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ትኩረት: 

ወላጆች/አሳዳጊዎች 

ማመልከቻ ለመጀመሪያ ጊዜ መሙላት: 

ማመልከቻ ስላስገቡ እናመሰግናለን፡፡  ማመልከቻው እስኪጸድቅ ድረስ ተማሪ ለምግቡ (ቁርስ/ምሳ) ይከፍላል፡፡  የት/ቤት የስነ-ምግብን አገልግሎች እስከ አስር (10) 

የስራ ቀናት የሚወስደውን ሂደት ያፋጥናሉ፡፡  በዚህ ወቅት ለምግብ የሚወጣ ወጪ የእርስዎ ሀላፊነት ነው፡፡  (ማስታወሻ: የቁርስ ዋጋዎች - መጀመሪ ደረጃ $1.55፣ 

መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ $1.65 ምሳ – መጀመሪያ ደረጃ $2.70፣ መካከለኛ ደረጃ $2.85 እና ሁለተኛ ደረጃ $2.85) 

 

የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ ክፍያ ፖሊሲ: የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ ያሉ ተማሪዎች 3 ቁርሶች እና 3 ምሳዎችን እንዲወስዱ ይፈቀድላቸዋል፡፡ 

የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ምግብ እና/ወይም ላ ካርቴ ነገሮችን መውሰድ አይችሉም፡፡ 

 

ማመልከቻ የሞሉት ባለፈው አመት (2018-19) ከሆነ: 

የ 2018-19 ማመልከቻዎት በሴፕቴምበር 13/2019 ያበቃል፡፡  ለምግብ ክፍያን ለማስወገድ የዚህን አመት ማመልከቻ ከማብቂያ ጊዜው በፊት ማስገባትዎ አስፈላጊ 

ነው፡፡  እባክዎ ሂደቱን ለማከናወን በቂ ጊዜ (10 የስራ ቀናት) ይኑርዎት፡፡ 

 

ነጻ እና ቅናሽ ድር-ተኮር የምግብ ማመልከቻ ለ2019-2020 የትምህርት ዘመን ከጁላይ 1/2019 ጀምሮ ይኖራል፡፡ ማመልከቻ ለመሙላት እባክዎ ድህረ-ገጹን በ 

http://schoolcafe.com ይመልከቱ፡፡ 

 

የምግብ ማመልከቻ የብቁነት ደብዳቤ ማስታወቂያ ለስርጭት ለት/ቤት ይላካል፡፡  የማስታወቂያው ደብዳቤ እንደመጣ ለወላጆች ለማድረስ ተማሪዎች ቤት ይወስዳሉ፡፡ 

 
ለትብብርዎት እናመሰግናለን፡፡. 

 

የግላዊነት ህግ መግለጫ: የሚሰጡንን መረጃ እንዴት እንደምንጠቀመው ይህ ያስረዳል፡፡ 

Richard B. Russell ብሄራዊ ት/ቤት የምሳ ህግ በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለውን መረጃ ያስገድዳል፡፡ መረጃውን ግዴታ መስጠት ለብዎትም ካልሰጡ ግን ልጅዎን 

ለነጻ እና ርካሽ ዋጋ የት/ቤት ምግብ ልንቀበለው አንችልም፡፡  ማመልከቻውን የሚፈርመው አዋቂ ሰው የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር የመጨረሻ አራት ቁጥርን ያካቱ፡፡  

ለማደጎ ልጅ የሚያመለክቱ ከሆነ ወይም ለልጅዎ ተጨማሪ አመጋገብ እገዛ መርሀግብር (SNAP)፣ ለችግረኛ ቤተሰብ ጊዜያዊ እገዛ (TANF) መርሀግብር ወይም 

በህንድ የቁጠባ ገንዘብ የምግብ ስርጭት መርሀግብር (FDPIR) የጉዳይ ቁጥር ወይም ሌላ የ FDPIR መለያ የሚገልጹ ከሆነ ወይም ማመልከቻውን የሚፈርመው 
አዋቂ የቤተሰብ አባል የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር እንደሌለው ከገለጹ የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር የመጨረሻ አራት አሀዞች አያስፈልጉም፡፡  ልጅዎት ለነጻ ወይም ቅናሽ 

ምግብ ብቁ መሆኑን ለመወሰን እና የምሳ እና ቁርስ መርሀግብሮችን ለማስተዳደር እና ለመተግበር የሰጡትን መረጃ እንጠቀማለን፡፡ የትምህርት፣ ጤና እና ስነ-ምግብ 
መርሀግብሮች መርሀግብራቸውን እንዲገመግሙ፣ ገንዘብ እንዲያሰባስቡ ወይም ለመርሀግብራው ጥቅም እንዲፈልጉ፣ ኦዶተሮች ለመርሀግብር ግምገማ እንዲያደርጉ እና 
ህግገ አስከባሪ ሰራተኞች የመርሀግብር ደንቦች ጥሰት መኖሩን ለማየት እዲረዳቸው የብቁነት መረጃዎትን ልንሰጣቸው እንችላለን፡፡ 

 

መድልዖ ያለማድረግ መግለጫ: በፌደራል የሰብአዊ መብቶች ህግ እና በ U.S. የግብርና መምሪያ (USDA) የሰብአዊ መብቶች ደንቦች እና ፖሊሲሰዎች መሰረት 

