
ስለ ነፃ ምግብ እና የቅናሽ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግብ ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች  

ውድ ወላጆች/አሳዳጊዎች: 

ልጆች ለመማር ጤናማ ምግብ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስፔንሰርፖርት ማዕከላዊ ትምህርት ቤት ዲስትሪክትበሁሉም የትምህርት ቀናት ጤናማ ምግብ ያቀርባል፡፡ 

የቁርስ ወጪዎች $1.75; የምሳ ወጪዎች $3.00. ልጅዎት ለነፃ ምግብ ወይም ለቅናሽ ዋጋ ምግብ እጩ ሊሆን ይችላል፡፡ የቅናሽ ዋጋ  ለቁርስ እና  ለምሳ፡፡ ይህ ጥቅል 

ለነፃ ምግብ ወይም ለቅናሽ ዋጋ ምግብ ጥቅማጥቅሞች ማመልከቻ፤ ዝርዘር መረጃዎችን ይዟል፡፡ ከዚህ በታች ለማመልከት ሂደቱ እንዲረዳዎት መደበኛ ጥያቄዎችና መልሶች 
አሉ፡፡ 

1. ነፃ ምግብ ወይም የቅናሽ ዋጋ ምግብ ማን ሊያገኝ ይችላል?  

• ጥቅማጥቅሞችን የሚቀበሉ በቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሁሉም ልጆች SNAP ፣ በሕንድ የተያዙ ቦታዎች (FDPIR) ላይ የምግብ 

ማከፋፈያ ፕሮግራም ወይም  TANF, ለነፃ ምግብ ብቁ ናቸው፡፡  

• በህጋዊ የማደጎ ልጆች እንክብካቤ ወኪል ወይም በፍርድቤት ስር ያሉ የማደጎ ልጆች ለነፃ ምግብ ብቁ ናቸው፡፡  

• በትምህርት ቤታቸው ሄድ ስታርት ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉ ልጆች ለነፃ ምግብ ብቁ ናቸው፡፡ 

• ቤት የሌላቸው ወይም የጠፉ ወይም ስደተኛ ልጆች ለነፃ ምግብ ብቁ ናቸው፡፡ 

• የቤተሰብዎ ገቢ በፌደራል የገቢ ብቃት መመሪያ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ ልጆችዎ ነፃ ምግብ ወይም ቅናሽ ዋጋ ያለው ምግብ መቀበል ይችላሉ፡፡ 

የቤተሰብዎ ገቢ በሰንጠረዡ ከተቀመጡት መጠኖች ላይ የሚወድቅ ወይም ከዚያ በታች የሚሆን ከሆነ ልጆችዎ ለነፃ ምግብ ወይም ለቅናሽ ምግብ 
ብቁ ናቸው፡፡  

ጠቅላላ 

የቤተሰብ መጠን 
ዓመታዊ ወርሃዊ በወር ሁለት ጊዜ በየሁለት ሳምንቱ ሳምንታዊ 

1  $ 23,828   $ 1,986   $ 993  $ 917  $ 459 

2  $ 32,227   $ 2,686   $ 1,343   $ 1,240   $ 620  

3  $ 40,626   $ 3,386   $ 1,693   $ 1,563   $ 782 

4  $ 49,025   $ 4,086   $ 2,043   $ 1,886   $ 943  
5  $ 57,424  $ 4,786   $ 2,393  $ 2,209   $ 1,105 

6  $ 65,823   $ 5,486   $ 2,743   $ 2,532   $ 1,266 

7  $ 74,222   $ 6,186  $ 3,093   $ 2,855   $ 1,428  

8  $ 82,621   $ 6,886   $ 3,443   $ 3,178  $ 1,589  

*እያንዳንዱ አክል ሰው ያክላል  $ 8,399  $ 700  $ 350  $ 324  $ 162 

 

2. ልጆቼ ቤት የሌላቸው፤ የጠፉ ወይም ስደተኛ መሆናቸውን እንዴት አውቃለሁ? የቤተሰብዎ አባላት ቋሚ አድራሻ የላቸውም? በመጠለያ፤ በሆቴል ወይም 

በሌላ ጊዜያዊ መኖሪያ ቦታ በአንድ ላይ ትቀመጣላችሁ? ቤተሰብዎ በየወቅቱ ስፍራውን ይቀያይራል? የቀድሞ ቤተሰባቸውን መተው የመረጡ ልጆች ከእርስዎ ጋር 

ይኖራሉ? በቤተሰብዎ ውስጥ ያሉት ልጆች እነዚህን ማብራሪያዎች የሚመለከታቸው ከሆነና ልጆችዎ ነፃ ምግብ ማግኘት እንደሚችሉ  ተነግሮት የማያውቅ ከሆነ 

አባክዎ ይደውሉ ወይም ኢሜይል ያድርጉ ቲም ኦኮነር ፣ ቤት አልባ አገናኝ/ስደተኛ አስተባባሪ, 585-349-5150 or 

toconnor@spencerportschools.org .  

3. ማመልከቻውን ለእያንዳንዱ ልጅ መሙላት አለብኝ?  አይደለም፡፡ ቤተሰብዎ ውስጥ ላሉ ለሁሉም ተማሪዎች አንድ የነፃ ምግብ እና የቅናሽ ዋጋ ምግብ 
ማመልከቻ ይጠቀሙ፡፡ ሁሉንም የመረጃ ጥያቄዎች መሙላትዎን እርግጠኛ ይሁኑ፤ ያልተሟላ ማመልከቻ አንቀበልም፡፡ የተሞላውን ማመልከቻ ለ  

ስፔንሰርፖርት ማዕከላዊ ትምህርት ቤቶች የሕፃናት አመጋገብ ጽሕፈት ቤት ፣ 71 ሊል አቬ ፣ ስፔንሰርፖርት ፣ ኒው 14559 ፣ 

ትኩረት-አንድሪያ ሮማኖ ፣ 585-349-5190 ይመልሱ፡፡ 

4. በዚህ የትምህርት ዓመት ልጆቼ ነፃ ምግብ ማግኘት እንደሚችሉ የሚገልጽ ደብዳቤ ከተቀበልኩ ማመልከቻውን መሙላት ይኖርብኛል? አይደለም, ነገር ግን 

የተሰጦትን ደብዳቤ በጥንቃቄ ያንብቡ እና ትእዛዞቹን ይከተሉ፡፡ በቤተሰብዎ ከሚገኙ ብቁ የሆነ አንድም ልጅ በብቁነት መግለጫው ላይ ከተረሳ ወዲያውኑ 

