
 SNAP ቅነሳዎች 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የዲፖርትመንት ኦፍ ሂዩማን ሰርቪስስ 

 

ጥያቄዎች? (202) 727-5355 ይደውሉ ወይም TTY/TDD፦ 711 (855) 532-5465  በ 10-2022 

የተሻሻለ 

የተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም (ሳፕሊመንታል ኑትሪሽን አሲስታንስ ፕሮግራም) (ስናፕ) የእርስዎን ወርሃዊ ጥቅማጥቅም ሊጨምሩ 

የሚችሉ ብዙ ቅነሳዎችን ያቀርባል። 

ቅነሳዎች የእርስዎን የSNAP ጥቅማጥቅም ለማስላት ጥቅም ላይ ከሚውለው ገቢዎ ላይ ሊቀነሱ የሚችሉ ወርሃዊ ወጪዎች ናቸው።  ቅነሳን 

በመጠየቅ ገቢዎን ዝቅ ማድረግ ወርሃዊ የSNAP ጥቅማጥቅሞችዎን ለመጨመር ይረዳል።  

አውቶማቲክ የSNAP ቅነሳዎች 

እነዚህ የሚከተሉት ተቀናሾች በእርስዎ ጉዳይ ላይ ወዲያውኑ ይተገበራሉ 

መደበኛ ቅነሳ 

ለሁሉም የSNAP ቤተሰቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ።  መደበኛው ተቀናሽ ከ 1 እስከ 4 ግለሰቦች ላሏቸው ቤተሰቦች $193፣ 5 ግለሰቦች 

ላሏቸው ቤተሰቦች $225፣ እና 6 ወይም ከዚያ በላይ ግለሰቦች ላሏቸው ቤተሰቦች $258 ነው። 

የተገኘው የገቢ ቅነሳ 

ከስራ ወይም ከግል ስራ የተገኘ ገቢ ላላቸው የSNAP ቤተሰቦች ተፈጻሚ ይሆናል።  ቅናሹ ከጠቅላላ የጅምላ ገቢ 20% ጋር እኩል ነው።  

ለምሳሌ፣ $1,500 ጠቅላላ የጅምላ ወርሃዊ መጠን ካገኙ ቅነሳው ከ $300 ጋር እኩል ነው።  

የተጠየቁ የSNAP ቅነሳዎች 

ማስረጃ በማቅረብ የሚከተሉትን ቅነሳዎች ማቅረብ አለብዎት 
እንዴት መጠየቅ ይችላሉ 

የጥገኛ እንክብካቤ ቅነሳ 

• ስራ ይሰራሉ፣ ስራ እየፈለጉ ነው፣ ወይም በትምህርት ወይም በስልጠና ፕሮግራሞችን 

እየተሳተፉ ነው? 

• ልጅ እንክብካቤ ወይም አብረዎት ለሚኖር አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው እንክብካቤ 

ይከፍላሉ? 

ለሁለቱም ጥያቄዎች መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ የእንክብካቤ ወጪን እንደ ቅነሳ መጠየቅ 

ይችላሉ። 

ምን ያህል እንደሚከፍሉ 

የሚያረጋግጡ የደረሰኞች፣ የሂሳብ 

ደረሰኞች ወይም የሌሎች ሰነዶች 

ቅጂዎችን እና በስራ (የክፍያ 

ወረቀቶች)፣ የስራ ፍለጋ፣ ወይም 

የትምህርት/ስልጠና ፕሮግራሞች ላይ 

መሳተፍዎን ማረጋገጫዎችን ያቅርቡ 

የልጅ ድጋፍ ቅነሳ 

• ከእርስዎ ጋር ለማይኖር ልጅ የልጅ ድጋፍ የመክፈል ግዴታ አለብዎት? 

መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ የሚከፍሉትን ወርሃዊ ድጋፍ እንደ ቅነሳ መጠየቅ ይችላሉ። 

በየወሩ ምን ያህል እንደሚከፍሉ 

የሚያረጋግጡ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ 

ቅጂ ወይም ሰነዶች ያቅርቡ 

የመጠለያ ቅነሳ 

• የኪራይ ቤት፣ የንብረት ማስያዣ፣ የንብረት ግብሮች፣ እና/ወይም የቤት ባለቤት 

የመድህን ዋስትና ይከፍላሉ? 

መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ እነዚህን ወጪዎች መጠየቅ ይችላሉ እና የመጠለያ ቅነሳ ለማግኘት 

ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

የወቅቱን የኪራይ ስምምነት፣ 

የንብረት ማስያዣ መግለጫ፣ 

የግብሮች፣ እና/ወይም የመድህን 

ዋስትና ቅጂዎችን ያቅርቡ። 

ለአረጋውያን እና ለአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች የህክምና ወጪ ቅነሳ 

• ከ59 አመት በላይ ወይም አካል ጉዳተኛ ነዎት? 

