
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት (THE DISTRICT OF COLUMBIA) 
የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES) 

የኢኮኖሚያዊ ደኅንነት አስተዳደር (ECONOMIC SECURITY ADMINISTRATION) 
የጊዜአዊ እርዳታ ማወራረጃ ፈቃድ  

የመጀመሪያ ጥያቄ ወይም የብቁነት ማረጋገጫ ጉዳይ 
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DHS ONLY 

Date Received: __________ 

SSR Name: _____________ 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት (ዲስትሪክት) ጊዜያዊ የአካል ጉዳት እርዳታ (IDA) ለሳፕሊመንታል ሰኪዩሪቲ ኢንካም ለመቀበል ማመልከቻ ያስገቡ እና ተቀባይነት ለማግኘት 
እየጠበቁ ላሉ አካል ጉዳተኛ አዋቂዎች ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ ያቀርባል።  ይህን ቅጽ መሙላት የ SSI መጽደቅን በሚጠባበቁበት ጊዜ ዲስትሪክቱ ለተቀበሉት የIDA 
ጥቅማጥቅሞች ገንዘብን እንዲያወራረድ ፍቃድ ይሰጣል።  ለIDA ተቀባይነት ለማግኘት ይህንን ቅጽ መሙላት አለብዎት። 

ለዚህ የፈቃድ ቅጽ አላማ፦ “ዲስትሪክት” የሚለው ቃል የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት፣ የሰብዐዊ አገልግሎቶች መመሪያ፣ የኢኮኖሚ ዋስትና 
አስተዳደር ማለት ነው።  

“SSI ቅማጥቅሞች” በማህበራዊ ዋስትና ህግ ርዕስ XVI መሰረት እና በማህበራዊ ዋስትና ህግ ክፍል 1616 መሰረት ማንኛውም በፌደራል የሚተዳደር የክልል ተጨማሪ 
ክፍያዎች “የተጨማሪ ዋስትና ገቢ” ክፍያዎች ማለት ነው። 

         
የተቀባይ መለያ ቁጥር _________________________ ጉዳይ ቁጥር _________________________ መደብ _____________  

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር __________________ የአገልግሎት ማእከል ______________ የፌደራል ኮድ 09000  

የአመልካች ስም         
 (የአያት)  (መጠሪያ)   (የአባት)   

አድራሻ         

ከተማ Washington, DC ዚፕ ኮድ  ስልክ ቁጥር     
 
ቅጹ የተቀበለበት ቀን 
 

       
 

 

 

የመጀመሪያ ጥያቄዎች ብቻ 

ይህንን ፈቃድ በምፈርምበት ጊዜ እና “የመጀመሪያ ጥያቄዎች ብቻ” የሚለው ክፍል ላይ ምልክት በማደርግበት ጊዜ ምን ተግባራትን 
እየፈቀድኩ ነው? 
የ SSI ጥቅማጥቅሞችን ለመቀበል ብቁ መሆንዎን SSA በሚወስንበት ጊዜ ዲስትሪክቱ የሰጠዎትን የተወሰነ ወይም ሁሉንም ገንዘብ ለዲስትሪክቱ 
እንዲያወራርድ ለማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር (ሶሻል ሰኪዩሪቲ አድሚኒስትሬሽን) ባለስልጣን ፈቃድ እየሰጡ ነው።  ብቁ ከሆኑ፣ SSA ከበፊት ጀምሮ 
ከሚሰራልዎት የSSI ጥቅማጥቅሞች ለዲስሪክቱ ይከፍላል። የሚወራረደው ገንዘብ የSSI ጥቅማጥቅሞችን ለመቀበል ብቁ የሆኑበት የመጀመርያው ወር 
እስከ ወርሃዊ የSSI ጥቅማጥቅምዎ የጀመረበት የመጀመሪያው ወር ድረስ ያለውን ጊዜ ይሸፍናል። ዲስትሪክቱ የሚሰጥዎትን የመጨረሻውን ክፍያ ማቆም 
ካልቻለ፣ SSA ሊዝህ ተጨማሪ የክፍያ መጠን ለዲስትሪክቱ ሊከፍል ይችላል። 
 
