቂ ሰው መፈረም አለበት። 

የወላጅ/አሳድጊ ኢሜይል አድራሻ የሥራ ስልክ

ሶሻል ሴኩሪቲ

ከተማ ስቴት    ዚፕ ኮድ 

(Amharic) 

ስም
ልጅዎ (ልጆችዎ) አገልግሎት እንዲያገኝ(ኙ) የማይፈ ልጉ ከሆነ 
በዚህ ሣጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። በክፍል 1 ላይ የተዘረዘሩ 
ትን ልጆች ያረጋግጡና  ከዚያ በኋላ በክፍል 5 ላይ ይፈርሙ።. 

የተማሪው መታወቂያ ቁጥር ይህ ሰው የዲሲፒኤስ ተማሪ ነው?

ከተቀናናሽ በፊት 
ጠቅላላ ገቢ 

በጎ አድራጎት፣  የልጅ
ማሳደጊያ ተቆራጭ 

የጡረታ አበል፣  
ሶሻል ሴኩሪቲ 

ማናቸውም  ሌላ ገቢ



 

ለ 2014 - 2015 ለትምህርት ቤት ቁርስ፣ ምሳ እና ከትምህርት በኋላ መክስስ/ምግብ፣ የቤተሰብ ማመልከቻ

ውድ የዲሲፒኤስ ወላጅ/አሳዳጊ፤ 

የልጅዎ ትምህርት ቤት፣ በብሔራዊው የትምህርት ቤቶች ፣ የቁርስ እና ምሳ መርሀ ግብር መሠረት፣ በየዕለቱ የትምህርት ቀን፣ አልሚና ጥኡም 
የሆነ ቁርስ እና ምሳ የሚያቀርብ ሲሆን፤ አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከትምህርት በኋላ ለሚካሄዱ የትምህርት ፕሮግራም ለሚከታተሉ 
ተማሪዎች ቀለል ያለ እራት ያቀርባሉ። የዲሲፒኤስ የቤተሰብ የቁርስ፣ የምሳና ከትምህርት በኋላ መክሰስ/ምግብ (FARM)፣ በፌድራላዊ የወጪ 
ሂሳብ መተኪያ አማካይነት፣ የዲሲፒኤስ የአልሚ ምግቦች አቅርቦቶች አገልግሎት ጽሕፈት ቤት፣ ለተማሪዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምግቦች 
እያቀረበ ነው።  

ለ 2015 - 16 የትምህርት ዓመት፣ 83  የዲሲፒኤስ ትምህርት ቤቶች፡ እንደ ብቁ ማኅበረሰብ (Community Eligible) የማረጋገጫ ዕው ቅና 
የተሰጥቸው ሲሆን በእነዚህ ትምህርት ቤቶች የሚገኙ ልጆች ሁሉ ያለ አንዳች ክፍያ በነጻ ምሳ እንዲያገኙ የሚያስችል ነው። ለተማሪ ዎች 
ሁሉ፣ ቁርስ እና ከትምህርት በኋላ እራት ነጻ ነው።  በ ብቁ ማኅበረሰብ (Community Eligible) ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪ ዎች 
ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች ለ 2015 - 16 የትምህርት ዓመት፣ የ FARM ማመልከቻ እንዲያቀርቡ አይፈለግም። ለብቁ ማኅበረሰብ 
(Community Eligible) ትምህርት ቤቶች ዝርዝር፣ እባክዎን dcps.dc.gov/page/nutrition-and-meals ን ይቃኙ። 

ምንም እንኳን በቤትዎ ውስጥ ክእርስዎ ጋር የሚኖሩ ልጆችዎ በተለያዩ ዲሲፒኤስ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ቢሆኑም፣ እባክዎን በነፍስ ወከፍ 
ለእ ያንዳንዱ ልጅ በእያንዳንዱ የትምህርት ዓመት አንዳንድ ማመልከቻ በመሙላት ያስረክቡ። ይህ ቻርተር ትምህርት ቤቶችን ( Charter 
Schools)  አይጨምርም። ማመልከቻዎን ከሞሉ በኋላ፣ ከሁሉም ልጆችዎ መካከል በእድሜ  አነሥተኛ የሆነው ልጅዎ ለሚማርበት ትም 
ህርት ቤት ጽሕፈት ቤት ያስረክቡ። ማመልከቻ ለማ ይቀበል ወይንም ቻርተር (Charter Schools) ትምህርት ቤት ወስደው አይስጡ። 
በተጨማሪም የቤተሰብዎን ማመልከቻ፣ የአስተማማኝነት ዋስትና ባለው  በ dcps.dc.gov/page/nutrition-and-meals ኢንተርኔት 
አማካይነት መሙላት ይችላሉ። 