USDA፣ ተወካዮቹ፣ ጽ/ቤቶቹ እና ሰራተኞቹ  እንዲሁም የ USDA መርሀግብር ላይ የሚሳተፉ ወይም የሚያስተዳድሩ ተቋማት በዘር፣ ቀለም፣ አገር፣ ጾታ፣ አካል 

ጉዳተኛነት፣ እድሜ ወይም ቀደም ብሎ በ USDA በተሰራ ወይም በታገዘ በማንኛውም መርሀግብር ወይም እንቅስቃሴ ላይ ሰብአዊ መብት እንቅስቃሴዎችን መደገብ 
ወይም መንቀፍ መሰረት መድልዖ ማድረግ አይችሉም፡፡   

 

የመርሀግብር መረጃ ለማግኘት ሌላ የመግባቢያ አማራጭ (ለምሳሌ ብሬል፣ በትልልቁ የተጻፈ ህትመት፣ የተቀረጸ ድምጽ፣ የአሜሪካ ምልክት ቋንቋ ወዘተ) 

የሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኛ ሰዎች ጥቅሙን ለማግኘት የሚያመለክቱበት ኤጀንሲን (የግዛት ወይም አካባቢያዊ) ያነጋግሩ፡፡  መስማት የተሳናቸው፣ ለመስማት 

የሚቸገሩ ወይም መናገር የማይችሉ ሰዎች USDAን በፌደራል አስተላላፊ አገልግሎት በኩል በ (800) 877-8339 ያነጋግሩ፡፡  በተጨማሪ የመርሀግብር መረጃ 
ከእንግሊዝኛ በሌላ ቋንቋ ይገኛል፡፡ 

 

የመድልኦ መርሀግብር ቅሬታ ለማስገባት ኦንላይን በሚከተለው የሚገኘው የ USDA መርሀግብር መድልዖ ቅሬታ ቅጽ (AD-3027) ይሙሉ: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html እና በማንኛውም የ USDA ጽ/ቤት ወይም ለ USDA ደብዳቤ ይጻፉ እና ቅጹ ላይ 

የተጠየቀውን መረጃ በሙሉ ያካቱ፡፡ የቅሬታ ቅጹን ቅጂ ለመጠየቅ በ(866) 632-9992 ይደውሉ፡፡ የተሞላ ቅጹን ወይም ደብዳቤ ለ USDA በሚከተለው ይላኩ: 

(1)ፖስታ: የሰብአዊ መብቶች ረዳት ጸሀፊ የግብርና ጽ/ቤት የU.S. መምሪያ 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) 

ፋክስ: (202) 690-7442; ወይም (3) ኢሜል: program.intake@usda.gov 

 

 

 

 

 

 

 
ይህ ተቋም እኩል እድል የሚሰጥ ነው። 

1 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


AMHARIC 
ውድ ወላጅ/አሳዳጊ፦ 
 
ልጆች ለመማር ጤናማ ምግብ ይፈልጋሉ፡፡ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ በሁሉም የትምህርት ቀናት ጤናማ ምግብ ያቀርባል፡፡ ተማሪዎች በሚከተሉት ዋጋ፡ ምሳ $2.70 ለመጀመሪያ ደረጃ፣ $2.85 መካከልኛ ደረጃ፣ $2.85 ለሁለተኛ 
ደረጃ እና ቁርስ $1.55 ለመጀመሪያ ደረጃ እና $1.65 ለመካከለኛ/ሁለተኛ ደረጃ፡፡ ልጆችዎ ነጻ ወይም ቅናሽ ምግብ ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ ቅናሽ ዋጋው ለቁርስ $.30 እና ለምሳ $.40 ነው፡፡ ይህ ጥቅል የሚያካትተው የነጻ ወይም ቅናሽ ዋጋ ምግብ 
ጥቅማ-ጥቅም ማመልከቻ እና ዝርዝር መረጃ ነው፡፡ የማመልከት ሂደቱን ለማገዝ ከስር አንዳንድ የተለመዱ ጥያቄዎች እና መልሶች ይገኛሉ፡፡ 

1. ነጻ ወይም ቅናሽ ዋጋ ምግብ የሚያገኘው ማን ነው? 

• ቤቱ ውስጥ የሚገኙ ከ SNAP፣ FDPIR ወይም TANF ጥቅማ-ጥቅም የሚያገኙ ሁሉም ልጆች ለነጻ ምግብ ብቁ ናቸው፡፡ 

• በህግ በተደነገገ ወይም በፍርድቤት የማደጎ ቤት እንክብካቤ ስር የሚኖሩ የጉዲፈቻ ልጆች ብቁ ናቸው፡፡ 

• በት/ቤታቸው አዲስ ጀማሪ መርሀግብር ላይ የሚሳተፉ ልጆች ነጻ ምግብ ያገኛሉ፡፡ 

• ጎዳና ተዳዳሪ፣ የጠፋ ወይም ስደተኛ የሚባሉ ልጆች ነጻ ምግብ ያገኛሉ፡፡ 

• የቤትዎ ገቢ በፌደራል ገቢ ብቁነት መመሪያ ላይ ባለው ገደብ ውስጥ ከሆነ ልጆችዎ ነጻ ወይም ቅናሽ ዋጋ ምግብ dሊያገኙ ይችላሉ፡፡ የቤትዎ ገቢ በዚህ ሰንጠረዝ ላይ ባለው ገደብ ላይ ወይም በታች ከሆነ ልጆችዎ ለነጻ ወይም 
ቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

