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ኣስተብህሉ፥ 

ወለዲ/መጉዚት 

መመልከቲ ንፈለማ ግዜ  ትመልኡ ኣለኹም፥ 

ነዚ መመልከቲ'ዚ ብምቕራብኩም ነመስግነኩም።  ተማሃሮ፡ እቲ ዘቕረብዎ መመልከቲ ፍቓድ ክሳዕ ዝረክብ፡ ንዝበልዕዎ ምግብታት (ቁርሲ/ምሳሕ) 

ክኸፍሉ ይግደዱ እዮም።  ኣገልግሎታት ማኣዛዊ ምግቢ ቤት ትምህርቲ (School Nutrition Services)፡ ክሳዕ ዓሰርተ (10) ናይ ስራሕ መዓልታት ዝወስድ 

መስርሕ ከምዝቀላጠፍ ይገብር እዩ።  ኣብዚ ግዜ'ዚ ንዝውሃብ ምግብታት ዝኽፈል ክፍሊት፡ ናትኩም ሓላፍነት እዩ።  (ኣስተብህሉ፥ ዋጋታት ምግቢ፡ 

ንቊርሲ - መባእታ $1.55፣ ማእከላይ ደረጃን ካልኣይ ደረጃን $1.65፣ ንምሳሕ – መባእታ $2.70፡ ማእከላይ ደረጃን ካልኣይ ደረጃን $2.85 እዩ) 

 

ናይ ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ (DeKalb County) ፖሊሲ ክፍሊት፥ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ መባእታ ደረጃ ዝርከቡ ተማሃሮ፡ ን3 ቊርስን ን3 

ምሳሕን ንኽኽፈለሎም ክፍቀደሎም እዩ። ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃን ካልኣይ ደረጃን፡ ንምግቢ ከምኡውን/ወይ ንዝርዝር ምግብታት ንኽኽፈለሎም 

ኣይክፍቀደሎምን እዩ። 

 

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት (2018-19) መመልከቲ ኣቕሪብኩም እንተነይርኩም፥ 

እቲ ኣብ 2018-19 ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ፡ 13 መስከረም 2019 ከምዘብቅዕ ይኸውን።  ናይ ምግቢ ከምእትኸፍሉ ንኸይግበር፡ ቅድሚ'ቲ ግዚኡ ዘብቅዓሉ 

ዕለት ናይ ሎም ዓመት መመልከቲ ኣቕርቡ።  እቲ መመልከቲ ክሳዕ ዝምስራሕ፡ እኹል ግዜ (10 ናይ ስራሕ መዓልታት) ብኽብረትኩም ሃብዎ። 

 

ብመርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ ንዓመተ-ትምህርቲ 2019-2020 ዝቐርብ መመልከቲታት ናጻን ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ፡ ድሕሪ 1 ሓምለ 2019 ድሉው ክኸውን እዩ። 

መመልከቲ ንኽትመልኡ፡ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ http://schoolcafe.com ብኽብረትኩም ከፊትኩም ተጠቐሙ። 

 

ንመመልከቲ ምግቢ ኣመልኪቱ ተቐባልነት ከምዝረኸብኩም ዝሕብር ደብዳቤታት፡ ቤት ትምህርቲ ምግቢ መታን ክዕድል፡ ናብኡ ከምዝለኣኽ ክኸውን እዩ።  

ተማሃሮ፡ ነቲ ምልክታ ዝሓዘ ደብዳቤ ምስተቐበሉ ንወለዶም ንምሃብ ናብ ገዛኦም ክወስድዎ እዮም። 

 

ስለ ምትሕብባርኩም ነመስግን። 

 

መግለጺ ኣዋጅ ምስጢራውነት፥ እዚ፡ ነቲ እትህቡና ሓበሬታ ብኸመይ ከምእንጥቀመሉ ይገልጽ። 

ኣዋጅ ምሳሕ ሃገራዊ ቤት ትምህርቲ (Richard B. Russell National School Lunch Act)፡ ኣብዚ መመልከቲ ዘሎ ሓበሬታ ክውሃብ የገድድ እዩ። ነዚ ሓበሬታ 

ክትህቡ ኣይትግደዱን ኢኹም፣ ነዚ ሓበሬታ ምስዘይትህቡ፡ ውላድኩም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግብታት ንኽረክቡ ፍቓድ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢና።  ኣብዚ 

መመልከቲ'ዚ ዝፍርም ዓቢ ኣባል ስድራ፡ ናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ኣሃዛት ናይቲ ዘለዎ ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ከስፍር ኣለዎ።  ኣብ ክንዲ እትኣልይዎ ቆልዓ 

መመልከቲ ኣብ እተቕርብሉ እዋን ወይ ንፕሮግራም ሓገዝ ተወሳኺ ማእዛዊ ምግቢ (Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP))፡ ንስኡናት 

ስድራቤታት ዝውሃብ ፕሮግራም ግዝያዊ ሓገዝ (Temporary Assistance for Needy Families (TANF)) ወይ ናይ ውላድኩም ቊጽሪ ጉዳይ ንህንዳውያን 

እተሓዝኤ ፕሮግራም ምዕዳል ምግቢ (Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)) ወይ ካልእ መለለዪ ቊጽሪ FDPIR ኣብ እተእትውሉ 

እዋን ወይ ድማ እቲ ዓቢ ኣባል ስድራ ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ከምዘይብሉ ኣብ እትሕብርሉ እዋን፡ ናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ኣሃዛት ቊጽሪ ማሕበራዊ ጸጥታ 

ክትህቡ ግድነታዊ ኣይኮነን።  ውላድኩም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ንኽውሃቦ ብቑዕ እንተኾይኑ ንምውሳን ከምኡውን ንፕሮግራማት ምሳሕን ቊርስን 

ንምምሕዳር ንምድንፋዕን፡ ናትኩም ሓበሬታ ክንጥቀም ኢና። ንፕሮግራማት ትምህርቲ፡ ጥዕናን ማኣዛዊ ምግብን ዝኸውን ናትኩም ብቑዕ ሓበሬታ ክንህቦም 

ንኽእል ኢና፣ እዚ ድማ ንፕሮግራማቶም ዝኸውን ሓገዛት ንኽግምግሙ፡ ክምውሉ ወይ ክውስኑ ይሕግዞም፣ ኦዲተራት መርመራ ፕሮግራማት ከምኡውን ሰብ-

መዚታት ኣተግበርቲ ሕጊ፡ ንእተፈጸመ ምጥሓሳት መምርሒታት ፕሮግራም ንኽፍትሹ ይሕግዞም። 

 