ለ “ቅናሽ” ዋጋ (“reduced”) ምግብ የተመደቡ ተማሪዎች ሁሉ ምሳ በነጻ ያገኛሉ። “የከፈሉ” (“paid”) ተብለው ተለይተው የተያዙ የአንደኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሁሉ፣ ወይንም ለ 2015 - 16 የትምህርት ዓመት፣ የ FARM ማመልከቻ ያላስገቡ ተማሪዎች፣ ለምሳ $2.10  
እንዲከፍሉ ይደረጋል። “የከፈሉ” (“paid”) ተብለው የተመደቡ፣ ወይንም ለ 2015 - 16 የትምህርት ዓመት፣ የ FARM ማመልከቻ ያላስገቡ 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሁሉ ለምሳ $2.60  እንዲከፍሉ ይደረጋል። 

ተዘውትረው የሚነሡ ጥያቄዎች   
-ለእያንዳንዱ ልጅ ማመልከቻ መሙላት ይኖርብኛል ወይ?
የለም። በዲሲፒኤስ ትምህርት ቤቶች ለሚማሩ ተማሪዎች በቤተሰብዎ ውስጥ ለሚገኙ ተማሪዎች ሁሉ፣ በተለያዩ ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማ
ሪዎች ቢሆኑም እንኳን፣ በየዓመቱ አንድ ማመልከቻ ሞልተው ያስረክቡ። ይህ የቻርተ ትምህርት ቤቶችን  (Charter Schools) አይጨም 
ርም። ማመልከቻ ለሚቀበል በእድሜው አነሥተኛ ለሆነ ልጅዎ ለሚማርበት ለዲሲፒኤስ ትምህርት ቤት ማመልከቻውን መልሰው ያስረክቡ 
ማመልከቻ ለማይቀበል ትምህርት ቤት ወይንም ለቻርተር (Charter Schools) ትምህርት ቤት ወስደው አይስጡ። 
ነጻ ምግብ ማግኘት የሚችለው ማነው?

የቤተሰብ የገቢ መጠን የፈለገውን ያህል ቢሆንም፣ አንድ  ወይም  ከዚያ  በላይ  የሆኑ  የቤተሰብ  አባላት፣  ከ  SNAP, ከ FDPIR, ወይም ከ 
TANF ድጋፍ  የሚያገኙ  የአንድ  ቤተሰብ  አባል  ልጆች  ሁሉ፣  ነጻ  ምግብ  ያገኛሉ።  በተጨማሪም  የቤተሰባቸው  ጠቅላላ  
የገቢ  መጠን፣  በፌድራላዊው የገቢ መጠን የብቃት  መስፈርት  መመሪያ  ክልል  ውስጥ  ከሆነ፣  ልጆች  ለነጻ  ምግብ  ብቁ  ይሆናሉ።  የ  
WIC ድጋፍ በሚያገኝ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩ ልጆች ምናልባትም ለነጻ ወይንም ለቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።
የማደጎ፣ ቤት የለሽ፣ ከቤታቸው የኮበለሉ ወይም በወላጆቻቸው የሥራ ሁኔታ ምክንያት ከቦታ ወደቦታ የሚዘዋወሩ ልጆች በነጻ 

ምግብ ያገኛሉ ወይ?
አዎን። የቤተሰብ አባል የሆነ ማናቸውም የማደጎ ልጅ፣ የቤተሰቡ የገቢ መጠን የፈለገውን ያህል ቢሆንም፣ ለነጻ ምግብ ብቁ 
ነው። ቤት የለሽ፣ ከቤት የኮበለለ፣ ወይም ከቦታ ቦታ የሚዘዋወር ልጅ፣ ለሚከተሉት ማብራሪያዎች ብቁ ሆነው የሚገኙ ልጆች ምግብ በነጻ 
ያገኛሉ።
የልጄ ማመልከቻ በአለፈው ዓመት ተፈቅዶ ነበር። ሌላ ማመልከቻ ሞልቼ ማቅረብ አለብኝ ወይ?

አዎን። የልጅዎ ማመልከቻ የሚያገለግለው ለዚያው የትምህርት ዓመት እና እስከ መስከረም (September) 30, 2015 ላለው ጊዜ ብቻ 
ነው። ልጅዎ በብቁ ማኅበረሰብ (Community Eligible) ትምህርት ቤት የሚማር ካልሆነ በስተቀር አዲስ ማመልከቻ ማቅረብ አለብዎት።