የገቢ ብቁነት ቅናሽ-ዋጋ መመሪያዎች —ጁላይ 1/2017–ጁን 30/2018 

የቤተሰብ መጠን በአመት በየወሩ በወር ሁለቴ በየሁለት ሳምንቱ በየሳምንቱ 

1 $23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የቤተሰብ አባል የሚከተለውን ይጨምሩ: 

 +8,177 +682 +341 +315 +158 

2. ልጆቼ የጎዳና ተዳዳሪ፣ ስደተኛ ወይም የጠፉ የሚባሉ እንደሆኑ እንዴት አውቃለሁ? የቤተሰብዎት አባላት ቋሚ አድራሻ የላቸውም? የሚኖሩት በመጠለያ፣ ሆቴል ወይም ሌላ ጊዜያዊ መኖሪያ ውስጥ ነው? ቤተሰብዎት በየወቅቱ መኖሪያ 

ይቀይራል? የቀድሞ ቤተሰባቸውን ወይም ቤታቸውን ለመተው የመረጡ ማንኛውም ልጆች አብረዎት ይኖራሉ? በቤትዎ የሚኖሩ ልጆች ይህንን መስፈረት ያሟላሉ ብለው ካመኑ እና ልጆችዎ ነጻ ምግብ ያገኛሉ ተብለው ካልተነገረዎት 
እባክዎ Sonja Toblerን በ 678-676-2017 ወይም በኢሜል sonja_d_tobler@dekalbschoolsga.org ያነጋግሩ፡፡ 

3. ለእያንዳንዱ ልጅ ማመልከቻ መሙላት አለብኝ? አይ፡፡ ቤትዎ ውስጥ ላሉ ሁሉም ተማሪዎች አንድ የነጻ እና ቅናሽ ዋጋ የት/ቤት ምግብ ማመልከቻ ይጠቀሙ፡፡ ያልተሟላ ማመልከቻ አንቀበልም፤ ስለዚህ ሁሉንም አስፈላጊ መረጃ 

ይሙሉ፡፡ የተሞላውን ማመልከቻ ለሚከተለው ይላኩ: በትንሹ ልጅዎት(ዎችዎት) ት/ቤት የት/ቤት አመጋገብ ሀላፊ፡፡ 

4. በዚህ የትምህርት አመት ልጆቼ የነጻ ምግብ እንደሚያገኙ የሚገልጽ ደብዳቤ ካገኘሁ ማመልከቻ መሙላት አለብኝ? አይ፤ ይህ ለአዲሱ የትምህርት አመት በመንግስት የተረጋገጠ መሆኑን ይገልጻል፡፡  እባክዎ ያገኙትን ደብዳቤ በጥንቃቄ 

ያንቡ እና መመሪያውን ይከተሉ፡፡ በቤትዎ ከሚኖሩ ልጆች ማንኛውም በብቁነት ማስታወቂያው ላይ ካልተካተቱ እባክዎ ስማቸውን ይጨምሩ እና መልሰው ለትንሹ ልጅዎት ት/ቤት ይላኩት፡፡ ጥያቄ ካለዎት የልጅዎ ት/ቤት የት/ቤት 
አመጋገብ ሀላፊን ያነጋግሩ፡፡ 

5. ኦንላየን ማመልከት ይችላሉ? አዎ። ማመልከቻ በወረቀት ከመሙላት ይልቅ ኦንላይን መሙላት ይበረታታል፡፡ የወረቀት ማመልከቻ ከልጅዎት ት/ቤት የት/ቤት አመጋገብ ሀላፊ ማግኘት ይችላሉ፡፡ የኦንላይም ማመልከቻው ተመሳሳይ 

መስፈርቶች አሉት፤ የወረቀት ማመልከቻው ላይ የሚጠየቁት መረጃዎች በተመሳሳይ ይጠየቃሉ፡፡ የኦንላይን ማመልከቻ ሂደቱን ለመጀመር ወይም የበለጠ ለማወቅ https://schoolcafe.com ይጎብኙ፡፡ ስለወረቀት ወይም ኦንላይን 
ማመልከቻው ጥያቄ ካለዎት Tansheila Harrisን በ 678-676-2333 ወይም በኢሜል tansheila_harris@dekalbschoolsga.org ያነጋግሩ፡፡  

6. የልጄ ማመልከቻ ባለፈው አመት ተቀባይነት አግኝቶ ነበር፡፡ አዲስ መሙላት አለብኝ? አዎ። በየአመቱ አዲስ ማመልከቻ መሞላት አለበት፡፡ የባለፈው አመት ማመልከቻ የ30 ቀናት የእፎይታ ጊዜ አለው፡፡ አዲስ ማመልከቻ የማስገቢያ 

ጊዜ ማብቂያ ሴፕቴምበር 13/2019 ነው፡፡  በት/ቤት ሰራተኛ የጸደቀ አዲስ መመልከቻ ካላኩ ወይም ልጅዎት ለነጻ ምግብ ብቁ መሆኑ ካልተነገረዎት ልጅዎት የምግቡን ሙሉ ዋጋ ይከፍላል፡፡ 