• በመድህን ዋስትና ወይም በሌላ ሰው የማይሸፈን የህክምና ወጪዎችን በእያንዳንዱ 

ወር ከ $35 በላይ ይከፍላሉ? 

ለሁለቱም ጥያቄዎች መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ እነዚህን ወጪዎች እንደ ቅነሳ መጠየቅ 

ይችላሉ። 

በቤትዎ ውስጥ ላሉ አዛውንቶች እና 

የአካል ጉዳተኞች ወርሃዊ የህክምና 

ወጪዎች ደረሰኝ ቅጂዎችን ያቅርቡ 

 

ከላይ ያለውን ቅነሳ ለመጠየቅ፣ ሪፖርት ያድርጉት እና የወርሃዊ ወጪዎችዎን ማረጋገጫ ያቅርቡ።  ማረጋገጫ የቅርብ ጊዜ ደረሰኞችዎ፣ 

የሂሳብ ደረሰኞች፣ የኪራይ/የንብረት ማስያዣ መግለጫዎችዎ፣ ወይም በየወሩ ወጪ(ዎቹን) መክፈልዎን የሚያረጋግጡ የሌሎች ሰነዶች 

ቅጂዎች ናቸው።  እንደ ለውጥ ወይም በሚቀጥለው አጋማሽ የማረጋገጫ ሰነድ፣ ጊዜያዊ ግንኙነት፣ ወይም ዳግም ማረጋገጫ ሰነድ ሪፖርት 

ያድርጉ እና ማረጋገጫ ያቅርቡ፦ 



 SNAP ቅነሳዎች 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የዲፖርትመንት ኦፍ ሂዩማን ሰርቪስስ 

 

ጥያቄዎች? (202) 727-5355 ይደውሉ ወይም TTY/TDD፦ 711 (855) 532-5465  በ 10-2022 

የተሻሻለ 

በዲስትሪክት መመሪያ 

ኦንላይን 
districtdirect.dc.gov 

 

በአካል 
Anacostia (አናኮስቲያ) 

2100 Marthin Luther King Jr. Ave. SE, Suite 300 

Congress Heights (ኮንግሬስ ሄይትስ) 
4049 South Capitol Street. SW 

H Street 
645 H Street, NE 

Taylor Street 

1207 Taylor St., NW 

ደብዳቤ 
የዲሲ ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ  

የጉዳይ መዝገብ መቆጣጠሪያ ክፍል 
P.O. Box 91560 

Washington, DC 20090 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተጨማሪ መረጃ 

የመጠለያ ቅነሳ 

ይህ ቅነሳ የሚሰጠው ወርሃዊ ጠቅላላ የመጠለያ ወጪዎችዎ ከሌሎች ሁሉም ቅነሳዎች በኋላ ከወርሃዊ ገቢዎ ከግማሽ በላይ ከሆነ ብቻ ነው።  

እድሜዎ ከ59 በላይ ካልሆነ ወይም አካል ጉዳተኛ ካልሆኑ በስተቀር ማግኘት የሚችሉት ከፍተኛው ወርሃዊ የመጠለያ ቅነሳ $624 ነው።  

ጠቅላላ የመጠለያ ወጪዎችዎ ለቤት ኪራይ፣ ለንብረት ማስያዣ፣ ለመድህን ዋስትና፣ እና/ወይም ለንብረት ግብሮች እና ለፍጆታ ወጪዎችዎ 

ከተቀማጭ ሂሳብ $345 ጋር እኩል ናቸው።  

ለአረጋውያን እና የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች የህክምና ወጪ ቅነሳ 

አረጋዊ (እድሜዎ60+) ከሆኑ ወይም አካል ጉዳተኛ ካለብዎ፣ ከህክምና ጋር የተያያዙ ጠቅላላ ወጪዎችዎ በእያንዳንዱ ወር ከ$35 በላይ ከሆነ 

በ Medicaid/የጤና መድህን ዋስትና ያልተሸፈኑ ወይም ያልተወራረዱ ከህክምና ጋር ያተያያዙ ወጪዎችን መጠየቅ ይችላሉ። ከህክምና ጋር 

የተያያዙ ወጪዎች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 

 

 

 

 

 

 

ሼሊያ ጡረታ ትቀበላለች እና ለንብረት ማስያዣ፣ በሃኪም ለታዘዙ 

መድሃኒቶች፣  

እና የጋራ ክፍያዎች ትከፍላለች። 

 

ኤልያስ በትርፍ ሰዐቱ ይሰራል፣ ለኪራይ፣ እና ለልጁ ጃስሚን የመዋዕለ ህጻናት ይከፍላል። 

 

ደመወዝ፦ $1,900 

መዋዕለ ህጻናት፦ 

$500 

ኪራይ፦ $800 

የኤልያስ SNAP ጥቅማጥቅም በ... 