ስፔንሰርፖርት ማዕከላዊ ትምህርት ቤቶች የሕፃናት አመጋገብ ጽሕፈት ቤት ፣ 71 ሊል አቬ ፣ ስፔንሰርፖርት ፣ ኒው 14559 ፣ 

ትኩረት-አንድሪያ ሮማኖ ፣ 585-349-5190 aromano@spencerportschools.org  ያግኙ፡፡ 

5. የልጄ ማመልከቻ ባለፈው ዓመት ጸድቋል። አዲስ ማመልከቻ መሙላት አለብኝ? አዎ. የልጅዎ ማመልከቻ በዚህ የትምህርት ዓመት 

የመጀመሪያዎቹ 30 የሥራ ቀናት ብቻ ነው፡፡ ትምህርት ቤቱ ልጆት ለአዲሱ የትምህርት ዐመት ብቁ እንደሆነ ካልተነገርዎት በስተቀር አዲስ ማመልከቻ 

መላክ አለብዎት፡፡ በትምህርት ቤቱ የተረጋገጠ አዲስ ማመልከቻ ካላኩ ወይም ልጅዎት ለነፃ ምግብ ብቁ እንደሆነ ሳይነገሮት የቀረ እንደሆነ ልጆት የሙሉ ምግብ 
ዋጋ ይጠየቃል፡፡   

6. ደብሊው አይ ሲ አገኛለሁ፡፡ ልጄ ነፃ ምግብ ሊያገኝ ይችላልን?  በደብሊው አይ ሲ ተሳትፎ ያለው ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩ ልጆች ነፃ ምግብ ወይም ምግብ በቅናሽ 

ዋጋ ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ እባክዎ ማመልከቻ ይላኩ፡፡ 

7. የሰጠሁት መረጃ ይጣራል? አዎ፡፡ ለላኩልን የቤተሰብ ገቢ ሪፖርት የፅሁፍ ማረጋገጫ እንዲልኩ ልንጠይቆትም እንችላለን፡፡                                   
AMH 



8. አሁን ብቁ ካልሆንኩኝ፤ በኃላ ላይ በድጋሚ ማመልከት እችላለሁ? አዎ፤ በማንኛውም የትምህርት ዓመት ውስጥ ሊያመለክቱ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፤ ወላጆቻቸው 

ስራ አጥ ሆነው የቤተሰቡ ገቢ ከገቢው ልኬት የቀነሰባቸው ልጆች ምግብ ለነፃ  እና በቅናሽ ዋጋ ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ፡፡  

9. 10. በማመልከቻዬ ላይ በት / ቤቱ ውሳኔ ባልስማማስ? የትምህርት ቤት ኃላፊዎችን ማነጋገር አለብዎት። ለዮናታን ሳትስበርግ ፣ 

349-5120 ፣ jsaltzberg@spencerportschools.org  እንዲደውል ወይም እንዲጽፍለት እሱን ወይም እሷን መጠየቅ 

ይችላሉ።ከቤተሰቤ አንዱ የ ዩኤስ ዜጋ ባይሆን ማመልከት እችላለሁ? አዎ፡፡ ነፃ ምግብ እና ምግብ በቅናሽ ዋጋ ለማግኘት ለማመልከት እርስዎ፤ ልጆችዎ 

ወይም ሌላ የቤተሰቡ አባላት የግድ የ ዩኤስ ዜጋ መሆን የለብዎትም፡፡ 

10. ገቢዬ ሁልጊዜ አንድ አይነት ባይሆንስ? በመደበኛነት የሚቀበሉትን የገንዘብ መጠን ይጥቀሱ፡፡ ለምሳሌ፤ በመደበኛነት $1000 የሚያገኙ ከሆነ፤ ያለፈው ወር ከ 

ስራ ቀርተው  $900 ከሆነ ያገኙት፤በወር $1000 እንደሚያገኙ ይፃፉ፡፡ የትርፍ ሰዐት ክፍያ የሚያገኙ ከሆነ ያካቱት ነገር ግን የትርፍ ሰዐት ስራውን አንዳንድ ጊዜ 

ብቻ የሚሰሩ ከሆነ አያካቱት፡፡ ስራዎን ካጡ ወይም የስራ ሰዐትዎን ወይም ደምወዞ ከተቀነሰ የወቅቱን ደምወዞን ብቻ ይጠቀሙ፡፡ 

11. እንዳንድ የቤተሰቡ አባላት ሪፖርት የሚያደርጉት ምንም አይነት ገቢ ከሌላቸውስ? የቤተሰቡ አባላት በማመልከቻው ላይ እንዲፅፉ የምንጠይቆት የገቢ አይነት 

ላይኖራቸው ወይም ምንም አይነት ገቢ ላይቀበሉ ይችላሉ፡፡ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ እባክዎ በቦታው ላይ  0 ይፃፉ፡፡ ነገር ግን፤ የገቢ መጠየቂያ ቦታው ባዶ 

ከተተወ እንደ ዜሮ ይቆጠራሉ፡፡ ሆነብለው እንደተውት ስለምንቆጥር እባክዎ የገቢ መጠየቂያ ቦታዎቹን ክፍት ሲተዉ በጥንቃቄ ይሁን፡፡  

12. ውትድርና ውስጥ ነው ያለነው፡፡ ገቢያችንን በተለየ ሁኔታ ነው ሪፖርት የምናደርገው? መደበኛ ክፍያዎ እና የገንዘብ ጭማሬዎችዎ እንደ ገቢ ሪፖርት መደረግ 

አለባቸው፡፡ ለመኖሪያ ቤት፤ ለምግብ፤ ወይም ለአልባሳት የአበል ገንዘብ የሚያገኙ ከሆነ ገቢ ውስጥ መካተት አለበት፡፡ ነገር ግን፤ የመኖሪያ ቤትዎ የ ሚሊታሪ 

ሃዉሲንግ ፕራይቬታይዜሽን ኢኒሽየቲቭ አካል ከሆነ፤ የመኖሪያ ቤት አበልዎን ገቢዎ ላይ አያካትቱ፡፡ከስምሪት የመነጨ ማንኛውም የውጊያ ክፍያም ከገቢዎ ውጭ 
ነው፡፡  

13. ማመልከቻ ክፍተት ለቤተሰቤ የሚበቃ ካልሆነስ? ማናቸውም ተጨማሪ የቤተሰብ አባላት በሌላ ወረቀት ዘርዝረው ከማመልከቻዎት ጋር 