7. WIC አገኛለሁ፡፡ ልጆቼ ነጻ ምግብ ማግኘት ይችላሉ? WIC ውስጥ የሚሳተፉ ቤት ውስጥ ያሉ ልጆች ለነጻ እና ቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቂ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  እባክዎ የተሟላ ማመልከቻ ይላኩ፡፡ 

8. የምሰጠው መረጃ ይታያል? አዎ። ያሳወቁትን የቤቱ ገቢ የጽሁፍ ማስረጃ እንዲልኩ ልንጠይቅዎት እንችላለን፡፡ 

9. አሁን ብቁ ካልሆንኩ ቆይቼ ማመልከት እችላለሁ? አዎ፤ በትምህርት አመቱ በማንኛውም ሰአት ማመልከት ይችላሉ፡፡  ለምሳሌ ስራ-አጥ የሆኑ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ያላቸው ልጆች የቤቱ ገቢ ከገቢው ገደብ በታች ከወረደ ለነጻ እና ቅናሽ 
ዋጋ ምግብ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

10. ስለማመልከቻዬ በት/ቤቱ ውሳኔ ባልስማማስ?  ይግባኝ ማለት ይችላሉ፤ ለ (678-676-1786) በመደወል ወይም ለሚከተለው በመጻፍ: ዶ/ር Connie R. Walker፣ ዋና ዳይሬክተር፣ የDeKalb ት/ቤት አመጋገብ አገልግሎቶች፣ 

1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, Ga. 30083 

11. ቤቴ ውስጥ ያለ ሰው የ U.S. ዜጋ ባይሆን ማመልከት እችላለሁ? አዎ። ለነጻ ወይም ቅናሽ ዋጋ ምግብ ለማመልከት እርስዎ፣ ልጀዎት ወይም ሌላ የቤቱ አባል የ U.S. ዜጋ መሆን የለበትም፡፡ 

12. ገቢዬ ሁልጊዜ ተመሳሳይ ባይሆንስ? በመደበኛነት የሚያገኙትን መጠን ይግለጹ፡፡ ለምሳሌ በተለምዶ በወር $1000 የሚያገኙ ግን ባለፈው ወር የተወሰነ ስራ ሳይሰሩ $900 ብቻ ካገኙ በወር $1000 እንደሚያገኙ ይግለጹ፡፡  የትርፍ 
ሰአት ስራ በመደበኛነት የሚያገኙ ከሆነ ያካትቱት፤ አንዳንዴ ብቻ የሚሰሩ ከሆነ ግን አያካትቱት፡፡  ስራ ከሌለዎት ወይም የስራ ሰአትዎ ወይም ክፍያዎት ከተቀነሰ አሁን የሚያገኙትን ገቢ ይጠቀሙ፡፡ 

13. አንዳንድ የቤተሰብ አባላት የሚያሳውቁት ገቢ ባይኖራቸውስ? የቤተሰብ አባላት እኛ በማመልከቻው ላይ ምንጠይቀው የሆነ አይነት ገቢ ወይም ምንም አይነት ገቢ አያገኙ ይሆናል፡፡ ይህ ከሆነ እባክዎ ቦታው ላይ 0 ይጻፉ፡፡ ሆኖም 
ማንኛውም የገቢ ቦታ ባዶ ከተተወ እንደዜሮ ይቆጠራል፡፡ የገቢ ቦታዎችን ባዶ ሲተዉ እባክዎ ይጠንቀቁ፤ አውቀው ያደረጉት ይመስለናል፡፡ 

14. መከላከያ ውስጥ ነን፡፡ ገቢያችንን በተለየ መንገድ እናሳውቃለን? መሰረታዊ ክፍያዎት እና ጉርሻው እንደገቢ ማሳወቅ አለብዎት፡፡ ከመኖሪያ በመራቅ የቤት፣ ምግብ ወይም ልብስ አበል በገንዘብ ካገኙ እንደገቢ መካተት አለበት፡፡ ሆኖም 
ቤትዎ የመከላከያ ቤቶች ወደግል የማምጣት ቅስቀሳ አካል ከሆነ የቤት አበልዎትን እንደ ገቢ አያካቱት፡፡ ከስምሪት የሚገኝ ማንኛውም ተጨማሪ የጦርነት ክፍያ ከገቢ አይካተትም፡፡ 

15. ለቤተሰቤ ማመልከቻው ላይ በቂ ቦታ ባይኖርስ? ደረጃ 3 (ብቻ) ይሙሉ እና ከተሞላው ማመልከቻ ጋር ያያይዙ፡፡ ሁለተኛ ማመልከቻ ለማግኘት የልጅዎን የት/ቤት አመጋገብ ሀላፊ ያነጋግሩ፡፡ 

16. ቤተሰቤ ተጨማሪ እርዳታ ይፈልጋል፡፡ ልናመለክትበት የምንችለው ሌሎች መርሀግብሮች አሉ?  ለ SNAP ወይም ሌላ የእገዛ ጥቅማ-ጥቅም እንዴት ማመልከት እንደሚቻል ለማወቅ የአካባቢ እገዛ ጽ/ቤት ያነጋግሩ ወይም በ 1-877-