መግለጺ ኣንጻር ኣድልዎ፥ ብመሰረት ፈደራላዊ ሕጊ ሲቪላዊ መሰላት ከምኡውን መምርሒታትን ፖሊሲታትን ስቪላዊ መሰላት ክፍሊ ሕርሻ ሕቡራት 

መንግስታት ኣመሪካ (USDA)፡ USDA፡ ወኪላቱ፡ ኣብያተ ጽሕፈትን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ኣብ ምሕደራ ፕሮግራማት USDA ዝነጥፋ ትካላትን፡ ብሰንኪ 

ዓሌት፡ ሕብሪ፡ ሃገራዊ መበቆል፡ ጾታ፡ ስንክልና፡ ዕድመ ኣድልዎ ምግባር ወይ ኣብ ዝኾነ ፕሮግራም ወይ ብUSDA ዝካየድ ወይ ዝምወል ንጥፈታት፡ ኣቐዲሙ 

ንእተዋህበ ሲቪላዊ መሰላት ሕነ ምፍዳይ ወይ ምጥቃዕ ክልኩል እዩ።   

 

እቶም ሓበሬታ ፕሮግራም ክረኽብሉ ዝክእሉ ካልእ ኣማራጺ ኣገባብ ዘድልዮ ስንኩላን (ንኣብነት፡ ብረይል፡ ዓቢ ሕታም፡ ኣውድዮ ቴፕ፡ ቛንቋ ምልክት ኣመሪካ 

ወዘተ)፡ ናብታ ሓገዝ ንኽውሃቦም መመልከቲ ዘቕርቡላ ዘለዉ ትካል (ክፍለ-ሃገር ወይ ከባቢ) ክውከሱ ይግባእ።.  ጽሙማን፡ ዝኾኑ፡ ናይ ምስማዕ ጸገም ወይ 

ስንክልና ናይ ምዝራብ ዘለዎም ውልቀሰባት፡ ብመገዲ ፈደራላዊ ኣገልግሎት ተሌፎን ናብ (800) 877-8339 ብምድዋል ንUSDA ክውከሱ ይኽእሉ እዮም።  

ብተወሳኺ፡ ሓበሬታ ፕሮግራም ፡ ካብ እንግሊዝኛ ወጻኢ ብዝኾነ ቛንቋታት ክርከብ ይከኣል እዩ። 

 

ጥርዓን ኣድልዎ ፕሮግራም ንምቕራብ፡ ንUSDA Program Discrimination Complaint Form ምልእዎ፣ (AD-3027) ኣብዚ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ይርከብ፥ 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html። ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት USDA፡ ወይ ድማ ናብ USDA ብምምልካት ደብዳቤ ጽሓፉ 

ከምኡውን ኣብቲ ቅጥዒ ንእተሓተ ኲሉ ሓበሬታ ኣብቲ ደብዳቤ ኣስፍሩ። ቅዳሕ ቅጥዒ ጥርዓን ንኽትሓቱ፡ ናብ (866) 632-9992 ደውሉ። እተመልኤ ቅጥዒ ወይ 

ደብዳቤ፡ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ገይርኩም ናብ USDA ኣቕርቡ፥ (1)ደብዳቤ፥ U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil 

Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2)፣ ፋክስ፥ (202) 690-7442; ወይ (3) ኢመይል፥ program.intake@usda.gov. 

 

እዚ ትካል'ዚ፡ ማዕረ ዕድል ዝህብ እዩ። 

1 



TIGRINYA 
ክቡር ወላዲ/ ሞግዚት፥ 
 

ቆልዑ፡ ክምሃሩ እንተኾይኖም ጥዕና ዝህብ ምግቢ የድልዮም እዩ። ዲስትሪክት ቤት - ትምህርቲ ዲክላብ ካውንቲ (DeKalb County) ፡  ኣብ ነፍስወከፍ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ፡ ጥዕና ዝህብ ምግቢ ይቕርብ እዩ። 

ተማሃሮ፡ ምሳሕ ብ$2.70 ንመባእታ፣ ብ $2.85 ንማእከላይ ደረጃ /ካልኣይ ደረጃ፣ ከምኡውን ቊርሲ ብ$1.55  ንመባእታ ከምኡውን ብ$1.65 ንማእከላይ ደረጃ/ንካልኣይ ደረጃ ኽዕድጉ ይኽእሉ። ደቅኹም፡ ናጻ ምግቢ 

ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ንኽረኽቡ ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ትሑት ዋጋ፡ $.30 ንቊርሲ ከምኡውን $.40 ንምሳሕ እዩ። እዚ ጥማር ጶስጣ፡ ናጻ ወይ ትሑት ንዝዋግኡ ምግቢ ንኽትረኽቡ  እትሓትሉ 

መመልከቲ ከምኡውን ዝርዝር መምርሒታት ዝሓዘ እዩ። ኣብ መስርሕ መመልከቲ ዝሕግዘኩም፡ ገለ ልሙዳት ሕቶታትን መልስታትን ኣብ ታሕቲ ኣሎ፥  

1. ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ዝውሃቦ መን እዩ? 

 እቶም ካብ SNAP ፡ FDPIR ወይ TANF ሓገዛት ዝረኽቡ ኣብ ሓንቲ ስድራ ዘለዉ ኲሎም ቆልዑ፡ ናጻ ምግቢ ንኽውሃቦም ብቑዓት እዮም። 

 ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ ሓላፍነት ዝወሰደ ትካል መእለዪ ቆልዑ ወይ ቤት ፍርዲ ዝእለዩ ቆልዑ፡ ናጻ ምግቢ ንኽረኽቡ ብቑዓት እዮም። 

 ኣብ ፕሮግራም ሄድ ስታርት (Head Start) ቤት ትምህርቶም ዝነጥፉ ቆልዑ፡ ናጻ ምግቢ ንኽረኽቡ ብቑዓት እዮም። 

 እቶም መጽለሊ ኣልቦ፡ ዝሃደሙ ወይ ስደተኛታት ዝብሃሉ ቆልዑ፡ ናጻ ምግቢ ንኽረኽቡ ብቑዓት እዮም። 

 ኣታዊ ስድራኹም፡ ኣብ ውሽጢ'ቲ ብመምርሒታት ፈደራላዊ ብቕዓት  ዘሎ ደረት ኣታዊ ምስዝኸውን፡ ደቅኹም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ኣታዊ ስድራኹም፡ ኣብቲ 

ሰንጠረዥ ኣብ ዘሎ መጠን ወይ ትሑት መጠን እንተኾይኑ፡ ደቅኹም፡ ናጻ ወይ ዝተሓተ ዝዋግኡ ምግቢ ክረኽቡ ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።  