የብቁነት ማረጋገጫ ጉዳይ ብቻ 

ይህንን ፈቃድ በምፈርምበት ጊዜ እና “የብቁነት ማረጋገጫ ጉዳይ ብቻ” የሚለው ክፍል ላይ ምልክት በማደርግበት ጊዜ ምን ተግባራትን 
እየፈቀድኩ ነው?  
የ SSI ጥቅማጥቅሞችዎ ከተቋረጡ ወይም ከታገዱ በኋላ በድጋሚ መመለስ እንደሚችሉ SSA በሚወስንበት ጊዜ ዲስትሪክቱ የሰጠዎትን የተወሰነ ወይም 
ሁሉንም ገንዘብ ለዲስትሪክቱ እንዲያወራርድ ለየማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር (ሶሻል ሰኪዩሪቲ አድሚኒስትሬሽን) ባለስልጣን ፈቃድ እየሰጡ ነው። የSSI 
ጥቅማጥቅሞችዎ ከቀጠሉ፣ SSA ከበፊት ጀምሮ ከሚሰራልዎት የSSI ጥቅማጥቅሞች ለዲስሪክቱ ይከፍላል። የሚወራረደው ገንዘብ በድጋሚ መመለሱ 
ከጀመረበት የወሩ ቀን እስከ ወርሃዊ የ SSI ጥቅማጥቅምዎ እስከቀጠለበት የመጀመሪያ ወር ያለውን ጊዜ ይሸፍናል። ዲስትሪክቱ የሚሰጥዎትን 
የመጨረሻውን ክፍያ ማቆም ካልቻለ፣ SSA ሊዝህ ተጨማሪ የክፍያ መጠን ለዲስትሪክቱ ሊከፍል ይችላል። 

 
የመጀመሪያ ጥያቄዎች እና የብቁነት ማረጋገጫ ጉዳዮች ክፍሎች የቅጹ አካል በሚሆኑበት ጊዜ ዲስትሪክቱ ቅጹን እንዴት ይጠቀመዋል? 
ዲስትሪክቱ ይህንን ቅጽ መጠቀም የሚችለው ለአንድ የጉዳይ ሁኔታ አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ ለመጀመሪያ ጥያቄ ወይም ለብቁነት ማረጋገጫ ጉዳይ። ሁለቱም ክፍሎች 
ምልክት ከተደረገባቸው፣ ቅጹ ህጋዊ አይደለም እና በህግ የማይጸና ስምምነት ነው። አንድ ክፍል ብቻ ምልክት የተደረገበት አዲስ ቅጽ እርስዎ እና ዲስትሪክቱ መፈረም 
እና ቀኑን መጥቀስ አለባችሁ። 

 
በSSA ለሚወራረደው ክፍያ ብቁ የሆነው ምን አይነት የዲስትሪክት ክፍያ ነው?   
SSA ለዲስትሪክቱ ማወራረድ የሚችለው ክፍያ ከዲስትሪክቱ ወይም ከአካባቢው የገንዘብ ድጋፎች የተከፈለውን ብቻ ነው። ከፌደራል የገንዘብ ድጋፎች በሙሉ ወይም 
በከፊል ለተከፈለ ክፍያ ዲስትሪክቱ ገንዘብ ማወራረድ አይችልም።  
 
SSA ከእኔ SSI ምን ያክል ገንዘብ ለዲስትሪክቱ እንዲሚከፈል እንዴት ይወስናል?   
SSA የክፍያውን መጠን በሁለት ነገሮችን ከግምት በማስገባት ይወስናል። መጀመሪያ፣ SSA በዲስትሪክቱ የተጠየቀውን የገንዘብ መጠን ይመለከታል፣ እና ሁለተኛ፣ 
SSA ዲስትሪክቱን ለመክፈል ያለዎትን ከበፊት ጀምሮ የሚሰራውን የSSI ገንዘብ መጠን ይመለከታል። SSA ለዲስትሪክቱ በአንድ ወር ውስጥ ክፍያውን ማወራረድ 
የሚችለው የዲስትሪክት ክፍያ እና የSSI ክፍያ ለተመሳሳይ ወር በሚቀበሉበት ጊዜ ብቻ ነው። SSI ለSSI ካለዎት ከበፊት ጀምሮ ከሚሰራው የጊዜ ቆይታ በላይ የሆነ 
ገንዘብን ዲስትሪክቱን አይከፍልም። 