423-4746ይደውሉ፡፡ 

17. ልጄ የ CEP ት/ቤት ከተማረ እና ከዛ ወደ የ CEP ያልሆነ ት/ቤት ከተዛወረስ? ተማሪው ወደ የ CEP ያልሆነ ት/ቤት ከተዛወረ ወላጅ ማመልከቻ ማስገባት አለበት፡፡ ማመልከቻው እስኪጸድቅ እስከ 10 ቀናት ድረስ ሊወስድ 

ይችላል፡፡ ከ CEP ት/ቤት ወደ የ CEP ያልሆነ ት/ቤት የሚዛወሩ ተማሪዎች ምግብ በነጻ እንዲመገቡ 10 ቀናት የእፎይታ ጊዜ ይሰጣቸዋል፡፡ ከ 10 ቀናት በኋላ ተማሪው ወደ ከፋይነት ይለወጣል፡፡ እፎታ ጊዜ ካበቃ በኋላ እና 
ማመልከቻው እስኪጀመር ድረስ ያሉ የምግብ ክፍያዎች በሙሉ ወላጅ ሀላፊነት ናቸው፡፡ 

 
ጥያቄ ካለዎት ወይም እርዳታ ካስፈለገ Tansheila Harris, ነጻ እና የተቀነሰ ተቆጣጣሪ II በ 678-676-1777 ይደውሉ ወይም ለሚከተለው ኢሜል ያድርጉ tansheila_harris@dekalbschoolsga.org 
 
ከሰላምታ ጋር 

 
 
ዶ/ር Connie R. Walker፣ የስራ ሀላፊ፣ የ DeKalb ት/ቤት አመጋገብ አገልግሎቶች 
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AMHARIC 

የግላዊነት ህግ መግለጫ: የሚሰጡንን መረጃ እንዴት እንደምንጠቀመው ይህ ያስረዳል፡፡ 
Richard B. Russell ብሄራዊ ት/ቤት የምሳ ህግ በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለውን መረጃ ያስገድዳል፡፡ መረጃውን ግዴታ መስጠት ለብዎትም ካልሰጡ ግን ልጅዎን ለነጻ እና ርካሽ ዋጋ የት/ቤት ምግብ ልንቀበለው አንችልም፡፡  ማመልከቻውን የሚፈርመው 
አዋቂ ሰው የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር የመጨረሻ አራት ቁጥርን ያካቱ፡፡  ለማደጎ ልጅ የሚያመለክቱ ከሆነ ወይም ለልጅዎ ተጨማሪ አመጋገብ እገዛ መርሀግብር (SNAP)፣ ለችግረኛ ቤተሰብ ጊዜያዊ እገዛ (TANF) መርሀግብር ወይም በህንድ የቁጠባ 
ገንዘብ የምግብ ስርጭት መርሀግብር (FDPIR) የጉዳይ ቁጥር ወይም ሌላ የ FDPIR መለያ የሚገልጹ ከሆነ ወይም ማመልከቻውን የሚፈርመው አዋቂ የቤተሰብ አባል የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር እንደሌለው ከገለጹ የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር የመጨረሻ 
አራት አሀዞች አያስፈልጉም፡፡  ልጅዎት ለነጻ ወይም ቅናሽ ምግብ ብቁ መሆኑን ለመወሰን እና የምሳ እና ቁርስ መርሀግብሮችን ለማስተዳደር እና ለመተግበር የሰጡትን መረጃ እንጠቀማለን፡፡ የትምህርት፣ ጤና እና ስነ-ምግብ መርሀግብሮች 
መርሀግብራቸውን እንዲገመግሙ፣ ገንዘብ እንዲያሰባስቡ ወይም ለመርሀግብራው ጥቅም እንዲፈልጉ፣ ኦዶተሮች ለመርሀግብር ግምገማ እንዲያደርጉ እና ህግገ አስከባሪ ሰራተኞች የመርሀግብር ደንቦች ጥሰት መኖሩን ለማየት እዲረዳቸው የብቁነት 
መረጃዎትን ልንሰጣቸው እንችላለን፡፡ 
 
መድልዖ ያለማድረግ መግለጫ: በፌደራል የሰብአዊ መብቶች ህግ እና በ U.S. የግብርና መምሪያ (USDA) የሰብአዊ መብቶች ደንቦች እና ፖሊሲሰዎች መሰረት USDA፣ ተወካዮቹ፣ ጽ/ቤቶቹ እና ሰራተኞቹ  እንዲሁም የ USDA መርሀግብር ላይ 
የሚሳተፉ ወይም የሚያስተዳድሩ ተቋማት በዘር፣ ቀለም፣ አገር፣ ጾታ፣ አካል ጉዳተኛነት፣ እድሜ ወይም ቀደም ብሎ በ USDA በተሰራ ወይም በታገዘ በማንኛውም መርሀግብር ወይም እንቅስቃሴ ላይ ሰብአዊ መብት እንቅስቃሴዎችን መደገብ ወይም 
መንቀፍ መሰረት መድልዖ ማድረግ አይችሉም፡፡ 
 