30 ሰነ 2018 

ብዝሒ ስድራ ዓመታዊ ወርሓዊ ኣብ ወርሒ፡ ክልተ ግዜ ኣብ ነፍስወከፍ ክልተ ሳምንታት ሰሙናዊ 

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 

ንነፍስወከፍ ተወሳኺ ኣባል ስድራ፡ ነዚ ወስኽሉ፥ 

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

2. ደቀይ፡ መጽለሊ ኣልቦ፡ ስደተኛ ወይ ዝሃደሙ ዝብሃሉ እንተኾይኖም፡ ብኸመይ እፈልጥ ? ኣባላት ስድራ፡ ቀዋሚ ኣድራሻ መንበሪ ኣለዎም'ዶ? ኣብ መጽንሒ፡ ሆቴል ወይ ካልእ ግዝያዊ መንበሪ ቦታ 

ትቕመጡ'ዶ ኣለኹም? ስድራኹም፡ ብቐጻሊ ናብ እተፈላለየ ቦታታት ይቕይሩ'ዶ? ኣቐዲሞም ዝኣልይዎ ካብ ዝነበሩ ስድራቤት ወይ ቤተሰብ ወጺኦም ምሳኹም ንኽቕመጡ ዝመረጹ ቆልዑ ድዮም? ኣብ 

ስድራኹም ዝርከቡ ቆልዑ፡ ነዚ እተጠቕሰ መግለጺታት የማልኡ ኢልኩም ትኣምኑ እንተዄንኩምን ደቅኹም ድማ ናጻ ምግቢ ክውሃቦም ምዃኖም እተሓበረኩም እንተዘይኴንኩም፡  ብኽብረትኩም 

ብ678-676-2017 ገይርኩም ንሶንጃ ቶብለር  (Sonja Tobler) ተወከሱ ወይ ናብ  sonja_d_tobler@dekalbschoolsga.org ኢመይል ግበሩ። 

3. ንነፍስወከፍ ቆልዓ፡ መመልከቲ ክመልእ የድልየኒ ድዩ? ኣይፋል። ኣብ ስድራኹም ንዝርከቡ ኲሎም ተማሃሮ፡ ሓንቲ መመልከቲ ናጻን ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ተጠቐሙ። ምሉእ 

ብምሉእ ዘይተመልአ መመልከቲ ፍቓድ ስለዘይንህብ፡ ኲሉ ዘድሊ ሓበሬታ ከምእተመልኤ ኣረጋግጹ። ነቲ እተመልኤ መመልከቲ ናብዚ ስደድዎ፥ ኣብቲ ዝነኣሰ (ሱ) ውላድኩም/ደቅኹም ዝምሃረሉ/ሉ ቤት 

ትምህርቲ ዝሰርሕ ሓላፊ ማኣዛዊ ምግቢ ቤት ትምህርቲ  (School Nutrition Manager) 

4. ውላደይ/ ቀይ፡ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓመት ናጻ ምግቢ ንኽረክብደ /ቡ ከምእተፍቕደሉ/ሎም ዝሕብር ደብዳቤ እተቐበልኩ እንተኾይኑ፡ መመልከቲ ክመልእ ይግብኣኒ ድዩ? ኣይፋል፡ እዚ፡ 

ደብዳቤ ብኽብረትኩም ብጥንቃቐ ኣንብብዎን ነዚ መምርሒታት ተኸተሉን። ኣብ ስድራኹም  እተቐበልክሙዎ ሓድሽ ናይ ትምህርቲ ዓመት ብኽፍሊ ሃገር ፍቓድ እተዋህበኩም ምዃኑ ዝሕብር እዩ።  ነቲ

ኸውን፡ ብኽብረትኩም ንኣስማቶም ብምውሳኽ፡ ነቲ ደብዳቤ ናብቲ ንኣሽቱ ቆልዑ ዝምሃርሉ ቤት ትምህርቲ ምለስዎ። ሕቶታት ዝርከብ ዝኾነ ቆልዓ፡ ኣብቲ መሐበሪ ብቕዓት ዘይኣተወ ምስዝ

ምስዝህልወኩም፡ ውላድኩም ኣብ ዝምሃረሉ ቤት ትምህርቲ ንዝሰርሕ ሓላፊ ማኣዛዊ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ተወከሱ። 

5. ብቐጥታ ብኢንተርነት ከመልክት ይኽእል'ዶ? እወ። ኣብ ክንዲ ናይ ወረቐት መመልከቲ፡ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት መመልከቲ ንኽትመልኡ ነደፋፍረኩም ኣሎና። ናይ ወረቐት መመልከቲ ድማ ካብቲ 

ውላድኩም (ደቅኹም) ዝምሃረሉ/ሉ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሕ ሓላፊ ማኣዛዊ ምግቢ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ዝምላእ መመልከቲ፡ ሓደ ዓይነት ረቛሒታት ይሓትት፣ ከምቲ 

ናይ ወረቐት መመልከቲ ድማ ሓደ ሓበሬታ ክሓተኩም እዩ። ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ዝምላእ መስርሕ መመልከቲ  ክትጅምሩ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ኣብ https://schoolcafe.com ርኣዩ። 

ኢንተርነት ዝምላእ መመልከቲ ወይ ናይ ወረቐት መመልከቲ ዝምልከት ዝኾነ ሕቶታት እንተልይኩም፡ ብ ብዛዕባ ብቐጥታ ኣብ678-676-1777  ገይርኩም ንታንሼላ ሃሪስ(Tansheila Harris) ተወከሱ 

 ወይ ናብtansheila_harris@dekalbschoolsga.org  ኢመይል ግበሩ። 

6. ናይ ውላደይ መመልከቲ፡ ዝሓለፈ ዓመት ፍቓድ ረኺቡ እዩ። ሓድሽ መመልከቲ ክመልእ የድልየኒ ድዩ? እወ። ኣብ ነፍስውከፍ ዓመት፡ ሓድሽ መመልከቲ ክቐርብ ኣለዎ። ናይ ዝሓለፈ ዓመት 

መመልከቲ፡ ናይ 30 መዓልታት ተወሳኺ ግዜ ተዋህብዎ ነይሩ። ሓድሽ መመልከቲ ዝቐርበሉ ናይ መወዳእታ ዕለት፡ 13 መስከረም 2019 እዩ።  ብበዓል-መዚ ቤት ትምህርቲ ፍቓድ እተዋህቦ ሓድሽ 

መመልከቲ ምስዘይትልእኹ ወይ ውላድኩም፡ ናጻ ምግቢ ንኽውሃቦ ብቑዕ ምዃኑ ዘይተሓበርኩም ምስትኾኑ፡ ውላድኩም፡ ምሉእ ዋጋ ምግቢ ከምዝኸፍል ኽግበር እዩ። 