በክፍል 1 ሥር፤ እንደ ቤተሰቤ አባል አድርጌ መሙላት ወይም ማካተት ያለብኝ ማንን ነው?
ዘመድም ሆኑ አልሆኑም (ለምሳሌ፣ አያቶች፣ ህጻናት፣ ጓደኞች)፣ የገንዘብ ገቢን እና የገንዘብ ወጪን የሚጋሩ ከቤተሰብዎ አባላት ጋር አብረው 
የሚኖሩ ሰዎችን ሁሉ መጨመር አለብዎት። እራስዎንና ከእርስዎ ጋር አብረው የሚኖሩ ልጆችን ሁሉ ማካተት አልብዎት። የኢኮኖሚ ጥገኛ ሳይሆኑ 
ራሳቸውን ችለው ከሚኖሩ (ለምሳሌ፣ የገንዘብ ድጋፍ የማያደርጉ፣ ከእርስዎም ጋር ሆነ ከልጆችዎ ጋር የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ያልሆኑ እና 
የተመጠነ የወጪ ድርሻ ድልድላቸውን ከሚከፍሉ) ጋር አብረው የሚኖሩ ከሆነ እነዚህን የመሳሰሉትን አንድ ላይ አይጨምሩ።

የማቀርባቸው ማስረጃዎች ይጣራሉ ወይ?
በማመልከቻው ላይ የቀረቡ መረጃዎች ሁሉ በትምህርት ዓመቱ ውስጥ በማንኛውም  ጊዜ  ሊጣሩ ይችላሉ። በማመልከቻው ላይ የሰፈሩትን 
ማስረጃዎች ትክክለኛነት ለማጣራት የትምህርት ቤት ባለሥልጣናት መረጃዎችን እንዲልኩላቸው ጥያቄዎች ሊያቀርቡልዎት ይችላሉ። 

- ልጄ (ልጆቼ) ለነፃ ወይም ለቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቁ የማይሆኑ ከሆነና እኔም መረጃዎችን ለመስጠት ካልፈለኩ፣ የምግብ ድጋፍ አገልግሎት ማመልከቻ ማቅረብ
አለብኝ ወይ?
አዎን። ክፍል 1 ን ብቻ አጠናቀው በመሙላትና በክፍል 2 “REFUSAL OF BENEFITS” (አግልግሎቱን አልፈልግም) በሚለው ሣጥን ላይ ምልክት በማድ 
ረግ ወደ ክፍል 5 ይዝለቁ። ከዚያም ከልጆችዎ መካከል አነሥተኛ እድሜ ያለው ልጅዎ ወደሚማርበት እና ማመልከቻም ወደሚቀበልበት ትምህርት ቤት 
ወስደው ያስረክቡ። ማመልከቻ ለማይቀበል  ወይንም ቻርተር ( Charter School)  ትምህርት ቤት ወስደው አይስጡ። 
-የቤተሰብ የገቢ መጠን ከለወጠ የምግብ አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን  እንደገና ማመልከት አለብኝ ወይ?
አዎን። የቤተሰብዎ አባላት ቁጥር ከጨመረ፣ ከቤተስብዎ አባላት መካከል አንዱ የስቴት ድጋፍ ማግኘት ይጀምራል፤ ወይም የቤተሰብዎ የገቢ መጠን ከጨመረ 
ወይም ከቀነሰ የምግብ አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን እንደገና ማመልከት ይኖርብዎታል። 

-ትምህርት ቤቱ ላቀረብኩት ማመልከቻ በሚሰጠው ውሳኔ ባልስማማስ?
ከትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች ጋር መነጋገር አለብዎት። በተጨማሪም ጉዳዩ በችሎት እንዲታይ 1200 First Street NE, 11th Floor, Washington, DC
20002 ላይ ለሚገኘው ለዲሲፒኤስ ምግብ እና ለአልሚ ምግብ አገልግሎቶች ጽሕፈት ቤት (DCPS Office of Food and Nutrition
Services) (202) 299-2159 ስልክ በመደወል ወይም ደብዳቤ በመጻፍ መጠየቅ ይቻላል። 

 