የመርሀግብር መረጃ ለማግኘት ሌላ የመግባቢያ አማራጭ (ለምሳሌ ብሬል፣ በትልልቁ የተጻፈ ህትመት፣ የተቀረጸ ድምጽ፣ የአሜሪካ ምልክት ቋንቋ ወዘተ) የሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኛ ሰዎች ጥቅሙን ለማግኘት የሚያመለክቱበት ኤጀንሲን (የግዛት 
ወይም አካባቢያዊ) ያነጋግሩ፡፡  መስማት የተሳናቸው፣ ለመስማት የሚቸገሩ ወይም መናገር የማይችሉ ሰዎች USDAን በፌደራል አስተላላፊ አገልግሎት በኩል በ (800) 877-8339 ያነጋግሩ፡፡  በተጨማሪ የመርሀግብር መረጃ ከእንግሊዝኛ በሌላ ቋንቋ 
ይገኛል፡፡ 
 
የመድልኦ መርሀግብር ቅሬታ ለማስገባት ኦንላይን በሚከተለው የሚገኘው የUSDA መርሀግብር መድልዖ ቅሬታ ቅጽ (AD-3027) ይሙሉ: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlእና በማንኛውም የ USDA ጽ/ቤት ወይም ለ USDA 
ደብዳቤ ይጻፉ እና ቅጹ ላይ የተጠየቀውን መረጃ በሙሉ ያካቱ፡፡ የቅሬታ ቅጹን ቅጂ ለመጠየቅ በ(866) 632-9992 ይደውሉ፡፡ የተሞላ ቅጹን ወይም ደብዳቤ ለ USDA በሚከተለው ይላኩ: (1)ፖስታ: የሰብአዊ መብቶች ረዳት ጸሀፊ የግብርና ጽ/ቤት 
የU.S. መምሪያ 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) ፋክስ: (202) 690-7442; ወይም (3) ኢሜል: program.intake@usda.gov. 
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እንዴት ለነጻ እና ቅናሽ ዋጋ ላላቸው ምግቦች ማመልከት እንደሚቻል 

 

ለነጻ እና ቅናሽ ዋጋ ላላቸው ምግቦች ማመልከቻ ለመሙላት እንዲረዳዎት እባክዎ ይህን መመሪያ ይከተሉ፡፡ ልጆችዎ በ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ ውስጥ ከአንድ በላት ት/ቤቶች ውስጥ የሚማሩ ቢሆንም ለአንድ ቤተሰብ መሙላት ያለብዎት 
አንድ ማመልከቻ ብቻ ነው፡፡ ልጆችዎን ለነጻ እና ቅናሽ ዋጋ ላላቸው ምግቦች ብቁ ለማድረግ ማመልከቻ በሙሉ መሞላት አለበት፡፡ እባክዎ እነዚህን መመሪያዎች በቅደም-ተከተላቸው ይከተሉ! የመመሪያው እያንዳንዱ ደረጃ ማመልከቻው ላይ ካለው 
ደረጃ ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ በየትኛውም ሰአት በቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለብዎት ካላወቁ እባክዎ የሚከተለውንያነጋግሩ Tansheila Harris፣ ለነጻ እና ቅናሽ ዋጋ ላላቸው ምግቦች ተቆጣጣሪ በ 678-676-1777 ወይም ኢሜል 
Tansheila_harris@dekalbschoolsga.org፡፡ 

 
ማመልከቻውን ሲሞሉ እባክዎ እስኪርቢቶ ይጠቀሙ (እስራስ አይሁን) እንዲሁም በግለጽ ለመጻፍ ይሞክሩ፡፡ 

 

ደረጃ 1: ከቤቱ DEKALB COUNTY ት/ቤት አውራጃ ውስጥ የገቡ ልጆችን ሁሉ ይዘርዝሩ፡፡ 

 
ቤትዎ ውስጥ ት/ቤት የገቡ ስንት ልጆች አሉ፡፡ ቤትዎ ውስጥ ለመኖር ግዴታ መዛመድ የለባቸውም፡፡ ማመልከቻው ላይ ካለው መስመር በላይ ልጆች ካሉ ለተጨማሪ ልጆቹ የሚስፈልገውን መረጃ ሁሉ በማካተት ተጨማሪ ወረቀት ጨምረው ያያይዙ፡፡ 
 
እዚህ ጋር የምጽፈው ማንን ነው? ይህን ክፍል ሲሞሉ እባክዎ የሚከተሉትን የቤትዎን አባላት ሁሉ ያካትቱ፡ 

• በቤቱ ገቢ የሚተዳደሩ እና 18 አመት ወይም ከዛ በታች የሆኑ ልጆች፣ 

• በጉዲፈቻነት በእርስዎ ስር ወይም ጎዳና ተዳዳሪ፣ ስደተኛ፣ የጠፋ ወይም ጀማሪ የሆነ፡፡ 
 

A) የእያንዳንዱን ተማሪ ስም ይግለጹ፡፡ የእያንዳንዱን ልጅ ስም ይግለጹ፡፡ ለእያንዳንዱ ልጅ አንድ የማመልከቻ መስመር ይጠቀሙ፡፡ ስም ሲጽፉ በእያንዳንዱ ሳጥን ላይ አንድ ፊደል ይጻፉ፡፡ ቦታ ካልበቃዎት የቁሙ፡፡ ማመልከቻው ላይ 
ካለው መስመር በላይ ልጆች ካሉ ለተጨማሪዎቹ ልጆች የሚያስፈልገውን መረጃ ሁሉ በማካተት ሁለተኛ ወረቀት ያያይዙ፡፡ 