7. WIC ኣሎኒ። ቢ ክረኽቡ ይኽእሉደቀይ፡ ናጻ ምግ 'ዶ? ኣብ WIC ዝነጥፉ ቆልዑ ኣብ ስድራኹም እንተልዮም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ክረኽቡ ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።.  ምሉእ ብምሉእ 

እተመልኤ መመልከቲ ብኽብረትኩም ስደዱ። 

8. እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ከምዝረጋገጽ ይኸውን ድዩ፧ እወ። ነቲ ዝሓበርክሙዎ ኣታዊ ስድራ ዘረጋግጽ ናይ ጽሑፍ መረጋገጺ ንኽትሰዱ ክንሓተኩም ድማ ንኽእል ኢና።  

9. ሎሚ ብቑዕ ምስዘይከውን፡ ጸኒሔ ከመልክት ይኽእል'ዶ? እወ፡ ኣብዚ ዓመተ -ትምህርቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።  ንኣብነት፥ ስራሕ ዘይብሉ ወላዲ ወይ መጉዚት ዘለዎም ቆልዑ፡ 

 እሞ ኸኣ ኣታዊ ስድራ ትሕቲ 'ቲ እተጠቕሰ ደረት ኣታዊ እንተኾይኑ፡ ናጻን ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ንኽረኽቡ ብቑዓት ይኾኑ እዮም። 

10. ኣብ ልዕሊ'ቲ ዘቕረብክዎ መመልከቲ እተዋህበ ውሳኔ ቤት ትምህርቲ ምስዘይሰማማዕ'ከ?  ናብ (678-676-1786) ብምድዋል ናብዚ ኣድራሻ ብምጽሓፍ፡ ጉዳይኩም ንኽስማዕ ክትሓቱ ትኽእሉ 

ኢኹም፥ Dr. Connie R. Walker, Executive Director, DeKalb School Nutrition Services, 1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, Ga. 30083 

11. ኣብ ስድራይ ዝርከብ ሓደ ሰብ፡ ዜጋ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ምስዘይከውን፡ ከመልክት ይኽእል'ዶ? እወ። ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ንኽውሃበኩም ንኸተመልክቱ፡ ንስኹም፡ 

ደቅኹም ወይ ካልኦት ኣባላት ስድራኹም፡፡ ዜጋታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኽትኮኑ ናይ ግድን ኣይኮነን። 

12. ኣታዊታተይ፡ ኲሉ ግዜ ሓደ ዓቐን ዘለዎ ምስዘይከውን'ከ? እቲ ንቡር እትረኽብዎ ዓቐን ዘርዝሩ። ንኣብነት፥ ኣብ ነፍስወከፍ ወርሒ እትረኽብዎ ንቡር ኣታዊ፡ $1000 ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ 

ራሕኩም፡ክትሰርሕዎ ዝግብኣኩም ገለ ስራሕ ስለዘይሰ $900 ጥራይ እንተረኺብኩም፡ ንወርሒ $1000 ኢልኩም ኣእትውዎ።  ኣታዊ ትርፊ- ሰዓታት (ኦቨርታይም) ትረኽቡ እንተዄንኩም፡ ኣእትውዎ 

ኢኹም፣ ስራሕ ትርፊ-ሰዓታት ሳሕቲ ትሰርሑ እንተዄንኩም ግን ኣይተእትውዎ።  ካብ ስራሕ ምስእትወጹ ወይ ሰዓታት ወይ መሃያ ምስዝጐድል፡ ነቲ ሕጂ እትረኽብዎ ዘለኹም ኣታዊ ኣእትዉ። 

13. ካልኦት ኣባላት ስድራይ ዘእትውዎ ኣታዊ ምስዘይህልዎም'ከ? ኣባላት ስድራ፡  ኣብዚ መመልከቲ ክትሕብርዎ ንእንሓተኩም ዓይነት ኣታዊ ዘይረኽቡ ወይ ድማ ብፍጹም ኣታዊ ዘይብሎም ክኾኑ 

ይኽእሉ እዮም። ከምዚ እተጠቕሰ እንተኾይኑ፡ ብኽብረትኩም ኣብቲ ቦታ' ቲ 0 ኢልኩም ብኽብረትኩም ጸሓፉ። ኣታዊ ክኣትዎ ዝግባእ ቦታታት ጥርሑ ወይ ባዶ ምስዝኸውን ግን ከም ዜሮ ክቑጸር እዩ። 

ንቀቑ።ኣታዊ ከምዘይብልኩም ክንቆጽሮ ስለዝኾንና፡  ኣታዊ ክኣትዎ ዝግባእ ቦታታት ጥርሑ  ንኽይትገድፉ ብኽብረትኩም ተጠ  

14. ኣብ ውትህድርና ኣሎና። ኣታዊታትና ፈላሊና  ዲና ነእትዎ? እቲ መሰረታዊ ክፍሊት ደሞዝን ናይ ጥረ- ገንዘብ መቚሽሽን፡ ከም ኣታዊ ክሕበር ኣለዎ። ካብ ቀንዲ ቦታ ስራሕኩም ወጻኢ ኣብ 

ዝኾነ ቦታ ብምስራሕኩም፡ ንመንበሪ-ገዛ፡ ምግቢ ወይ ክዳውንቲ  ዝኸውን ናይ ጥረ-ገንዘብ ኣበል ትውሃቡ እንተዄንኩም፡ ከም ኣታዊ ከተእትውዎ ኣለኩም። መንበሪ ገዛኹም፡ ክፋል ናይቲ ተበግሶ 

ምጥያስ ኣባይቲ ወተሃደራት (Military Housing Privatization Initiative) እንተኾይኑ ግን፡ እቲ ኣባል መንበሪ ገዛ ከም ኣታዊ ኣይተእትውዎ። ኣብ ውትህድርና ብምስራሕኩም ንዝውሃበኩም ዝኾነ 

ተወሳኺ ኣታዊ ወተሃደር፡ ካብ ኣታዊ ኣውጽእዎ። 

15. ብዛዕባ ስድራይ ንምምላእ ኣብ መመልከቲ እኹል ቦታ  ምስዘህሉው 'ከ? ንደረጃ 3 (ጥራይ) ሓላፊ ብምምላእ፡ ምስቲ እተመልኤ መመልከቲኹም ኣተሓሕዝዎ። ካልኣይ መመልከቲ ንኽውሃበኩም፡ ን

ማኣዛዊ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ውላድኩም ተወከሱ። 

16. ስድራይ፡ ተወሳኺ ሓገዝ የድልያ ኣሎ። ከነመልክተለን እንኽእል ካልኦት ፕሮግራማት ኣለዋ'ዶ? ናብ SNAP ወይ ካልእ ሓገዛት ንኽትረኽቡ ብኸመይ ከምእተመልክቱ ንኽትፈልጡ፡ ኣብ ከባቢኹም 

ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሓገዝ ተወከሱ ወይ ናብ 1-877-423-4746 ደውሉ። 

17. ውላደይ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ CEP ይምሃር ነይሩ፡ CEP ናብ ዘይኮነ ቤት ትምህርቲ እተሰጋገረ ምስዝኸውን 'ከ? እቲ ተማሃራይ CEP ናብ ዘይኮነ ቤት ትምህርቲ  ዝተመሓላለፈ እንተኾይኑ፡ 

ወላዲ፡ መመልከቲ ከቕርብ ኣለዎ። መመልከቲታት ፍቓድ ንኽረክብ፡ ክሳዕ 10 መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዩ። እቶም ካብ ቤት ትምህርቲ CEP ፡ CEP ናብ ዘይኮነ ቤት ትምህርቲ ዝመሓላለፉ ተማሃሮ፡ 

ምግቢ ብዘይ ክፍሊት ንኽበልዑ ናይ 10 መዓልቲ ተወሳኺ ግዜ ክውሃቦም እዩ። ኲነታት ተማሃራይ፡ ድሕሪ 10 ታት ናብ ዝኸፍል ተማሃራይ ኽቕየር እዩ። ወላዲ፡ እቲ ተወሳኺ ግዜ ምስተወድኤን መዓል

መመልከቲ ቅድሚ ምምስርሑን፡ ንዝምገቦ ዝኾነ ምግቢ ንኽኸፍል ሓላፍነት ኣለዎ። 
 

ካልእ ሕቶታት እንተልይኩም ወይ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ብናጻን ጐደሎ ዝዋግኡን መቆጻጸሪ II ቊጽሪ ተሌፎን 678-676-1777  ገይርኩም ናብ ታንሼላ ሃሪስ ደውሉ ወይ ናብ 

tansheila_harris@dekalbschoolsga.org በሩ።ኢመይል ግ  
 

ምስ ሰላምታ፣ 

 
ዶ/ ር ኮኔ ኣር። ዎከር (Dr. Connie R. Walker) ፡ ላዕለወይቲ ዳይረክተር (Executive Director) ፡ ኣገልግሎታት ማእዛዊ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ደካልብ (DeKalb School Nutrition Services) 
 

እዚ ትካል'ዚ፡ ማዕረ ዕድል ዝህብ እዩ። 
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TIGRINYA 
ናጻን ትሑት ዝዋግኡን ምግቢ ቤት ትምህርቲ ንኽረክብ ብኸመይ አመልክት 

 
ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ንኽትሓቱ ነዚ መመልከቲ ኣብ ምምላእ ዝሕግዘኩም 'ዚ መምርሒታት'ዚ ብኽብረትኩም ተጠቐሙ። ዋላውን፡ ደቅኹም፡ ኣብ ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ (DeKalb County) ኣብ ዝርከብ 

ካብ ሓደ ንላዕሊ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ እንተኾኑ፡ ንሓንቲ ስድራ ሓንቲ መመልከቲ ጥራይ ክትመልኡ የድልየኩም። ደቅኹም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ንኽረኽቡ  ንኽፍቀደሎም፡ እዚ መመልከቲ ምሉእ ብምሉእ ክምላእ ኣለዎ። 

ብኽብረትኩም ነዚ መምርሒታት ብስሩዕ ተኸተልዎ። ነፍስወከፍ ደረጃ'(ስተፕ) እቲ መምርሒታት፡ ልክዕ ከምቲ ኣብ እተቕርብዎ መመልከቲ እትወስድዎ ደረጃታት እዩ።  ቀጺልኩም እንታይ ከምእትገብሩ ኣብ ዘይትፈልጥሉ ዝኾነ ግዜ፡ ብኽብረትኩም 

ብ678-676-1777 ገይርኩም ንታንሼላ ሃሪስ፡ ተቖጻጻሪት ናጻን ትሑት ዝዋግኡን ምግቢ ተወከሱ ወይ ናብ Tansheila_harris@dekalbschoolsga.org ኢመይል ግበሩ። 

 

ነዚ መመልከቲ ኣብ እትመልእሉ እዋን ብኽብረትኩም ብርዒ (ርሳስ ዘይኮነ) ተጠቐሙ፣ ብንጹር ንኽትጽሕፍዎ ድማ ዝከኣለኩም ግበሩ። 
 

ደረጃ 1: ኣብ ኣውራጃ ደካልብ (DEKALB COUNTY)  ቤት ትምህርቲ ዞባ (SCHOOL DISTRICT) ናይ ዝምሃሩ ኣብ ስድራኹም ዝርከቡ ኲሎም ቆልዑ ዘርዝሩ። 

 

ኣብ ስድራኹም ዝቕመጡ ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ክንደይ ቆልዑ ምዃኖም ሓብሩና።  ኣባላት ስድራኹም ንኽኾኑ ናይ ግድን ምሳኹም ዝምድና ዘለዎም ክኾኑ የብሎምን። ኣብዚ መመልከቲ ካብ ዘሎ ቦታ ንላዕሊ ቆልዑ እንተልዮሙኹም፡ ነቶም 

ተወሰኽቲ ቆልዑ ዘድሊ ኲሉ ሓበሬታ ዝሓዘ ካልኣይ ቆጽሊ ወረቐት ኣተሓሕዙ ኢኹም። 

 

ኣብዚ ክዝርዝሮ ዘሎኒ መን እዩ? ነዚ ክፍሊ'ዚ ኣብ እትመልእሉ እዋን፡ ከምዚ ዝስዕብ ዝኾኑ ኣብ ስድራኹም ንዝርከቡ ኲሎም ኣባላት ብኽብረትኩም ኣእትዉ። 

• እቶም 18 ዓመት ወይ ትሕቲኡ  ዝዕድሚኦም፡  ብኣታዊ ስድራ ዝእለዩ/ደገፍ ዝግበረሎም ዘለዉ ቆልዑ። 

• ብመሰረት መደባት ምእላይ ቆልዓ ኣብ ትሕቴኹም ዝእለዩ ወይ ከም መጽለሊ ኣልቦ፡ ስደተኛ፡ ዝሃደሙ ወይ ሄድ ስትራት ዝቚጸሩ። 

 

A) ናይ ነፍስወከፍ ተማሃራይ ስም ዘርዝሩ። ስም ነፍስወከፍ ቆልዓ ጽሓፉ። ሓደ መስመር ናይዚ መመልከቲ፡ ንሓደ ቆልዓ ተጠቐሙ።  ስም ኣብ እትጽሕፍሉ እዋን፡ ሓንቲ ፊደል ኣብ ሓንቲ ሳጹን ጽሓፉ። ቦታ እንተውሒድኩም ኣብኡ 