ያያይዙት፡፡ሁለተኛ ማመልከቻ ለመቤተሰቤ ተጨማሪ እርዳታ ያስፈልገዋል፡፡ 

14.  ማመልከት የምንችልባቸው ሌሎች መተግበሪያዎች አሉን? ለክልል SNAP ወይም ለተጨማሪ ጥቅማጥቅሞች እንዴት ማመልከት 

እንደሚችሉ ለመማር-በአቅራቢያዎ ያለውን የእገዛ ጠረጴዛዎን ያነጋግሩ ወይም 1-800-342-3009 ይደውሉ። 

ተጨማሪ ጥያቄ ካልዎት ወይም እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ በ 585-349-5190 ይደውሉ፡፡ 

ከአክብሮት ጋር,  

 ጋሪ ማዕድን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የግንኙነት መረጃ እና የአዋቂ ፊርማ

ይህንን ፎርም የፈረመዉን አዋቂ ሰዉ ስም ይፃፉ የአዋቂ ሰዉ ፊርማ የዛሬ ቀን

የመኖርያ አድራሻ (ካለ) አፓርትመንት ከተማ       ክልል   ዚፕ               የቀን ስልክ እና ኢሜል (አማራጭ)   

“በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለዉ መረጃ ሁሉ እዉነት እንደሆነ እና ሁሉም ገቢ የተዘገበ መሆኑን አረጋግጣለዉ(እምላለሁ) ፡፡ ይህ መረጃ የመንግስት የገንዘብ ድጎማ ደረሰኝ ጋር በተያያዘ መሰጠቱንና የትምህርት ቤት ባለስልጣናት መረጃዉን ማረጋገጥ(ማጣራት) እንደሚችሉ ተረድቻለዉ፡፡ ሆነ ብዬ የሀሰት መረጃ ከሰጠዉ፤ ልጆቼ የምግብ ጥቅማ ጥቅሞችን ሊያጡ እንደሚችሉና እኔም በክልሉ  እና በፌደራል ሕግ 
እንደምከሰስ አዉቃለዉ፡፡”  

ደረጃ 4

ደረጃ 3 የቤተሰብ አባላቱን ገቢ ያሳውቁ (ለ ደረጃ 2 ‘አዎ’ ከመለሱ ይህንን ደረጃ ይዝለሉት)

የመጀመሪያ ደሞዝ ተከፋይ ወይም ሌላ አዋቂ የቤተሰብ አባል  
የመጨረሻዎቹ አራት የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥር (SSN) 

የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥር
አለመኖሩን ያረጋግጡ

A. የልጅ ገቢ
አንዳንድ ጊዜ በቤት ዉስጥ ያሉ ልጆች ገቢ ያገኛሉ፡፡ እባክዎ በደረጃ 1 ላይ በተጠቀሱ የጠቅላላ ቤተሰብ አባላት የተገኘዉን ገቢ እዚህ ያካትቱ፡፡

የሕዝብ እርዳታ/ ለልጅ ድጋፍ/ አበል
የጡረታ አበል/ጡረታ/ ሌሎች 
ሁሉም ገቢዎችየአዋቂ የቤተሰብ አባላት ስም (የመጀመርያ እና የአያት)

የቤተሰቡ አባላት ድምር
(ልጆች እና አዋቂዎች) X X X X X

ከስራ የሚገኝ ገቢ

$

$

$

$

$

$

የልጅ ገቢ በየሳምንቱ በየ ሁለት ሳምንት በወር ሁለቴ በየወሩ

በምን ያህል ጊዜ?

B. ሁሉም አዋቂ የቤተሰብ አባላት (እርስዎንም ጨምሮ)    
ገቢ ባያገኙም እንኳ በደረጃ 1 ያልተዘረዘሩ የቤተሰብ አባላትን (እርስዎንም ጨምሮ) ይዘርዝሩ፡፡ የተዘረዘሩት እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል፤ ገቢ ያላቸዉ ከሆነ፤ ለእያንዳንዱ ገቢ አጠቃላይ ገቢ (ከግብር በፊት) በድፍን ዶላር ብቻ(ሳንቲም የሌለዉ) ያሳዉቁ፡፡ ከምንም አይት ምንጭ ገቢ የማያገኙ ከሆነ፤ 
‘0’ ይፃፉ፡፡ ‘0’ ከፃፉ ወይም የትኛዉንም ቦታ ባዶ ከተዉ፤ ምንም ዓይት ገቢ እንደሌልዎት እያረጋገጡ (እየማሉ) ነዉ፡፡

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ደረጃ 2 የትኛዉም የቤተሰብ አባላት (እርስዎንም ጨምሮ) ከእነዚህ የእገዛ ፕሮግራሞች በአንዱ ወይም በሌሎች ይሳተፋሉ: SNAP, TANF, ወይም FDPIR?

አይደለም ከሆነ   > ወደ ደረጃ 3 ይሂዱ፡፡ አዎ ከሆነ  >  የመዝገብ ቁጥሩን እዚህ ይፃፉና ወደ ደረጃ 4 ይሂዱ (ደረጃ 3 ን አያጠናቁ)
በዚህ ክፍት ቦታ አንድ የመዝገብ ቁጥር ብቻ ይፃፉ፡፡

የመዝገብ ቁጥር፡

ደረጃ 1 ህፃናት፤ ልጆች እና እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የሆኑ የቤተሰቡን አባላት በሙሉ ይዘርዝሩ (ለተጨማሪ ስሞች ተጨማሪ ቦታ ካስፈለገ፤ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ)  

የልጁ የመጀመርያ ስም የልጁ የአያት ስም
የአባት
ስም

ተማሪ?
አዎ አይደለም

የማደጎ
ልጅ

ቤት የለሽ, 
ስደተኛ, 
የጠፋ

የሚ
ስማ

ማ
ዉ

ን 
ሁ

ሉ
 ይ

ም
ረጡ

ክፍል
የቤተሰብ አባል ትርጉም: “ምንም 
ባይዛመዱም እንኳ፤ ከእርስዎ ጋር 
የሚኖርና ገቢዎንና ወጪዎን የሚጋራ 
ማንኛውም ሰው፡፡”

በማደጎ እንክብካቤ ያሉ ልጆች እና ቤት 
የለሽ፣ ስደተኛ ወይም የጠፋ የሚለዉን 
የሚያሟሉ ልጆች በነፃ ምግብ የማግኘት 
መብት አላቸዉ፡፡ ለበለጠ መረጃ ለነፃ እና 
ለዝቅተኛ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግቦች 
ማመልከት እንደሚቻል የሚለዉን 
ያንብቡ፡፡

የቤተሰብ አባል ትርጉም: “ምንም 
ባይዛመዱም እንኳ፤ ከእርስዎ ጋር 
የሚኖርና ገቢዎንና ወጪዎን የሚጋራ 
ማንኛውም ሰው፡፡”

በማደጎ እንክብካቤ ያሉ ልጆች እና ቤት 
የለሽ፣ ስደተኛ ወይም የጠፋ የሚለዉን 
የሚያሟሉ ልጆች በነፃ ምግብ የማግኘት 
መብት አላቸዉ፡፡ ለበለጠ መረጃ ለነፃ እና 
ለዝቅተኛ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግቦች 
ማመልከት እንደሚቻል የሚለዉን 
ያንብቡ፡፡

ምን ገቢ እንደሚያጠቃልሉ እርግጠኛ 
አይደሉም?