 

$117
$267 

$455 

ም
ሳ
ሌ

 

ቅነሳ የለም 

የልጅ 

እንክብካቤ 

ቅነሳ 

የልጅ እንክብካቤ እና 

የመጠለያ ቅነሳ 

ጡረታ፦$1,500 

ህክምና፦ $152 

የንብረት ማስያዣ፦

$962 $23 

$84 

$153 

ቅነሳ የለም 

የመጠለያ ቅነሳ 

መጠለያ እና የህክምና 

ቅነሳ 

የሼሊያ SNAP ጥትቅማጥቅም ከ... 

 

ም
ሳ
ሌ

 

✓ ፕሪሚየሞች፣ ተቀናሾች እና የጋራ ክፍያውያዎች (Medicareን 

ጨምሮ) 

✓ የታዘዙ መድሃኒቶች 

✓ ከሃኪሞች፣ ክሊኒኮች፣ ሆስፒታሎች፣ ቤተሙከራዎች ወይም 

ሌሎች ተቋሞች የህክምና አገልግሎቶች  

✓ የሚያስፈልግዎት የጥበቃ ወይም የጠባቂ እንክብካቤ 

አገልግሎቶች (ተንከባካቢው ዘመድ ቢሆንም እንኳን) 

✓ የጥርስ እንክብካቤ፣ ሰው ሰራሽ ጥርሶች፣ የጥርስ ማጣበቂያዎች 

✓  

✓ አገልግሎት የሚሰጥ ውሻ ወጪዎች (የእንስሳት ህክምና አቅራቢ፣ 

የውሻ ምግብ፣ ወዘተ።) 



 SNAP ቅነሳዎች 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የዲፖርትመንት ኦፍ ሂዩማን ሰርቪስስ 

 

ጥያቄዎች? (202) 727-5355 ይደውሉ ወይም TTY/TDD፦ 711 (855) 532-5465  በ 10-2022 

የተሻሻለ 

 

 

 

 

 

 

ያልተወራረዱ የህክምና ወጪዎችን ለመጠየቅ፣ በጣም የቅርብ ለሆነው ወር የወጪዎችዎን መጠን ማረጋገጫ ማቅረብ አለብዎት።  

ከፍተኛ የSNAP ጥቅማጥቅሞች 

ቅነሳዎች ወርሃዊ የSNAP ጥቅማጥቅሞችን ለመጨመር ሊረዱ ይችላሉ፣ ነገር ግን 

ወርሃዊ የ SNAP ጥቅማጥቅሞችዎ ከከፍተኛው የጥቅማጥቅም መጠን መብለጥ 

አይችልም። ከፍተኛው የጥቅማጥቅም መጠን ከእርስዎ ጋር በሚኖሩት ሰዎች 

ብዛት ላይ የተመሰረተ ነው (“የቤተሰብ መጠን” ተብሎ ይጠራል)።  

  

የቤተሰብ 

ብዛት 

ከፍተኛው 

ጥቅማጥቅም 

የቤተሰብ 

ብዛት 

ከፍተኛው 

ጥቅማጥቅም 

1 $281  5 $1,116  
2 $516  6 $1,339  
3 $740  7 $1,480  
4 $939  8 $1,691  

የቤተሰቡ ብዛት ከ8 ሰዎች በላይ ከሆነ፣ በአንድ ሰው $211 ይጨምሩ።   

ከፍተኛው ጥቅማጥቅም በኦክቶበር 1 ይቀየራል። 

✓ የአይን መነጽሮች፣ የአይን ሌንሶች/የአይን ሌንስ ማስለቀቂያ፣ የመስሚያ መርጃ መሳርያዎች፣ ባትሪዎች፣ ለመስማት ወይም ማየት ለተሳናቸው 

የመገናኛ መሳሪያዎች 

✓ ከኪሱ የሚከፈል የመኪና ማቆምያ እና የመንገድ ክፍያዎች፣ ወይም የህክምና ቀጠሮዎችን ለማግኘት የታክሲ፣ የጭነት መኪና፣ ወይም የህዝብ 

ማመላለሻ ወርሃዊ ወጪ 

✓ በጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የታዛዙ ወይም የተመሰከሩ ማናቸውም ሌሎች ያልተወራረዱ የህክምና ወጪዎች 

 