ጠጠው ኣብሉ። ኣብዚ መመልከቲ ካብ ዘሎ ቦታ ንላዕሊ ቆልዑ እንተልዮሙኹም፡ ነቶም ተወሰኽቲ ቆልዑ ዘድሊ ኲሉ ሓበሬታ ዝሓዘ ካልኣይ ቆጽሊ ወረቐት ኣተሓሕዙ ኢኹም። 
 

B) ኣብ ትሕቴኹም ዝእለዪ ቆልዑ ኣለውኹም'ዶ? ኣብዚ እተጻሕፉ ቆልዑ፡ ብኣኹም ዝእለዪ ቆልዑ እንተዄይኖም፡ ድሕሪ'ቲ ስም'ቲ ቆልዓ ኣብ ዘሎ "ዝእለ ቆልዓ" ዝብል ሳጹን ምልከት ግበሩ።  ንእትኣልይዎም ቆልዑ ጥራይ ተመልክቱ 

እንተሃልይኹም፡ ደረጃ 1 ምስ ወዳእኩም፡ ናብ ደረጃ 4 ስገሩ። ምሳኹም ዝቕመጡ ዘለዉ ንስኹም እትኣልይዎም ቆልዑ፡ ከም ኣባላት ስድራኹም ይቑጸሩን ኣብ እተእትውዎ መመልከቲ ድማ ከተስፍርዎም ይግባእ። ንስኹም 

ንእትኣልይዎምን ዘይትኣልይዎምን ቆልዑ እተመልክቱ እንተልይኹም፡ ናብ ደረጃ 3 ሕለፉ። 

 

C) መጽለሊ ኣልቦ፡ ስደተኛ፡ ዝሃደሙ ወይ ሄድ ስታርት ዝኾኑ ቆልዑ ኣለውኹምዶ? ኣብዚ ክፍሊ'ዚ እተጠቕሰ ዝኾነ ቆልዓ፡ ነዚ መግለጺ'ዚ የማልእ እዩ ኢልኩም ትኣምኑ እንተዄንኩም፡ ድሕሪ'ቲ ስም ውላድኩም ኣብ ዝርከብ 

ዝሰማማዕ ሳጹን ምልክት ግበሩን ንዂሉ ደረጃታት'ዚ መመልከቲ'ዚ ድማ ምልእዎን። 

 

ደረጃ 2: ዝኾነ ኣባል ስድራቤት (ንዓኹም የጠቓልል)፡ ኣብ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ካብዚ ዝስዕብ ኣብዚ እዋን'ዚ ትነጥፉ ኣለኹም'ዶ፥ 

ፕሮግራማት ሓገዝ ፕሮግራም ተወሳኺ ማኣዛዊ ምግቢ (SUPPLEMENTAL NUTRITION PROGRAM (SNAP))፡ ንስኡናት ስድራቤታት ዝውሃብ ግዝያዊ ሓገዝ 

(TANF)፡ ወይ ንህንዳውያን እተሓዝኤ ፕሮግራም ምዕዳል ምግቢ (FOOD DISTRIBUTION PROGRAM ON INDIAN RESERVATIONS (FDPIR))? 

 

A) ዝኾነ ካብ ስድራቤትኩም፡ ኣብ ዝኾነ ካብቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ፕሮግራማት ዘይሳተፍ ምስዝኸውን'ከ፥ ን'ኣይፋል' ኣኽብቡ፣ ኣብዚ መምርሒታት ናብ ዘሎ ደረጃ 3ን ኣብቲ እትመልእዎ  መመልከቲ ናብ ዘሎ ደረጃ 

3ን ቀጽሉ። 
 

B) ዝኾነ ካብ ስድራቤትኩም፡ ኣብ ዝኾነ ኣብ ላዕሊ ካብ እተጠቕሰ ፕሮግራማት ዝሳተፍ ምስዝኸውን'ከ፥ ን'እወ' ኣኽብቡን ቊጽሪ ጉዳይኩም ድማ ኣእትዉን። ሓንቲ ቊጽሪ ጉዳይ ጥራይ ክትጽሕፉ የድልየኩም። ኣብ ሓደ 

ካብዚ ፕሮግራማት እትሳተፉ ኴነኩም ግን ከኣ ቊጽሪ ጉዳይኩም ዘይትፈልጡ እንተዄንኩም፡ ንDFAC ወይ ንጉዳይኩም ዝከታተል ሓላፊ (Case Manager) ተወከሱ። ኣብ 'እወ' እንተኣኽቢብኩም፡ ቊጽሪ ጉዳይ ኣብ መመልከቲ 

ከተእትዉ ኣለኩም። ናብ ደረጃ 4 ሕለፉ። 
 

ደረጃ 3: ናይ ኲሎም ኣባላት ስድራ ኣታዊ ሓብሩ 

 

A) ኣብ ደረጃ  1 እተጠቕሱ ኩሎም ተማሃሮ ንዝረኽቡዎ ጠቕላላ ኣታዊ ተማሃራይ ዘርዝሩ 

B) ምሳኹም ንዝቕመጡ ኲሎም ኣባላት ስድራቤት (ንርእስኹምን ኣብ ክፋል 1 ንእተጠቕሱ ተማሃሮን የጠቓልል) ዘርዝሩን ዋላውን ምሳኹም ዝምድና ኣይሃልዎም ከምኡውን ናቶም ኣታዊ ዘይረኽቡ ይኹኑ፡ ንዂሉ ኣታውን 

ወጻኢታትን ሃቡ። 

• ምሳኹም ዝቕመጡ ኮይኖም፡ ግን ከኣ ብኣታዊ ስድራቤትኩም ደገፍ ዘይግበረሎምን ናብ ስድራቤትኩም ኣታዊ ዘየበርክቱን ውልቀሰባት ኣይተካትቱ። 

 

C) ንዘቕረብክሙዎ ነፍስወከፍ ምንጪ ዚምልከት ጠቕላላ ኣታዊ ነፍስወከፍ ኣባል ስድራ ሓብሩ። ኲሉ ኣታዊ፡ ምሉእ ቊጽሪ ዶላር ክሰፍር ኣለዎ ንሰናቲም ኣይተስፍሩ። ካብ ዝኾነ ምንጪ ኣታዊ ዘይረኽቡ እንተኾይኖም፡ "0" ጽሓፉ። "0" 

