ጥገኞች የሌሏቸው ብቁ ሰውነት ያላቸው አዋቂዎች (Able-Bodied
Adults Without Dependents, ABAWD)
አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ESA SNAP ደምበኞች
ዲሴምበር 9፣ 2019
1. የ ABAWD የስራ መስፈርቶችን የሚመለከታቸው የSNAP ደምበኞች ምንድን ናቸው?
የ ABWD ትርጉም – able-bodied adults without dependents። የ SNAP ደምበኛ
የABAWD የስራ መስፈርቶችን ማሟላት አለበት፣
• በ18 እና 49 የእድሜ ክልል ውስጥ መሆን አለበት፣
• ከነሱ ጋር እድሜያቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ማንኛውም ሰው የማይኖር፣
• ለስራ ቅጥር ማንኛውም የሜዲካል ወይም የአካል ገደቦች የሌሉት፣ ወይም
• ነፍሰጡር ያልሆኑ
ለABAWD መመሪያ ተገዥ የሆኑ የSNAP ደምበኞች በየወሩ የስራ መስፈርቶችን ካላሟሉ ወይም
ከግዴታው ነጻ እንደሆኑ ካልተቆጠሩ በስተቀር ለጥቅማጥቅሞች የጊዜ ገደብ አለባቸው።
2. ግዛቱ የ SNAP ABAWD የስራ መስፈርቶችን/የጊዜ ገደቦችን የሚተገብረው ለምንድን ነው?
ግዛቱ ለ SNAP (የምግብ ኩፖኖች) ለውጦችን የሚያደርገው የተወሰኑ የ SNAP ደምበኞች የስራ
መስፈርቶችን እንዲያሟሉ የሚጠይቅ የፌደራል መንግስት መምሪያ ስላለ ነው። እነዚህ ደምበኞች የ
SNAP ጥቅማጥቅሞችን ማግኘታቸውን እንዲቀጥሉ መስራት ወይም ከስራ ጋር በተያያዙ
እንቅስቃሴዎች ለተወሰኑ ሰዓታት መሳተፍ አለባቸው። የስራ መስፈርቶቹን የማያሟሉ ደምበኞች የ
SNAP ጥቅማጥቅሞችን በ3-፟አመት የጊዜ ወሰን ውስጥ ለ3 ወራት ብቻ ያገኛሉ፣ እነሱ ከስራ መስፈርቶች
ነጻ እንዲሆኑ ካልተደረገ በስተቀር።
3. ግዛቱ የ SNAP ABAWD የስራ መስፈርቶችን/የጊዜ ገደቦችን የሚተገብረው መቼ ነው?
በ FNS አዲስ የፌደራል ደምቦች መሰረት፣ጥብቅ የሆነውን የABAWD የስራ መስፍርቶችን ካላሟሉ
በስተቀር፣ግዛቱ በተወሰኑ የ SNAP ደምበኞች ላይ የ3- ወር የጊዜ ገደብ እንዲያስቀምጡ ይገደዳሉ።
በአዲሱ የፌደራል ደምቦች ላይ በተገለጹት ለውጦች መስረት፣ ግዛቱ ወደፊት ከግዴታ ነጻ የሚሆንበት
እድል ጠባብ ነው። FNS ባሁን ጊዜ ባለን ለግዛቱ የABAWD የግዴታ ነጻ ላይ የአጭር የጊዜ መራዘምን
ፈቅዷል እስከ ማርች 31፣ 2020 ድረስ። ኤፕሪል 1 ላይ፣ FNS ግዛቱ የABAWD የስራ መስፈርቶችን
እንዲተገብር ይጠበቃል።
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DHS እነዚህ ለውጦች ተግባራዊ የሚሆኑበትን የበለጠ ዝርዝር ያለው ማስታወቂያ በ2020 መጀመሪያ
ላይ ይልክሎታል።
4. የABAWD የጊዜ ወሰን ምንድን ነው?
የABAWD የስራ መስፈርቶችን ማሟላት ያለባቸው የተወሰኑ የስራ መስፈርቶችን የ SNAP ደምበኞች
በ36- ወር የጊዜ ወሰን ውስጥ (3 አመታት) እስከ 3 ሙሉ ወራት ድረስ SNAP ሊያገኙ ይችላሉ። ይህ
የABAWD የጊዜ ወሰን ተብሎ ይጠራል። እርስዎ የABAWD የስራ መስፈርቶችን ማሟላት ያለቦት
ደምበኛ ከሆኑ በሳምንት ቢያንስ ለ20 ሰዓታት ወይም በወር ለ80 ሰዓታት በአማካይ እየሰሩ፣ ትምህርት
ቤት ውስጥ፣ ወይም በጎ ፍቃድ ውስጥ ካልሆኑ፣ በ36- ወር የጊዜ ወሰን ውስጥ እስከ 3 ሙሉ ወራት ድረስ
SNAP ሊያገኙ ይችላሉ።
5. የABAWD የስራ መስፈርት ምንድን ነው?
የABAWD የጊዜ ገደብ መመሪያዎች በABAWD መመሪያ የሚገደዱ የSNAP ደምበኞች በአማካይ
ቢያንስ ለ20 ሰዓታት ወይም በወር ለ80 ሰዓታት እንዲሰሩ ወይም ብቃት ባለው የስራ ተግባሮች ላይ
እንዲሳተፉ ይጠይቃል። ስራ ከመስራት ውጭ፣ ብቁ ተግባሮች ወደ ትምህርት ቤት ወይም ወደ የስራ
ስልጠና ፕሮግራም መሄድ፣ በ SNAP ቅጥር እና ስልጠና መሳተፍ፣ ወይም የበጎ አድራጎት ወይም
የማህበረሰብ አገልግልት ስራ መስራትን ያካትታል።
6. እኔ ከABAWD የስራ መስፈርቶች/የጊዜ ወሰኖች ነጻ መሆኔን እንዴት አውቃለሁ?
DHS ከABAWD የጊዜ ገደብ ማን ነጻ እንደሚሆን የበለጠ ዝርዝሮችን በ2020 መጀመሪያ ላይ
ያቀርብሎታል። በአጠቃላይ፣ እርስዎ ከ18 በታች ወይም ከ49 አመት በላይ ከሆኑ፣ የአካል ጉዳት
ጥቅማጥቅሞችን ወይም የስራ አጥ ጥቅማጥቅሞችን የሚያገኙ፣ ቢያንስ በግማሽ ጊዜ ወደትምርህርት ቤት
የሚሄዱ ከሆነ፣ ነፍሰጡር ከሆኑ፣ ለመቀጠር የሜዲካል ወይም የአካል ገደብ ካለብዎ፣ እና/ወይም
እድሜው ከ18 በታች ከሆነ ሰው ጋር የሚኖሩ ከህነ ከABAWD የስራ መስፈርቶች/የጊዜ ወሰኖች ነጻ
ሊደረጉ ይችላሉ።
7. እኔ የABAWD የስራ መስፈርቶች/የጊዜ ወሰኖች የሚመለከተኝ ከሆነ፣ የኔን SNAP ጥቅማጥቅሞች
መጠን ይለውጣል?
አይ፣ የABAWD የስራ መስፍርቶችን ማሟላት የእርስዎን የ SNAP ጥቅማጥቅሞችን መጠን
አይለውጥም ።
8. የበለጠ መረጃ የሚሰጠው መቼ ነው?
DHS የ ABAWD መስፈርቶችን በተመለከተ የበለጠ ዝርዝሮችን በ2020 መጀመሪያ ላይ
ያቀርብሎታል።
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