የኮሎምቢያ ዲስትሪክት (THE DISTRICT OF COLUMBIA) 
የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES) 

የኢኮኖሚያዊ ደኅንነት አስተዳደር (ECONOMIC SECURITY ADMINISTRATION) 
የጊዜአዊ እርዳታ ማወራረጃ ፈቃድ  

የመጀመሪያ ጥያቄ ወይም የብቁነት ማረጋገጫ ጉዳይ 
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DHS ONLY 

Date Received: __________ 

SSR Name: _____________ 

ይህ ፈቃድ ለ SSI ጥቅማጥቅሞች እንደ ማመልከቻ ማስገባት ሆኖ ያገለግላል? 
አዎ፣ “የመጀመሪያ ክፍያ ብቻ” የሚለው ክፍል ላይ ምልክት ካደረጉ ይህ ቅጽ ፋይል ያስገቡበትን ቀን ያሳውቃል። ይህንን ቅጽ ሲፈርሙ፣ ከዚህ በፊት ለጥቅማጥቅሞች 
ማመልከቻ ካላስገቡ ለSSI ጥቅማጥቅሞች የማስገባት ሃሳብ አለኝ እያሉ ነው። ለSSI ጥቅማጥቅሞች ለማመልከቻ ማስገባት ዲስትሪክቱ ይህንን ቅጽ ከተቀበለበት ቀን 
ጀምሮ ስልሳ (60) ቀናት አለዎት። ማመልከቻውን በ60 ቀናት ጊዜ ውስጥ ለSSI ካስገቡ የ SSI ጥቅማጥቅሞችን ለመቀበል ብቁነትዎ ይህን ፈቃድ ከፈርሙበት ቀን 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ከ60 ቀናት የጊዜ ቆይታ በኋላ ለSSI ጥቅማጥቅሞች ማመልከቻ ካስገቡ፣ ይህ ቅጽ ማመልከቻ ያስገቡበት ቀን አይሆንም። 
ማመልከቻ የሚያስገቡበት ቀን ይህንን ቅጽ ከፈረሙበት ቀን በኋላ ይሆናል። 

 
ይህ ፈቃድ ለምን ያህል ጊዜ ተግባራዊ ይሆናል? 
“የመጀመሪያ ጥያቄዎች ብቻ” የሚለውንም ይሁን “የብቁነት ማረጋገጫጉዳይ ብቻ” የሚለው ላይ ምልክት ካደረጉ፣ ደንቦቹ ተመሳሳይ ናቸው።  
ይህ ፈቃድ ለእርስዎ እና ለዲስትሪክቱ ተግባራዊ የሚሆነው ለአስራ ሁለት (12) ወራት ነው። 12ቱ ወራት ዲስትሪክቱ ፈቃዱን እንደተቀበለ ዲስትሪክቱ ለSSA 
በኤሌክትሮኒክ ስርዐት ባሳወቀበት ቀን ይጀምራል እና ከ12 ወራት በኋላ ያጠናቅቃል። ፍቃዱ ህጋዊ እንዲሆን እርስዎ እና የዲስትሪክቱ ተወካይ መፈረም እና ቅኑን 
መጥቀስ አለባችሁ። ለዚህ ህግ የሚተገበሩ ልዩ ሁኔታዎች። 
 
ዲስትሪክቱ ፍቃዱን በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ለSSA መላክ አለበት። የኤሌክትሮኒክ ስርዐትን ለሚጠቀም ክልል፣ ዲስትሪክቱ የSSI መዝገብዎን ከዲስትሪክት 
መዝገብዎ ጋር በማዛመድ በ30 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ SSA የፈቃድ መረጃ መቀበል አለበት። መረጃው ከዘገየ፣ SSA በዲስትሪክቱ የተላከውን መረጃ 
አይቀበልም። SSA ለዲስትሪክቱ ማንኛውንም ከበፊት ጀምሮ የሚሰሩ የSSI ጥቅማጥቅሞችን አይከፍልም። በSSA መደበኛ የክፍያ ህጎች መሰረት፣ SSA ማንኛውንም 
ሊከፈልዎት የሚችልን የSSI ገንዘብ የሚናገር ማሳወቂያ ይልክልዎታል። 
 