ኢልኩም ምስእትጽሕፉ ወይ ኣታዊ ክኣትዎ ዘለዎ ቦታ ብጥርሑ ምስእትሓድግዎ፡ ክትሕብርዎ ዘለኩም ኣታዊ ከምዘይብልኩም ተረጋግጹ (መብጽዓ ትኣትዉ) ኣለኹም ማለት እዩ። ኣብ የማናይ ሸነኽ ነፍስወከፍ መጽሓፊ ቦታ ንዘሎ ሳጹናት 

ብምጥቃም፡ ነፍስወከፍ ዓይነት ኣታዊ መዓስ መዓስ ከምእትቕበልዎ ኣመልክቱ። 

• ንዂሉ ዓቐን ገንዘብ፡ ብመልክዕ ጠቕላላ ኣታዊ ጥራይ ሓብሩ። ድምር ጠቕላላ ኣታዊ፡  ቅድሚ ግብሪ ምጉዳሉ ዝርከብ ጠቕላላ ኣታዊ እዩ፣ ብዙሕ ሰብ፡ ንጠቕላላ 'ድምር' ዓቐን ከም ኣታዊ ዘይኮነስ፡ ነቲ "ንገዛ ዝወሰድዎ 

ገንዘብ" ይቖጽርዎ።  ኣብ መመልከቲ  ዝሓበርክሙዎ ኣታዊ፥ ግብሪ፡ ክፍሊት መድሕን ወይ ካብ ዝረኸብክሙዎ ኣታዊ እተኸፈለ ካልእ ዓቐን ንምኽፋል ዘጉደልክሙዎ ከምዘይኮነ ኣረጋግጹ። 

• ናተይ ስራሕ እንተልዩኒ'ኸ? ንዝሰራሕክሙዎ ስራሕ እተኸፈልክሙዎ ጽሩይ ኣታዊ ሓብሩ። እዚ፡ ንመሳርሒ ትካልኩም ዝውዓለ ጠቕላላ ወጻኢታት ካብ ድምር ቅብሊታት ወይ  እቶት ብምጉዳል ዝቕመር እዩ። 

 

D) ድምር ብዝሒ ስድራ ሓብሩ። ጠቕላላ ኣባላት ስድራቤት፡ ኣብ "ጠቕላላ ብዝሒ ስድራቤት (ቆልዑን ዓበይትን)" ዝብል ክፉት ቦታ ኣእትዉ። እዚ ቊጽሪ'ዚ፡ ኣብ ደረጃ 3 ንእተጠቕሰ ብዝሒ ኣባላት ስድራቤት ማዕረ ክኸውን ይግባእ። 

ኣብዚ መመልከቲ ዘይተጠቕሱ ካልኦት ኣባላት ስድራቤትኩም እንተልዮም፡ ናብ ድሕሪት ብምምላስ፡ ኣብኡ ከምዝውሰኹ ግበሩ። ብዝሒ ኣባላት ስድራቤትኩም፡ ናጻን ትሑት ዝዋግኡ ምግብን ንኽረኽቡ፡ እቲ ዘለኩም ብቕዓት ይጸሉ 

ስለዝኾነ፡ ንዂሎም ኣባላት ስድራቤትኩም ክትዝርዝሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

 

E) ናይ መወዳእታ ኣሃዛት ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ሃቡ። እቲ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ  ስድራቤት ዝኾነ ሰብ ወይ ካልእ ዓቢ ኣባል ስድራ፡ ንናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ኣሃዛት ናይቲ ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ኣብቲ ተዋሂቡ ዘሎ ቦታ 

ከአቱ ይግባእ። ዋላ'ውን ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ኣይሃልውኩም፡ ሓገዛት ንኽትረኽቡ ከተመልክቱ ብቑዓት ኢኹም። ዝኾነ ዓቢ ኣባል ስድራቤት፡ ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ምስዘይህልዎ፡ ነቲ መጽሓፊ ቦታ ጥርሑ ግደፍዎ፣ ኣብ 

የማናይ ሸነክ ዝርከብ፡ "“Check if no SSN” ኣብ ዝብል ጽሑፍ ምልክት ግበሩ።  

 

ደረጃ 4: መወከሲ ሓበሬታን ክታም ዓቢ ሰብን 

 

ኲሉ መመልከቲታት፡ ብዓቢ ኣባል ስድራቤት ክፍረም ኣለዎ። ኲሉ ሓበሬታ፡ ብቕንዕናን ብምልኣትን ከምእተዋህበ ፡ ብኽታምኩም ተረጋግጹ። ነዚ ኽፍሊ'ዚ መሊእኩም ቅድሚ ምውዳእኩም፡ ኣብ ታሕተዋይ ሸነኽ ናይዚ መምርሒታት 

ንዝርከብ መግለጺታት ምስጢራውነትን ስቪላዊ መሰላትን ከምዘንበብኩም ድማ ብኽብረትኩም ኣረጋግጹ። 
 

A) መወከሲ ሓበሬታኹም ሃቡ። ንእዋናዊ ኣድራሻኹም ዝምልከት ሓበሬታ እንተልይኩም፡ ኣብቲ እተዋህበ ቦታ ጽሓፍዎ። ቀዋሚ ኣድራሻ ዘይብልኩም እኳ እንተኾንኩም፡ ደቅኹም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ቤት ትምህርቲ 

ንኽረክብ ዘይብቑዕ ኽገብሮ ኣይክእልን እዩ። ቊጽሪ ተሌፎን፥ ኣድራሻ ኢመይል ወይ ክልቲኡ፡ ምሃብ ግድነታዊ ኣይኮነን፣ ንዓኹም ክንውከሰኩም ኣብ ዝደለናሉ ግዜ ግን ቀልጢፍና ንኽንረኽበኩም ይሕግዘና እዩ። 

 

B) ስምኩም ጽሓፉን ፈርሙን። ስም ናይቲ ነዚ መመልከቲ ዝመልእ ዘሎ ዓቢ ሰብ ጽሓፉ።  ኣብቲ መፈረሚ ሳጹን ፡ ብስምኩም ፈርሙ። 

 

C) ናይ ሎም መዓልቲ ዕለት ጽሓፉ። ኣብቲ ተዋሂቡ ዘሎ ቦታ። ናይ ሎም መዓልቲ ዕለት፡ ኣብዚ ሳጹን ጽሓፉ። 

 

D) ዓሌታውን ኢትኒካዊ መንነትን ደቅኹም ሃቡ (ግድነታዊ ኣይኮነን)። ብዛዕባ ዓሌትን ኢትኒካዊ መበቆልን ደቅኹም ዚምልከት ሓበሬታ፡ ኣብ ታሕተዋይ ሸነኽ'ዚ መመልከቲ'ዚ ንኽትህቡ ንሓተኩም ኣሎና።  እዚ ዝምላእ ቦታ'ዚ 