ለበለጠ መረጃ ገፁን ይገልብጡትና 
“የገቢ ምንጮች” የሚል ርዕስ ያሉትን 
ሰንጠረዦች ይመልከቱ:፡

“የልጆች የገቢ ምንጮች” ሠንጠረዥ  
ለልጅ ገቢ ክፍል ይረዳዎል::

“የአዋቂዎች የገቢ ምንጮች” ሠንጠረዥ 
ለሁሉም የአዋቂዎች የቤተሰብ አባላት 
ክፍል ጋር ይረዳል::

 ለአይነተኛ ቤተሰብየነፃ እና ቅናሽ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግቦች  ማመልከቻ ለአንድ ቤተሰብ 
አንድ ማመልከቻ ያጠናቁ፡፡ እባክዎ እስኪቢርቶ ይጠቀሙ(እርሳስ አይጠቀሙ)፡፡

በየሳምንቱ በየ ሁለት ሳምንት በወር ሁለቴ በየወሩ

በምን ያህል ጊዜ?

በየሳምንቱ በየ ሁለት ሳምንት በወር ሁለቴ በየወሩ

በምን ያህል ጊዜ?

በየሳምንቱ በየ ሁለት ሳምንት በወር ሁለቴ በየወሩ

በምን ያህል ጊዜ?

http:www.abcdefgh.edu


የ ሪቻርድ ቢ. ረስል ብሔራዊ የትምሕርት ቤት የምሳ ህግ የዚህን ማመልከቻ መረጃ ይፈልጋል፡፡ መረጃ መስጠት ግዴታ አይደለም፤ ካልሰጡ ግን ለልጅዎ ነፃ 
ወይም የቅናሽ ምግብ ልናፀድቅልዎት አንችልም፡፡ ማመልከቻው ላይ የፈረመው የቤተሰቡ አባል ያለውን የማሕበራዊ ዋስትና የመጨረሸዎቹን አራት ቁጥሮች 
ማካተት አለባችሁ፡፡ ማመልከቻው በማደጎ ልጅ ምትክ ሲሆን ወይም ለተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም(SNAP)፤ ለተቸገሩ ቤተሰቦች የሚሰጥ ጊዜያዊ 
እርዳታ ፕሮግራም(TANF) ወይም ለሕንዳዊያን የተያዘ የምግብ ክፍፍል ፕሮግራም(FDPIR) የመዝገብ ቁጥር ወይም ሌላ ለሕንዳዊያን የተያዘ የምግብ ክፍፍል 
ፕሮግራም ለልጅዎ ወይም ማመልከቻውን የፈረመው አዋቂ የቤተሰብ አባል የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥር እንደሌለው ካሳወቁ የማሕበራዊ ዋስትና የመጨረሸዎቹ 
አራት ቁጥሮች አይጠየቁም፡፡ ልጅዎ ለነፃ ምግብ ወይም ለቅናሽ ምግብ ብቁ መሆኑን ለማወቅ እና ለምሳና ቁርስ አስተዳደርና አፈፃፀም ፕሮግራም  ህጋዊ መረጃዎን 
ለመመዘን ፤ ለፕሮግራሞቻቸው የገንዘብ ወይም ጥቅማጥቅሞችን ለማወቅ እንዲረዳቸው የእርስዎን መረጃ እንጠቀማለን፡፡ ከትምህርት፤ ጤና እና አመጋገብ 
ፕሮግራሞች ፕሮግራሙን ለመከታተል ኦዲተሮች፤የፕሮግራሙ ህጎች መጣስ ለማየት እንዲረዳቸው የህግ አስፈፃሚ አካላት ጋር ልንጋራው እንችላለን፡፡ 
በፌደራል የዜጎች መብት እና ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር የዜጎች መብት አዋጅና ፖሊሲዎች፤ የዩኤስዲኤ ተወካዮች፤ ቢሮዎች ሰራተኞችና በዩኤስዲኤ 
ተሳታፊና አስተዳደር ማህበራት የዘር፤ የቀለም፤ ብሔር፤ ፆታ፤ የአካል ጉዳተኝነት፤ እድሜ፤ ወይም ከዜጎች መብት እንቅስቃሴ ፕሮግራም  ወይም በዩኤስዲኤ 
የተዘጋጀ ወይም የገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት ማንኛውም እንቅስቃሴ መሠረት ያደረገ አድልዎ እንዳይደረግ ይከለክላል፡፡

በፌደራል የዜጎች መብት እና ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር የዜጎች መብት አዋጅና ፖሊሲዎች፤ የዩኤስዲኤ ተወካዮች፤ ቢሮዎች ሰራተኞችና በዩኤስዲኤ 
ተሳታፊና አስተዳደር ማህበራት የዘር፤ የቀለም፤ ብሔር፤ ፆታ፤ የአካል ጉዳተኝነት፤ እድሜ፤ ወይም ከዜጎች መብት እንቅስቃሴ ፕሮግራም  ወይም በዩኤስዲኤ 
የተዘጋጀ ወይም የገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት ማንኛውም እንቅስቃሴ መሠረት ያደረገ አድልዎ እንዳይደረግ ይከለክላል፡፡ 

የፕሮግራሙን መረጃ ለመረዳት አማራጭ የመገናኛ መንገድ የሚያስፈልጋቸዉ አካል ጉዳተኛ ሰዎች (ለምሳሌ፡ ብሬል፣ትልቅ ዕትም፣ የድምፅ ቅጂ፣ የአሜሪካ 
የምልክት ቋንቋ፤ ወዘተ..) ለጥቅማ ጥቅም ያመለከቱበትን ወኪል (የከተማ ወይም የሀገር ዉስጥ) ማግኘት አለባቸዉ፡፡ መስማት የተሳናቸዉ፣ የሚቸግራቸዉ 
ወይም መናገር የሚያቅታቸዉ ሰዎች በጠቅላይ የመልዕክት አገልግሎት ዩኤስዲኤ ን በ (800) 877-8339 ማግኘት ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም የፕሮግራም 
መረጃዎች ከእንግሊዝኛ ዉጭ በሌሎች ቋንቋዎች ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ 

የመገለል ክስ መክፈት ከፈለጉ፤ በድሕረ ገፅ ላይ የሚገኘዉን የ ዩኤስዲኤ የፕሮግራም መገለል ክስ ፎርም በ፡ http://www.ascr.usda.gov/com-
plaint_filing_cust.html እና በየትኛዉም የ ዩኤስዲኤ ቢሮ በመሙላት ወይም ለ ዩኤስዲኤ ደብዳቤ በመፃፍ እናም በደብዳቤዉ ዉስጥ በፎርሙ ላይ 
ያለዉን መረጃ በሙሉ ያቅርቡ፡፡ የክስ ፎርሙን ቅፅ ለመጠየቅ፤ በ (866) 632-9992 ይደዉሉ፡፡ የተሟላ ፎርም ወይም ለ ዩኤስዲኤ የሚላከዉን ደብዳቤ 
በዚህ አድራሻ ይስጡ፡ 

ሜይል፡  ዩ.ኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር

የዜጎች መብት ረዳት ፀሐፊ ቢሮ

1400 የኢንዲፔንደንስ መንገድ, ኤስደብሊው

ዋሽንግተን, ዲ.ሲ. 20250-9410

ፋክስ፡  (202) 690-7442; ወይም

ኢሜል፡  program.intake@usda.gov.         

ይህ ተቋም እኩል ዕድል የሚያቀርብ ነዉ፡፡

እባክዎ አይምሉት ለትምሕርት ቤት ጥቅም ብቻ

የገቢ ምንጮችመመሪያዎች

የልጆች የዘርና የብሔር ማንነትአማራጭ

የልጅ ገቢ ምንጮች ምሳሌ(ዎች)

- ጓደኛ ወይም የቅርብ ቤተሰብ አባል በቋሚነት ለልጅ የሻይ 
ገንዘብ ይሰጣል

- ከስራ የሚገኝ ገቢ

- ማሕበራዊ ዋስትና
- የአካል ጉዳተኝነት ክፍያዎች
- የማገገሚያ ጥቅማ ጥቅሞች

ለልጆች የገቢ ምንጮች

- ከቤተሰብ ዉጭ ከሆነ ሰዉ የሚገኝ ገቢ

- አንድ ልጅ የወር ደሞዝ ወይም ክፍያ የሚያስገኝ ቋሚ የሙሉ 
ወይም የከፊል ጊዜ ስራ አለዉ 

- አንድ ልጅ ዓይነ ስዉር ወይም አካል ጉዳተኛ ነዉ እናም 
የማሕራዊ ዋስትና ጥቅማ ጥቅሞች ይቀበላል
- አንድ ወላጅ አካል ጉዳተኛ፣ ጡረተኛ፣ ወይም ሞቷል እናም 
ልጁ የማሕበራዊ ዋስትና ጥቅማ ጥቅሞች ይቀበላል

- ከሌላ ከየትኛዉም ምንጭ የሆነ ገቢ - አንድ ልጅ ከግል የጡረታ መዋጮ፣ አበል ወይም ባለአደራ 
ቋሚ ገቢ ይቀበላል

ከስራ የሚገኙ ገቢዎች የሕዝብ እርዳታ/ አበል/ የልጅ ዕገዛ

- ደሞዝ፣ ክፍያ፣ የገንዘብ ጉርሻዎች
- ከግል-ስራ የተጣራ ገቢ (እርሻ ወይም 
ንግድ)

በአሜሪካ ዉትድርና ዉስጥ ከሆኑ:

- መሰረታዊ ክፍያ እና የገንዘብ ጉርሻ (የጥል 
ክፍያ፤ FSSA ወይም የቤት ጭማሪ ክፍያ 
አያጠቃልልም )
- ለቤት ዉስጥ፣ ምግብ እና አልባሳት 
ጭማሪዎች 

ለአዋቂዎች የገቢ ምንጮች

- የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች
- የሰራተኞች ካሳ
- ተጨማሪ የዋስትና ገቢ (SSI)
- ከማዕከላዊ ወይም ከክልል መንግስት 
የገንዘብ ዕርዳታ
- የአበል ክፍያዎች
- የልጅ እገዛ ክፍያዎች
- ከዘመቻ ተመላሾች ጥቅማ ጥቅሞች
- ድንገተኛ ጥቅማ ጥቅሞች

የጡረታ አበል/ ጡረታ/ ሌሎች 
ሁሉም ገቢዎች

- ማሕበራዊ ዋስትና (የባሩር ሃዲድ 
ዝርጋታ እና የጥቁር ሳምባ ጥቅማ 
ጥቅሞች)
- የግል ጡረታ ክፍያ ወይም ጉዳተኝነት
- ከባለአደራዎች ወይም ትረስት ያለ ገቢ
- አበሎች
- ኢንቨስት የማድረጊያ ገቢ
- የተገኘ ጥቅም
- የኪራይ ገቢ
- ከቤተሰብ ዉጪ በሆኑ ሰዎች የሚደረጉ 
ቋሚ የገንዘብ ክፍያዎች

ስለ ልጆችዎ ዘር እና ብሔር ጠይቀን መረጃ እንድናገኝ ተጠይቀናል፡፡ ይህ መረጃ በጣም ጠቃሚ እና ማህበረሰቡን በተሟላ ሁኔታ እንድናገለግል ይረዳናል፡፡ ለዚህ ክፍል ምላሽ መስጠት ግዴታ አይደለም እንዲሁም የልጆችዎን ነፃ ምግብ የማግኘት ወይም 
ቅናሽ ምግብ የማግኘት መብት የሚጎዳ  አይደለም፡፡

ዘር (አንድ ወይም ከዚያ በላይ ይምረጡ)           አሜሪካ ሕንዳዊ ወይም የአላስካ ተወላጅ           እስያዊ           ጥቁር ወይም አፍሪካ አሜሪካዊ           የሐዋይ ተወላጅ ወይም የሌላ ፓስፊክ ደሴት ነዋሪ           ነጭ
ብሔር (አንድ ይምረጡ)            ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ            ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ያልሆነ

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly

How often?

Household size

Eligibility:

Total Income

Date Date

Categorical Eligibility

Date

Free Reduced Denied

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12

http://www.ascr.usda.gov/com


ለነፃ እና ቅናሽ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግቦች እንዴት ማመልከት እንደሚቻል 
ለነፃ ወይም ቅናሽ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግቦች ማመልከቻ ለመሙላት እንዲረዳዎት እባክዎ እነዚህን መመሪያዎች ይጠቀሙ፡፡ ምንም እንኳን ልጅዎ በ ስፔንሰርፖርት ማዕከላዊ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት 
ዉስጥ ከአንድ ትምህርት ቤት ዉስጥ በላይ ቢሳተፉም፤  በአንድ ቤተሰብ ዉስጥ ማስረከብ የሚጠበቅብዎት እንድ ማመልከቻ ብቻ ነዉ፡፡ ልጅዎ ለነፃ ወይም ቅናሽ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግቦች ማለፉን 
ለማረጋገጥ፤ ማመልከቻዉ ሙሉ በሙሉ ተሞልቶ መጠናቀቅ አለበት፡፡ እባክዎ እነዚህን ትዕዛዞች በደንብ ይከተሉ፡፡ የመመሪያዎቹ እያንዳንዱ ደረጃ ከማመልከቻዎ ደረጃ ጋር ተመሳሳይ ነዉ፡፡ በየትኛዉም ጊዜ 

ቀጥሎ ምን እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ካልሆኑ፤ እባክዎ አንድሪያ ሮማኖ ፣ ለምግብ አገልግሎቶች ዳይሬክተር የአስተዳደር ረዳት ፣ 585-349-5190ያግኙ፡፡  

ማመልከቻዉን ሲሞሉ እባክዎ እስክሪብቶ ይጠቀሙ (እርሳስ አይጠቀሙ) በተጨማሪም በንፅህና ለመፃፍ የቻሉትን ጥረት ያድርጉ፡፡j 

ደረጃ 2: የትኞቹም የቤተሰብ አባላት በአሁኑ ጊዜ በ SNAP፣ TANF፣ ወይም FDPIR ይሳተፋሉ ? 

የትኛዉም የቤተሰብ አባል(እርስዎንም ጨምሮ) ከታች ከተዘረዘሩት በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ ባሉ የእርዳታ ፕሮግራሞች በአሁኑ ጊዜ ተሳታፊ ከሆኑ፤ ልጅዎ ለነፃ የትምህርት ቤት ምግቦች ብቁ ናቸዉ፡  
• የተጨማሪ ምግብ እርዳታ ፕሮግራም (SNAP) ወይም  SNAP 

• ለችግረኛ ቤተሰቦች ጊዜያዊ እርዳታ (TANF) ወይም TANF 

• በሕንድ ጎተራ የምግብ ክፍፍል ፕሮግራም (FDPIR)፡፡ 

A)  የትኛዉም የቤተሰብዎ አባል ከላይ በተዘረዘሩት ፕሮግራሞች የማይሳተፉ 

ከሆኑ :  
• ደረጃ  2 ን ባዶዉን ትተዉ ወደ ደረጃ  3 ይሂዱ፡፡ 

B)  የትኛዉም የቤተሰብዎ አባል ከላይ በተዘረዘሩት በየትኛዉም ፕሮግራሞች የሚሳተፉ ከሆኑ:  
• ለ SNAP፣ TANF፣ ወይ FDPIR የመዝገብ ቁጥር ይፃፉ፡፡ የሚጠበቅብዎ እንድ የመዝብ ቁጥር ማቅረብ ብቻ ነዉ፡፡ ከእነዚህ ፕሮግራሞች 

በአንዱ ከተሳተፉ እና የመዝገብ ቁጥርዎን ካላወቁ፤ 1-800-342-3009ያግኙ፡፡ 
• ወደ ደረጃ  4 ይሂዱ፡፡ 

ደረጃ 3: ለሁሉም የቤተሰብ አባላት ገቢዎን ይዘግቡ 

ገቢዬን እንዴት ልዘግብ ?  
• ቤተሰብዎ የሚዘግበዉ ገቢ እንዳለዉ ለመወሰን፤ ከማመልከቻዉ በስተጀርባ “የአዋቂዎች የገቢ ምንጮች” እና “የልጆች የገቢ ምንጮች” በሚል ርዕስ የተፃፈዉን ሠንጠረዥ ይጠቀሙ፡፡ 

• ሁሉንም መጠኖች በጥቅል ገቢ ብቻ ይዘግቡ፡፡ ሁሉንም ገቢዎች በዶላር ይዘግቡ፡፡ ሳንቲሞችን አያካትቱ፡፡  
o ጥቅል ገቢ ከግብር በፊት ያለዉ ጠቅላላ ገቢ ነዉ 
o ብዙ ሰዎች ገቢ ብለዉ የሚያስቡት “ወደ ቤት የሚወሰድ” መጠን እንጂ “ጥቅል” መጠንን አይደለም፡፡ በዚህ ማመልከቻ ላይ የሚዘግቡት ገቢ ግብር፣ የዋስትና ክፍያ፣ ወይም ሌላ ምንም አይት መጠን ለመክፈል 

አለመቀነሱን ያረጋግጡ፡፡ 

ደረጃ 1: ሕፃናት፣ ልጆች እና እስከ 12 ክፍል ድረስ ያሉትን ሁሉንም የቤተሰብ አባላት ይዘርዝሩ 
ስንት ሕፃናት፣ ልጆች እና ተማሪዎች በቤትዎ ዉስጥ እንደሚኖሩ ይገሩን፡፡ የቤተሰብዎ አባል ሆነዉ ለመቆጠር የግዴታ ዘመድዎ መሆን የለባቸዉም፡፡  

መዘርዘር ያለብኝ ማንን ነዉ? ይህንን ክፍል ሲሞሉ፤ እባክዎ ከዚህ በታች ያሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ሁሉንም የቤተሰብዎን አባላት ያካትቱ:  

• 18 ዓመት ወይም ከዚያ በታች የሆኑ ልጆች እና በቤተሰቡ ገቢ የሚተዳደሩ; 

• ቤት የለሽ፣ ስደተኛ ወይም የጠፋ ወጣት ልጅ የሚለዉን የሚያሟሉ ወይም በማደጎ አስተዳደግ ዉስጥ ከእርስዎ እንክብካቤ በታች ያሉ; 

• እድሜ ሳይለይ በ  ስፔንሰርፖርት ማዕከላዊ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት፤ ትምህርት የሚከታሉ ተማሪዎች፡፡ 
A) የእያንዳንዱን ልጅ ስም ይዘርዝሩ፡፡ የእያዳንዱን ልጅ 
ስም ይፃፉ፡፡ ለእያዳንዱ ልጅ የማልከቻዉን አንድ መስመር 
ይጠቀሙ፡፡ ስሞችን ሲፅፉ፤ በእያንዳንዱ ሳጥን አንድ ፊደል 
ይፃፉ፡፡ የመፃፊያ ቦታ ካልበቃዎት፤ ያቁሙ፡፡ 
በማመልከቻዉ ላይ ከተዘጋጀዉ ቦታ የሚበልጥ ቁጥር 
ልጆች ካልዎት፤ የተጨመሩትን ልጆች ሁሉንም አስፈላጊ 
መረጃ ያካተተ ሁለተኛ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ፡፡ 

B) ይህ  ልጅ  በ   ስፔንሰርፖርት ማዕከላዊ 
ትምህርት ቤት ዲስትሪክትየሚማር ተማሪ 
ነዉ? የትኞቹ ልጆች በ ስፔንሰርፖርት 
ማዕከላዊ ትምህርት ቤት 
ዲስትሪክትእንደተማሩ ለማሳወቅ፤ “ተማሪ” 
ከሚለዉ ረድፍ ስር  ‘አዎ’ ወይም 
‘አይደለም’ የሚለዉን ይምረጡ፡፡ ‘አዎ’ 
የሚለዉን ከመረጡ፤ በስተቀኝ ባለዉ 

‘ክፍል’ በሚለዉ ረድፍ ላይ ተማሪዉን 

የክፍል ደረጃ ይፃፉ፡፡ 

C) የማደጎ ልጆች አልዎት? ከተዘረዘሩት ዉስጥ የማደጎ ልጆች 

ካሉ፤ ከልጁ ስም ጎን “የማደጎ ልጅ” የሚለዉን ሳጥን ይምረጡ፡፡ 

ማመልከቻዎ ለማደጎ ልጅ ብቻ ከሆነ፤ ደረጃ  1 ን እንደጨረሱ ወደ 

ደረጃ  4 ይሂዱ፡፡ 
ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ የማደጎ ልጆች እንደ ቤተሰብዎ አባል 
ስለሚቆጠሩ በማልከቻዎ ላይ መዘርዘር አለባቸዉ፡፡ ለማደጎ እና 
የማደጎ ላልሆኑ ልጆች ካመለከቱ፤ ወደ ደረጃ 3 ይሂዱ፡፡   

D) ቤት የለሽ፣ስደተኛ ወይም የጠፉ ልጆች አሉ? 
በዚህ ክፍል ከተዘረዘሩ ልጆች የትኛዉም ይህንን 
መስፈርት እንደሚያሟላ ካመኑ፤ ከልጁ ስም 

አጠገብ “ቤት የለሽ፣ ስደተኛ፣ የጠፋ” የሚለዉን 
ሳጥን ምልክት ያድርጉ እና የማልከቻዉን ሁሉንም 
ደረጃዎች ያሟሉ፡፡ 



ደረጃ 3: ለሁሉም የቤተሰብ አባላት ገቢዎን ይዘግቡ 

• ምንም አይነትየሚዘገብ ገቢ ከሌለ በየትኛዉም ስፍራ “0” ይፃፉ፡፡ ባዶ ወይም ክፍት የተተወ የትኛዉም የገቢ ስፍራ እንደ ዜሮ ይቆጠራል፡፡ If you write ‘0’ ከፃፉ፤ ወይም የትኛዉንም ስፍራ ቦዶ ከተዉ፤ ምንም ዓይነት ገቢ 

እንደሌልዎት እያረጋገጡ (እየማሉ) ነዉ፡፡ የገቢ ሰራኞች የቤተሰብዎ ገቢ በስህተት እንደተዘገበ ከጠረጠሩ፤ የልጅዎ ማመልከቻ ይመረመራል፡፡ 
• ከእያዳንዱ ስፍራ በስተቀኝ ያለዉን ሳጥን በመምረጥ በምን ያህል ጊዜ እያዳንዱን የገቢ አይነት እንደሚቀበሉ ምልክት ያድርጉ፡፡ 

3.A. በልጆች የሚገኘዉን ገቢ ይዘግቡ 
A)  በልጆች ያኙትን ወይም የተቀበሉትን ሁሉንም ገቢዎች ይዘግቡ፡፡ በቤትዎ ዉስጥ ላሉ በደረጃ 1 ለተጠቀሱት ሁሉም ልጆች “ጠቅላላ የልጅ ገቢ” በሚለዉ ሳጥን ዉስጥ የጥምር ጥቅል ገቢዉን ይዘግቡ፡፡ ለማደጆ ልጆች ከቀሪዉ 

ቤተሰብዎ ጋር ካመለከቱ፤ የማደጎ ልጆችን ገቢ ብቻ ይቁጠሩ፡፡  
 
የልጅ  ገቢ ምንድን ነዉ? የልጅ ገቢ ማለት ከቤተሰብዎ ዉጭ የተቀበሉት፤ ለልጆችዎ በቀጥታ የተከፈለ ገንዘብ ነዉ፡፡ ብዙ ቤተሰቦች የልጅ ገቢ የላቸዉም፡፡ 

3.B  በአዋቂዎች የሚገኘዉን ገቢ ይዘግቡ 
እዚህ  መዘርዘር ያለብኝ ማንን ነዉ? 

• ይህንን ክፍል ሲሞሉ፤ እባክዎ ምንም እንኳ ባይዛመዱም ወይም የራሳቸዉ ገቢ ባይኖራቸዉም፤ ከእርስዎ ጋር የሚኖሩትን ሁሉንም አዋቂ የቤተሰብዎን አባላት እና ከእርስዎ ጋር ገቢና ወጪን የሚጋሩትን ያካትቱ፡፡  
• እነዚህን አያካትቱ :  
o ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ ነገር ግን በቤተሰብዎ ገቢ ድጋፍ የማያገኙ እና ለቤተሰብዎ ገቢ መዋጮ የማያደርጉ፡፡  
o ቀደም ብሎ በደረጃ 1 የተጠቀሱ ልጆች እና ተማሪዎች፡፡ 

a) አዋቂ የቤተሰብ አባላት ስሞች ይዘርዝሩ፡፡ “አዋቂ 

የቤተሰብ አባላት ስሞች (የመጀመርያ እና 
የመጨረሻ)”በሚሉት ሳጥኖች ዉስጥ የእያንዳንዱን 

የቤተሰብ አባል ስም ይፃፉ፡፡  በደረጃ 1 የተዘረዘሩ 
የማንኛዉንም ቤተሰብ አባላት አይዘርዝሩ፡፡ በደረጃ 
1 የተዘረዘረ ልጅ ገቢ ካለዉ፤ በደረጃ 3, ክፍል  A 

ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ፡፡ 

b) ከስራ የተገኘን ገቢ መዘገብ፡፡ ሁሉንም ከስራ የተገኘን ገቢ በማልከቻዉ ላይ “ከስራ 

ተገኙ ገቢዎች” በሚለዉ ክልል ዉስጥ ይዘግቡ፡፡ ይህ በአብዛኛዉ በመስሪያ ቤቶች 
በመስራት የሚገኝ ገንዘብ ነዉ፡፡ የግል-ቅጥረኛ የንግድ ባለቤት ወይም የእርሻ ባለቤት 
ከሆኑ፤ የተጣራ ገቢዎን ይዘግቡ፡፡ 
 

በግሌ -ቅጥርተኛ ከሆንኩስ? ከስራዉ የሚገኘዉን መጠን፤ እንደተጣራ መጠን ይዘግቡ፡፡

ይህ የተሰላዉ  የጠቅላላ የንግዶዎ የስራ የእቅስቃሴ ከጥቅል ቅበላዎ ወይም ገቢዎ ላይ 
ተቀንሶ ነዉ፡፡  

c) ከሕዝባዊ እርዳታ /የልጆች ዕገዛ/አበል የሚገኝን ገቢ ይዘግቡ፡፡ በማልከቻዉ ላይ 

“ሕዝባዊ እርዳታ/ የልጅ ዕገዛ፣ አበል” ዉስጥ የሚካተቱትን ሁሉንም ገቢዎች 
ይዘግቡ፡፡ በሠንጠረዡ ላይ ያልተዘረዘረ የትኛዉም የሕዝባዊ እርዳታ ጥቅማ 
ይቅሞች ጥሬ ገንዘብ አይዘግቡ፡፡ ከ ልጅ ዕገዛ ወይም አበል ገቢ ከተቀበሉ፤ ፍርድ-
ቤተ ያዘዘዉን ትዕዛዞች ክፍያ ብቻ ይዘግቡ፡፡ መደበኛ ያልሆነ ነገር ግን ቋሚ 

ክፍያዎች “ሌላ” ተብለዉ ለሚቀጥለዉ ክፍል መዘገብ አለባቸዉ፡፡  

d) ከጡረታዎች/ የጡረታ ክፍያ/ ከሌሎች ከሁሉም 
የሚያገኙትን ገቢዎችን ይዘግቡ፡፡ በማልከቻዉ ላይ 
“ጡረታ/የጡረታ ክፍያ/ ሁሉም ሌሎች ገቢዎች” 
ቦታዎች የሚሆኑትን ሁሉንም ገቢዎች ይዘግቡ፡፡ 

e) ጠቅላላ የቤተሰብ መጠን ይዘግቡ፡፡ ጠቅላላዉን የቤተሰብ አባላት ቁጥር በተሰጠዉ 

“ጠቅላላ የቤተሰብ አባት (ልጆች እና አዋቂዎች)” ስፍራ ያስገቡ፡፡ ይህ ቁጥር በደረጃ 1 

እና በደረጃ 3 ከተጠቀሰዉ የቤተሰብ አባላት ቁጥር ጋር እኩል መሆን አለበት፡፡
በማልከቻዉ ላይ ያልዘረዘሩ ምንም አይነት የቤተሰብ አባል ካልዎት፤  ወደ ኋላ 
ተመልሰዉ ይጨምሯቸዉ፡፡ የቤተሰብዎ መጠን ፤ለነፃ እና ቅናሽ ዋጋ ምግቦች ያላቸዉን 
ብቁነት ተፅዕኖ ስለሚያደርግ ሁሉንም የቤተሰብ አባላት መዘርዘር በጣም አስፈላጊ ነዉ፡፡ 

f) የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻ አራት ቁጥሮች ያቅርቡ፡፡ አዋቂ 
የቤተሰብ አባል በተዘጋጀዉ ስፍራ ላይ፤ የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥራቸዉን 
የመጨረሻ አራት ቁጥሮች ማስገባት አለባቸዉ፡፡ የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥር 
ባይኖርትም እንኳ ለጥቅማ ጥቅሞች ለማመልከት ብቁ ነዎት፡፡ ምንም አዋቂ 
የቤተሰብ አባላት የማሕራዊ ዋስት ቁጥር ከሌላቸዉ፤ ይህንን ስፍራ ባዶዉን ይተዉ 

እና በስተቀኝ “የማሕራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለ አይሆንም የሚለዉን ይረጡ SS#” 
የሚለዉን ሳጥን ምልክት ያድርጉ፡፡ 

ደረጃ 4: የሚገኙበት መረጃ እና የአዋቂ ፊርማ 

ሁሉም  ማመልከቻዎች በአዋቂ የቤተሰብ አባል መፈረም አለባቸዉ፡፡ ይህንን ማመልከቻ በመፈረም፤ የቤተሰቡ አባል የተዘገቡት መረጃዎች በሙሉ እዉነተኛ እና በተሟላ ሁኔታ መዘገባቸዉን አረጋግጧል፡፡ ይህንን ክፍል ከማጠናቀቅዎ 
በፊት፤  እባክዎ ከማመልከቻዉ በስተጀርባ ያለዉን የሚስጥራዊ እና የዜጎች መብቶች መረጃ ማንበብዎን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ 

A) የሚገኙበትን መረጃ ያቅርቡ፡፡ ይህ መረጃዎ የሚገኝ ከሆነ፤ አሁን 
የሚገኙበትን አድራሻ በተዘጋጀዉ ስፍራ ላይ ይፃፉ፡፡ ቋሚ አድራሻ ከሌልዎት፤
የልጅዎን ለነፃ ወይ ቅናሽ ዋጋ የትምህርት ቤቶች ብቁነት አያቀረዉም፡፡ስልክ 
ቁጥርዎን፣ የኢሜል አድራሻዎን፣ ወይ ሁለቱንም ማጋራት የእርስዎ ምርጫ 
ቢሆንም፤ ነገር ግን እርስዎን ማግኘት ከፈለገን በአፋጣኝ እንድናገኝዎት 
ይረዳናል፡፡  

B) ስምዎን ይፃፉ እና ይፈርሙ፡፡ 
ማመልከቻዉን የሚፈርመዉን አዋቂ ሰዉ 

ስም እና ይህ ሰዉ “የአዋቂ ፊርማ” በሚለዉ 

ሳጥን ዉስጥ ይፈርም፡፡  

C) የዛሬን ቀን ይፃፉ፡፡ 
በተዘጋጀዉ ስፍራ፤ በሳጥን 
ዉስጥ የዛሬን ቀን ይፃፉ፡፡    

D) የልጆችን የዘር ወይም የጎሳ መለያዎችን ያጋሩ (አማራጭ)፡፡ 
ከማልከቻዉ በስተጀርባ፤ ስለ ልጆችዎ ዘር ወይም ጎሳ መረጃ 
እንዲያጋሩ እንጠይቅዎታለን፡፡ ይህ ስፍራ መሙላት አማራጭ ሲሆን፤ 
ልጆችዎ ለነፃ ወይም ቅናሽ ዋጋ የትምህርት ቤት ምግቦች ያላቸዉ 
ብቁነት ላይ ተፅዕኖ አይፈጥርም፡፡ 
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