ፈቃዱ ከ12 ወር ጊዜ በላይ ተግባራዊ ሆኖ መቆየት ይችላል?  
ፈቃዱ ከ12 ወር ጊዜ በላይ ተግባራዊ ሆኖ መቆየት የሚችለው፣ እርስዎ፦  

 ዲስትሪክቱ የፈቃድ ቅጹን ከማግኘቱ በፊት ለSSI ጥቅማጥቅሞች ማመልከቻ ካስገቡ፣ ወይም  
 ፈቃዱ ተግባራዊ በሆነበት በ12 ወር ጊዜ ውስጥ ለ SSI ካመለከቱ፣ ወይም 
 ከእገዳ ወይም መቋረጥ ጊዜ በኋላ (ይግባኝዎን SSA በሚጠይቀው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማስገባት አለብዎት) በእርስዎ የመጀመሪያ ጥያቄ 

ወይም የብቁነት ማረጋገጫ ጉዳይ ላይ የSSA ውሳኔን ህጋዊ ይግባኝ ካስገቡ።  
 

ፈቃዱ የ12 ወር ጊዜው ከማብቃቱ በፊት ወይም በኋላ ሊጠናቀቅ ይችላል?  
እነዚህ የሚከተሉት ተግባራት በሚከናወኑበት ጊዜ የፈቃዱ ጊዜ የ12 ወር ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ሊጠናቀቅ ይችላል፣ ወይም የ12 ወር ጊዜው ካበቃ በኋላ ሊጠናቀቅ 
ይችላል፦  

 
 SSA በመጀመሪያ ጥያቄዎ የመጀመሪያውን የSSI ክፍያ ሲፈጽም፤ ወይም  
 ከእገዳ ወይም ከመቋረጥ ጊዜ በኋላ SSA በብቁነት ማረጋገጫ ጉዳይዎ የመጀመሪያውን የSSI ክፍያ ሲፈጽም፤ ወይም 
 SSA በጥያቄዎ ላይ የመጨረሻውን ውሳኔ ሲወስን እና በሰአቱ ለግምገማ ምንም ጥያቄ ካልቀረበ፤ ወይም  
 በይግባኝዎ ላይ SSA የመጨረሻ ውሳኔ ከወሰነ፤ ወይም  
 ዲስትሪክቱ እና እርስዎ ይህንን ፈቃድ ለማቋረጥ ከተስማማችሁ።  

 
ከእነዚህ ተግባራት ማንኛውም በተከናወነበት የወሩ ቀን የፍቃድ ጊዜው ያበቃል።  
 
በዚህ ፈቃድ መሰረት ለእኔ ምን አይነት መብቶች እና ይግባኝዎች ይገኛሉ? 
ዲስትሪክቱ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፦ 

1. የSSI ክፍያዬን በተቀበልኩ በ10 የስራ ቀናት ውስጥ ከበፊት ጀምሮ ከሚሰራው የ SSI ክፍያ ማንኛውንም ቀሪ ሂሳብ ለእኔ መክፈል፤ 
2. የሚከተሉትን የሚያብራራ የተጻፈ ማሳወቂያ ለእኔ መስጠት፦ 

a. ዲስትሪክቱ ለሰጠኝ ጊዜአዊ እርዳታ SSA ምን ያህል እንደሚመልስ፦ 
b. የማህበራዊ ዋስትና ህግ SSA ይህንን ቀሪ ገንዘብ እንዲከፍለኝ ካላዘዘ በስተቀር፣ ቀሪ ገንዘብ፣ ካለ፣ ለእኔ መክፈል። (በእንደዚህ አይነት ኩነት፣ 

SSA የሚከፈለኝን ቀሪ ገንዘብ የሚከፈልበትን መንገድ ያሳውቀኛል።)፤ እና 

c. ዲስትሪክቱ የጊዜአዊ እርዳታ የመልሶ ክፍያን በሚመለከት ወይም ይህንን ፈቃድ በተመለከተ በሚወስደው ማንኛውንም እርምጃ 
ካልተስማማሁ ለችሎት እድል አገኛለሁ። 

 

 

ጊዜአዊ እርዳታውን የተቀበለው ግለሰብ ፊርማ 
 
 

ቀን 

የዲስትሪክት ተወካይ ፊርማ 
 
 

ቀን 