 
B) ማንኛውም የጉዲፈቻ ልጆች አሉዎት? የተዘረዘሩት ማንኛውም ልጆች የጉዲፈቻ ልጆች ከሆኑ ከልጁ ስም ቀጥሎ የሚገኘውን “የጉዲፈቻ ልጅ” የሚለውን ሳጥን ምልክት ያድርጉ፡፡  ለጉዲፈቻ ልጅ ብቻ የሚመለክቱ ከሆነ ደረጃ 1 ከጨረሱ 

በኋላ ወደ ደረጃ 4 ይሂዱ፡፡ ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ የጉዲፈቻ ልጆች እንደየቤትዎ አባል ስለሚቆጠሩ በማመልከቻዎት ላይ መገለጽ አለባቸው፡፡ ለጉዲፈቻ እና ጉዲፈቻ ላልሆኑ ልጆች የሚያመለክቱ ከሆነ ወደ ደረጃ 3 ይሂዱ፡፡ 
 
C) የጎዳና ተዳዳሪ፣ ስደተኛ፣ ጠፋ ወይም ጀማሪ የሆኑ ልጆች አሉ? በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሰ ማንኛውም ልጅ ይህንን ገለጻ የሚያሟላ ከመሰለዎት ከልጁ ስም ቀጥሎ ያለውን ሳጥን ምልክት የድርጉ እና የማመልከቻውን ሁሉንም ደረጃ 

ይሙሉ፡፡ 
 

ደረጃ 2: የቤቱ አባላት (እርስዎን ጨምሮ) በአሁን ሰአት ከሚከተሉት በአንዱ ወይም ከዛ በላይ ላይ ይሳተፋሉ፡ 

የእገዛ መርሀግብሮች: ተጨማሪ የአመጋገብ መርሀግብር (SNAP)፣ ለችግረኛ ቤተሰቦች ጊዜያዊ 

እገዛ (TANF) ወይም የህንድ የቁጠባ ገንዘብ የምግብ ስርጭት መርሀግብር (FDPIR)? 

 
A) በቤትዎ ውስጥ ማንም ሰው ከላይ በተገለጹት መርሀግበሮች ላይ የማይሳተፍ ከሆነ: ‘አይ’ የሚለውን ያክቡ እና በእነዚህ መመሪያዎች ላይ ወደ ደረጃ 3 ይሂዱ እንዲሁም በማመልከቻዎት ላይ ወደ ደረጃ 3 ይሂዱ፡፡ 

 
B) በቤትዎ ውስጥ ከላይ በተገለጹት መርሀግበሮች ላይ የሚይሳተፍ ሰው ካለ: ‘አዎ’ የሚለውን ያክቡ እና የጉዳይ ቁጥሩን ይስጡ፡፡ መግለጽ ያለብዎት አንድ የጉዳይ ቁጥር ብቻ ነው፡፡ ከእነዚህ መርሀግብሮች በአንዱ ከተሳፉ እና የጉዳይ 

ቁጥርዎት ካላወቁ DFACን ወይም የአካባቢ የጉዳይ ሀላፊዎችን ያነጋግሩ፡፡ “አዎ”ን ካከበቡ በማመልከቻዎት ላይ የጉዳይ ቁጥር መስጠት አለብዎት፡፡ ወደ ደረጃ 4 ይሂዱ፡፡ 
 

ደረጃ 3: የሁሉንም የቤቱ አባላት ገቢ ያሳውቁ፡፡ 

 
A) ደረጃ 1 ላይ የተገለጹ ሁሉም ተማሪዎች የሚገኙትን አጠቃላይ የተማሪ ገቢ ይግለጹ፡፡ 
B) ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ እንዲሁም ገቢ እና ወጪ ከእርስዎ ጋር የሚጋሩ፤ ባይዛመዱ እና የራሳቸው ገቢ ባይኖራቸውም እንኳን ሁሉንም የቤቱ አባላት (ክፍል 1 ላይ በተገለጸው መሰረት እርስዎን እና ተማሪውን ጨምሮ) ይግለጹ፡፡ 

• ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ ግን በቤትዎ ገቢ የማይተዳደሩ እንዲሁም ለቤትዎ ገቢ አስተዋጽዖ የማያደርጉ ሰዎችን አያካቱ፡፡ 
 
C) አጠቃላይ ገቢ ያሳውቁ ለእያንዳንዱ የተሰጠ ምንጭ ለእያንዳንዱ የቤት አባል፡፡ ሁሉንም ገቢ በአጠቃላይ ዶላር ያሳውቁ፡፡ ሳንቲሞችን አያካቱ፡፡ ከማንኛውም ምንጭ ገቢ የማያገኙ ከሆነ “0” ይጻፉ፡፡  “0” ከጻፉ ወይም ማንኛውንም የገቢ 

ቦታ ባዶ ከተዉ የሚያሳውቁት ገቢ እንደሌለ እያረጋገጡ (ቃል-እየገቡ) ነው፡፡ በእያንዳንዱ ቦታ በስተቀኝ የሚገኘውን ሳጥን በመጠቀም እያንዳንዱ የገቢ አይነት ስንት ጊዜ እንደሚገኝ ምልክት ያድርጉ፡፡ 