የግል መብት ድንጋጌ መግለጫ  ፍሬ ነገር፤  (PRVACY  ACT  STATEMENT) :        
ይህ፣ የሚሰጡን መረጃ ምን ያህል በመልካም ሁኔታ እንደምንጠቀምበት ያብራራል። 
የሪቻርድ ቢ ሩሴል  ብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ድንጋጌ ሕገ ደንብ (Richard B. Russell National School Lunch Act) መረጃዎችዎን በዚህ
ማመልከቻ ላይ  ይፈልገዋል። መረጃውን የግድ እንዲሰጡ የማይገደዱ ሲሆን፣ የማይሰጡ ከሆነ ግን ልጅዎ ለነጻም ሆነ ለቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቁ መሆኑን ልናረጋግጥ አንች 
ልም። ማመልከቻው ላይ የሚፈርመው የቤተሰብ አባል ዐዋቂ ሰው ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር አራት የመጨረሻዎቹ አኃዞች መጻፍ አለባቸው። ይሁን እንጂ በማደጎ ልጅ ስም 
ሲያመለክቱ ወይም ተጨማሪ የአልሚ ምግብ የድጋፍ እርዳታ ፕሮግራም  (SNAP)፣ የችግረኛ ቤተሰብ ጊዜያዎ የድጋፍ እርዳታ የፕሮግራም (TANF) ወይም ለአሜ 
ሪካን ኢንዲያን ጥበቃ ለተመደበ ልዩ ክልል የምግብ ማዳረስ እደላ መርሀ ግብር (FDPIR) የጉዳይ ቁጥር፣ እየዘረዘሩ በሚያቅርቡበት ወቅት ወይም ለልጅዎ ሌሎች የም 
ግብ እደላ FDPIR የሆኑ መለያዎችን በሚያቀርቡበት ሰዓት ወይንም በማመልከቻው ላይ የሚፈርመው ዐዋቂ የቤተሰብ አባል ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር እንደሌለው በሚያመ 
ለከቱበት ወቅት የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር የመጨረሻዎቹ አራት አኃዞች እንዲጻፉ አይፈለግም። የሚሰጧቸውን መረጃዎች ልጅዎ፣ ለነጻ እና ወይም ለቅንሽ ዋጋ ምግብ ብቁ 
ይሆን ወይም አይሆን እንደሆነ ለመወስን እና እንዲሁም ለአስተዳደር አገልግሎት፣ የምሳና የቁርስ ፕሮግራሞችን ለማጠናከሪያ አገልግሎቶች እንጠቀምበታለን። እርስዎ 
ብቁ ሆነው ስለመገኘትዎ ያለውን መረጃ ከትምህርት፣ ከጤና እና እንዲሁም ከአልሚ ምግቦች አቅርቦት አካላት ጋር ፕሮግራሞቻቸውን እንዲገመግሙ፣ ገንዘብ እንዲመ 
ድቡ፣ ወይም ለፕሮግራሞቻቸው የሚጠቅመውን መወሰን እንዲችሉ፣ ፕሮግራሞቻቸውን ኦዲት እና ቁጥጥር እንዲያደርጉ፣ እንዲሁም ሕግ አስካባሪ ባለሥልጣናት  የፕሮ 
ግራሞቹን ደንብ እና ሕጎች አለመዛባትን ማየት እና መቆጣጠር እንዲችሉ የእርስዎን የብቁነት መረጃዎች ለእነዚህ አካላት ልናካፍላቸው እንችላለን።    

 መድልዎ አልባ መግለጫ ፍሬ ነገር፤  (NON-DISCRIMINATION STATEMENT)       
ይህ፣ አግባብ በጎደለው መንግድ ተስተናግጃለሁ ብለው የሚያምኑ ከሆነ ምን ማድረግ እንዳለብዎ ያብራራል።        
“ በፌድራላዊ ሕግና በዩኤስ የግብርና መምሪያ (USDA) ፖሊሲ መሠረት፣ ይህ ተቋም፣ ዘርን፣ ቀለምን፣ የመጡበት ሀገርን፣ ጾታን፣ እድሜን፣ ወይንም  
እክልን (disability) መሠረት በማድረግ አንዳችም ዐይነት መድልዎ እንዳያደርግ የተከለከለ ነው። ይህን መሰል አድሏዊ ጥቃት ሲያጋጥም አቤቱታ ለማ 
ቅረብ፣ ለ USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 ላይ 
ለሚገኘው፣ ጽሕፈት ቤት ይጻፉ፣ ወይንም የነጻ መደወያ በሆነው የስልክ ቁጥር (866) 632-9992 (ድምፅ) ይደውሉ። የመስማት እክል ወይም የመና 
ገር ችግር ያላባቸው ግለሰቦች፣ የዩናይትድ ስቴትስ የግብርና መምሪያ (USDA) የፊድራል የስልክ ማዞሪያ አገልግሎት በሆነው በ (800) 877 - 8339  
ወይም (800) 845 – 6136  (ለስፓንሽ ቋንቋ) በመደወል ማነጋገር ይችላሉ። USDA  እኩል እድል ሰጪ እና እኩል ቀጣሪ ድርጅት ነው።  

    (Amharic) 

  ለ 2015 – 2016 የትምህርት ዓመት የፌድራል የገቢ ብቃት መመጠኛ ቻርት 
የቤተሰብ አባላት ብዛት ዓመታዊ ወርኃዊ ሣምንታዊ 
1 $21,775 $1,815 $419 
2 $29,471 $2,456 $567 
3 $37,167 $3,098 $715 
4 $44,863 $3,739 $863 
5 $52,559 $4,380 $1,011 
6 $60,255 $5,022 $1,159 
7 $67,951 $5,663 $1,307 
8 $75,647 $6,304 $1,455 
ለእያንዳንዱ ተጨ ማሪ የቤተሰብ  አባል $7,696 $642 $148 

http://www.dcps.dc.gov/DCPS/foodservices�
http://www.dcps.dc.gov/DCPS/foodservices�



