
Updated 12/23/2015 

 
 

1.  የታማሚው መረጃ:  
ስም (መጀመሪያ፣መሀከል፣ አያት)፤ 
 

የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥር፤ 
 

የትውልድ ቀን፤ 

አድራሻ፤ 
 

ከተማ/እስቴት/ዚፕ ኮድ፤ የቤት ስልክ፤ የእጅ ስልክ፤ 

 
2. ገቢን የተመለከት መረጃ: እባክዎትን በቤተሰብዎ ስር የሚኖሩ የገቢ ምንጭ ያላቸው እና ታክስ አንድ ላይ ፋይል የሚያደርጉ ትልልቅ 

ሰዎችን መረጃ ይምሉ። የገቢ ምንጫቸው ማስረጃ መቅረብ አለበት፤  
የተቀጣሪው ስም  የካምፓኒው ስም ጠቅላላ ገቢ   በስንት ጊዜ ይከፈላል? 

 
 
 

 $  በሳምንት      በወር ሁለት ጊዜ 
 በወር          በየሁለት ሳምንት   

 
 

 $  በሳምንት      በወር ሁለት ጊዜ 
 በወር          በየሁለት ሳምንት  

ሌላ የገቢ ምንጮች፤ ለተፋታች ሚስት የሚቆረጥ ገንዘብ $ ለችግረኞች የሚሰጥ ጊዚያዊ እርዳት $ መጦሪያ/ጡረታ $ 
የልጅ ድጋፍ $ አካል ጉዳተኛ $ የማሕበራዊ ዋስትና ገቢ$ ማሕበራዊ ዋስትና $ 
የሥራ አጥ ጥቅም $ ሌላ $ ሌላ $ ሌላ $  

 
3. የቤተሰብ መረጃ: በታክስ ቅፅ ውስጥ በእርስዎ ሥር በይገባኛልነት ጥገኞች የሚሏቸውን ግለሰቦች በሙሉ ከዚህ በታች ይዘርዝሩ፤  
ስም የትውልድ ቀን ዝምድና ሁኔታው  
1. 
 

   የኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ታማሚ 

2. 
 

   የኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ታማሚ 

3.  
 

   የኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ታማሚ 

4. 
 

   የኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ታማሚ 

5. 
 

   የኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ታማሚ 

6. 
 

   የኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ታማሚ 

4.  ማረጋገጫ 
ከዚህ በታች በመፈረም የሰጠሁት መረጃ እውነትኛ እና ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ።  ኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ገቢዬን እንዲያረጋግጥ ፈቅጄአለሁ።  ይህ የገቢ ማረጋገጫ 
የክፍያ መጠኑ ለሚቀንስ  (ገቢ ላይ የተመሰረተ ክፍያው የሚቀንስ ) ፕሮግራም ብቁ እንደሚያደርገኝ ተረድቼአለሁ።  ይህ የገቢ ማረጋገጫ በ14 ቀናት ውስጥ 
ለሚመለከተው ክፍል ካልደረሰ፣ የምርመራውን  ሙሉን ዋጋ እንደምከፍል  እና ለሁሉም የላቦራቶሪ ክፍያዎች ሃላፊነቱን እንደምወስድ ተረድቼአለሁ።  ለፕሮግራሙ 
ብቁ መሆኔን  በሚገባ ለመጠበቅ  በየዓመቱ በድጋሜ ለማመልከት  እንደምጠየቅ  በተጨማሪም ተረድቼአለሁ።  የኑሮ አኳኋን ማለትም ገቢ፣የቤተሰብ አባላት፣ 
ወይም የኢንሹራንስ ሁኔታ ሲሊወጥ እኔም ማማልከቻ ቅፁ ላይ ተገቢውን ማሻሻያ አደርጋለሁ።  ከዚህ በላይ ያሉትን ህጎች አንብቤ ተስማምቼአለሁ። በሥራ ላይ 
የሚያውለው አስተዳዳሪ ክፍያዎችን በቅድሚያ እስካላሰናዳ ድረስ፣  አገልግሎቱን በተጠቀምኩብት ጊዜ ክፍያዬን የመክፈል ሃላፊነት እንዳለብኝ ተረድቼአለሁ።    
     
የአክምልካች ፊርማ፤ ___________________________________  ቀን፤ _________________________ 
 

ለቢሮ ሰራተኞች ብቻ ፤ የእስታፉ ፊርማ፤ _________ ቀን፤ _________  የተጠናቀቀ   የዘገየ   
የስላይድ ፕላን፤ ስላይድ A ስላይድ B1   ስላይድ B2 ስላይድ  B3  ስላይድ C    
ሌሎች ማስታወሻዎች፤ ______________________________________________________________________________________ 

 

ኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ 
የክፍያ መጠኑ የሚቀንስ  (ገቢ ላይ የተመሰረተ ክፍያው የሚቀንስ ) ማማልከቻ ቅፅ 