• ሁሉንም መጠን በአጠቃላይ (ግብርን ጨምሮ) ብቻ ያሳውቁ፡፡ አጠቃላይ ገቢ ከግብር በፊት ያው ገቢ ነው፤ በርካታ ሰዎች ገቢን የሚያስቡት “ቤት የሚወስዱትን” መጠን ነው፤ “አጠቃላይ” መጠኑን ሳይሆን፡፡ በዚህ ማመልከቻ 
ላይ የሚያሳውቁት ገቢ የግብር፣ አረቦን ወይም ማንኛውም ሌላ መጠን ያልተቀነሰበት መሆኑን ያረጋግጡ፡፡ 

• በራሴ የምሰራ ብሆንስ? ከስራው የሚያገኙትን የተጣራ ገቢ ያሳውቁ፡፡ ይህ የሚሰላው ከስራዎት አጠቃላ ገቢ ላይ አጠቃላይ የመስሪያ ወጪዎችን በመቀነስ ነው፡፡ 
 
D) አጠቃላይ የቤተሰብ መጠን ያሳውቁ፡፡ "አጠቃላይ የቤተሰብ መጠን (ልጆች እና አዋቂዎች)" በሚለው ቦታ ላይ አጠቃላይ የቤተሰብ አባላት ቁጥር ያስገቡ፡፡ ይህ ቁጥር ደረጃ 3 ላይ ከተገለጸው የቤተሰብ አባላት ቁጥር ጋር እኩል መሆን 

አለበት፡፡ ማመልከቻው ላይ ያልገለጹት ብዙ የቤተሰብ አባላት ካለዎት ይመለሱ እና ይጨምሯቸው፡፡ የቤተሰብዎት መጠን ለነጻ እና ቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቁነትዎ ላይ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ሁሉንም የቤተሰብ አባላት መዘርዘር አስፈላጊ 
ነው፡፡ 

 
E) የማህበራዊ ደህንነት ቁጥርዎት የመጨረሻ አራት ቁጥሮች ይስጡ፡፡ የቤተሰቡ ዋና ገቢ አምጪ ወይም ሌላ አዋቂ የቤተሰቡ አባል በተሰጠው ቦታ ላይ የማህበራዊ ደህንነት ቁጥሩን የመጨረሻ አራት ቁጥሮች መስጠት አለበት፡፡ የማህበራዊ 

ደህንነት ቁጥር ባይኖርዎትም ለጥቅማ-ጥቅም ለማመልከት ብቁ ነዎት፡፡ ማንም አዋቂ የቤተሰብ አባል የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር ከሌለው ቦታውን ባዶ ይተዉት እና ዎት የመጨረሻ አራት ቁጥሮች “SSN ከሌለ ምልክት ያድርጉ” 
የሚለውን በስተቀኝ የሚገኘውን ሳጥን ምልክት ያድርጉ፡፡ 

 

ደረጃ 4: መገኛ አድራሻ እና የአዋቂ ፊርማ 

 
ሁሉም ማመልከቻ መፈረም ያለበት የቤተሰቡ አባል በሆነ አዋቂ ሰው ነው፡፡ ፊርማዎት ሁሉም መረጃ በእውነት እና በሙሉ መሰጠቱን ያረጋግጣል፡፡ ይህን ክፍል ከመጨረስዎት በፊት በእነዚህ መመሪያዎች መጨረሻ ላይ የሚገኘውን የግላዊ እና 
ሰብአዊ መብቶች መግለጫ ማንበብዎትን እባክዎ ያረጋግጡ፡፡ 
 

A) የመገኛ አድራሻዎትን መረጃ ይስጡ፡፡. በተሰጠው ቦታ ላይ የአሁን አድራሻዎትን ይስጡ፤ መረጃው ካለ፡፡ ቋሚ አድራሻ ከሌለዎት ልጅዎት ለነጻ እና ርካሽ ዋጋ የት/ቤት ምግብ ብቁ አይሆንም ማለት አይደለም፡፡ ስልክ ቁጥር፣ የኢሜል 
አድራሻ ወይም ሁለቱንም መስጠት አማራጭ ነው ግን እርስዎን ማግኘት ከፈለግን ቶሎ እንድናገኝዎት ይረዳናል፡፡ 

 
B) ስምዎን ጽፈው ይፈርሙ፡፡ ማመልከቻውን የሚሞላው አዋቂ ሰው ስም ይጻፍ፡፡ በመፈረሚያ ሳጥኑ ላይ ስምዎን ጽፈው ይፈርሙ፡፡ 
 
C) የዛሬን ቀን ይጻፉ፡፡ በተሰጠው ቦታ ላይ፡፡ ሳጥኑ ውስጥ የዛሬን ቀን ይጻፉ፡፡ 
 
D) የልጆቹን የዘር እና ብሄር መለያዎች ይግለጹ (ግዴታ አይደለም)፡፡ ማመልከቻው መጨረሻ ላይ ስለልጅዎ ዘር እና ብሄር መረጃ እንዲሰጡ እንጠይቃለን፡፡ ይህ ቦታ ግዴታ አይደለም እንዲሁም የልጅዎን ለነጻ እና ርካሽ ዋጋ የት/ቤት 

ምግብ ብቁ መሆን አያስተጓጉልም፡፡ 
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http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

	Amharic-Page 1 2019-2020 ENG DeKalb Paper Meal Application
	Amharic-Page 2 2019-2020 ENG DeKalb Paper Meal Application
	Amharic-Page 3 2019-2020 DeKalb Paper Meal Application