ግድነታዊ ኣይኮነን፣ ደቅኹም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ቤት ትምህርቲ ንኽረኽቡ ዘለዎም ብቕዓት ኣይጸሉን እዩ። 

 

መግለጺ ኣዋጅ ምስጢራውነት፥ እዚ፡ ነቲ እትህቡና ሓበሬታ ብኸመይ ከምእንጥቀመሉ ይገልጽ። 

ኣዋጅ ምሳሕ ሃገራዊ ቤት ትምህርቲ (Richard B. Russell National School Lunch Act)፡ ኣብዚ መመልከቲ ዘሎ ሓበሬታ ክውሃብ የገድድ እዩ። ነዚ ሓበሬታ ክትህቡ ኣይትግደዱን ኢኹም፣ ነዚ ሓበሬታ ምስዘይትህቡ፡ ውላድኩም፡ ናጻ ወይ ትሑት 

ዝዋግኡ ምግብታት ንኽረክቡ ፍቓድ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢና።  ኣብዚ መመልከቲ'ዚ ዝፍርም ዓቢ ኣባል ስድራ፡ ናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ኣሃዛት ናይቲ ዘለዎ ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ከስፍር ኣለዎ።  ኣብ ክንዲ እትኣልይዎ ቆልዓ መመልከቲ ኣብ 

እተቕርብሉ እዋን ወይ ንፕሮግራም ሓገዝ ተወሳኺ ማእዛዊ ምግቢ (Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP))፡ ንስኡናት ስድራቤታት ዝውሃብ ፕሮግራም ግዝያዊ ሓገዝ (Temporary Assistance for Needy Families (TANF)) 

ወይ ናይ ውላድኩም ቊጽሪ ጉዳይ ንህንዳውያን እተሓዝኤ ፕሮግራም ምዕዳል ምግቢ (Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)) ወይ ካልእ መለለዪ ቊጽሪ FDPIR ኣብ እተእትውሉ እዋን ወይ ድማ እቲ ዓቢ ኣባል ስድራ 

ቊጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ከምዘይብሉ ኣብ እትሕብርሉ እዋን፡ ናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ኣሃዛት ቊጽሪ ማሕበራዊ ጸጥታ ክትህቡ ግድነታዊ ኣይኮነን።  ውላድኩም፡ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምግቢ ንኽውሃቦ ብቑዕ እንተኾይኑ ንምውሳን ከምኡውን 

ንፕሮግራማት ምሳሕን ቊርስን ንምምሕዳር ንምድንፋዕን፡ ናትኩም ሓበሬታ ክንጥቀም ኢና። ንፕሮግራማት ትምህርቲ፡ ጥዕናን ማኣዛዊ ምግብን ዝኸውን ናትኩም ብቑዕ ሓበሬታ ክንህቦም ንኽእል ኢና፣ እዚ ድማ ንፕሮግራማቶም ዝኸውን ሓገዛት 

ንኽግምግሙ፡ ክምውሉ ወይ ክውስኑ ይሕግዞም፣ ኦዲተራት መርመራ ፕሮግራማት ከምኡውን ሰብ-መዚታት ኣተግበርቲ ሕጊ፡ ንእተፈጸመ ምጥሓሳት መምርሒታት ፕሮግራም ንኽፍትሹ ይሕግዞም። 

 

መግለጺ ኣንጻር ኣድልዎ፥ ብመሰረት ፈደራላዊ ሕጊ ሲቪላዊ መሰላት ከምኡውን መምርሒታትን ፖሊሲታትን ስቪላዊ መሰላት ክፍሊ ሕርሻ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ (USDA)፡ USDA፡ ወኪላቱ፡ ኣብያተ ጽሕፈትን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ኣብ 

ምሕደራ ፕሮግራማት USDA ዝነጥፋ ትካላትን፡ ብሰንኪ ዓሌት፡ ሕብሪ፡ ሃገራዊ መበቆል፡ ጾታ፡ ስንክልና፡ ዕድመ ኣድልዎ ምግባር ወይ ኣብ ዝኾነ ፕሮግራም ወይ ብUSDA ዝካየድ ወይ ዝምወል ንጥፈታት፡ ኣቐዲሙ ንእተዋህበ ሲቪላዊ መሰላት ሕነ 

ምፍዳይ ወይ ምጥቃዕ ክልኩል እዩ። 

 

እቶም ሓበሬታ ፕሮግራም ክረኽብሉ ዝክእሉ ካልእ ኣማራጺ ኣገባብ ዘድልዮ ስንኩላን (ንኣብነት፡ ብረይል፡ ዓቢ ሕታም፡ ኣውድዮ ቴፕ፡ ቛንቋ ምልክት ኣመሪካ ወዘተ)፡ ናብታ ሓገዝ ንኽውሃቦም መመልከቲ ዘቕርቡላ ዘለዉ ትካል (ክፍለ-ሃገር ወይ ከባቢ) 

ክውከሱ ይግባእ።.  ጽሙማን፡ ዝኾኑ፡ ናይ ምስማዕ ጸገም ወይ ስንክልና ናይ ምዝራብ ዘለዎም ውልቀሰባት፡ ብመገዲ ፈደራላዊ ኣገልግሎት ተሌፎን ናብ (800) 877-8339 ብምድዋል ንUSDA ክውከሱ ይኽእሉ እዮም።  ብተወሳኺ፡ ሓበሬታ ፕሮግራም ፡ 

ካብ እንግሊዝኛ ወጻኢ ብዝኾነ ቛንቋታት ክርከብ ይከኣል እዩ። 

 

ጥርዓን ኣድልዎ ፕሮግራም ንምቕራብ፡ ንUSDA Program Discrimination Complaint Form ምልእዎ፣ (AD-3027) ኣብዚ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ይርከብ፥ http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html። ከምኡውን ኣብ ዝኾነ 

ቤት ጽሕፈት USDA፡ ወይ ድማ ናብ USDA ብምምልካት ደብዳቤ ጽሓፉ ከምኡውን ኣብቲ ቅጥዒ ንእተሓተ ኲሉ ሓበሬታ ኣብቲ ደብዳቤ ኣስፍሩ። ቅዳሕ ቅጥዒ ጥርዓን ንኽትሓቱ፡ ናብ (866) 632-9992 ደውሉ። እተመልኤ ቅጥዒ ወይ ደብዳቤ፡ በዚ 

ዝስዕብ ኣገባብ ገይርኩም ናብ USDA ኣቕርቡ፥ (1)ደብዳቤ፥ U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2)  ፋክስ፥ (202) 

690-7442; ወይ (3) ኢመይል፥ program.intake@usda.gov. 

እዚ ትካል'ዚ፡ ማዕረ ዕድል ዝህብ እዩ። 3 

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
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