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የሲያትል ከተማ  
የልጆች እንክብካቤ የማጠናከሪያ ገንዘብ 

 
ለ Family, Friend & Neighbor (FFN) Grants (ቤተሰብ፣ ጓደኛ እና ጎረቤት (FFN) 

እርዳታዎች) ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 
 

ከሲያትል የትምህርት እና ቅድመ ትምህርት መምሪያ በ 100,000 ዶላር ድጋፍ፣ የሕፃናት እንክብካቤ ሀብቶች በሲያትል 
ከተማ ወሰን ውስጥ ለሚኖሩ 200 የቤተሰብ፣ ጓደኛ እና የጎረቤት ተንከባካቢዎች ለአንድ ጊዜ የ $500 ድጋፍ ይሰጣል። 
እነዚህ የገንዘብ ድጎማዎች በአሁኑ ወቅት በሳምንት ለ 10 ሰዓታት ወይም ከዚያ በላይ አንድ ልጅ ወይም ልጆችን 
ለሚንከባከቡ የአነስተኛ ገቢ FFN ተንከባካቢዎች ይደረጋል።  

 
ለተጨማሪ ዝርዝሮች እባክዎን ያንብቡ። 
 
ለድጋፉ ለማመልከት ማነው ብቁ? 
የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ የቤተሰብ፣ የጓደኛ፣ እና የጎረቤት ተንከባካቢዎች ለማመልከት ብቁ ናቸው፦ 

• በሲያትል ከተማ ክልል ውስጥ መኖር  
• በአሁኑ ጊዜ በሳምንት ለ 10 ሰዓታት ወይም ከዚያ በላይ ከራሳቸው ልጅ ውጪ ከውልደት እስከ 12 ዓመት 

ዕድሜ ያለ ቢያንስ አንድ ልጅ መጠበቅ  

• የመምረጫ መስፈርቶች ምንድን ናቸው? 
o አያት ወይም ቅድመ-አያት 
o ታላቅ ወንድም ወይም እህት 
o አክስት ወይም አጎት 
o ሌሎች ማናቸውም ዘመዶች 
o የቤተሰብ ቁጥር 
o ጎረቤት ወይም ከልጁ ጋር የማይዛመድ አዋቂ 

 
• 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ 
• ከ 2020 የፌደራል ድህነት ደረጃ 500% ወይም በታች የሆነ ገቢ ያለው፦ 

 
የገቢ መመሪያ፦  

የቤተሰብ መጠን  ከግብር በፊት ያለ 
የቤተሰቡ ወርሃዊ 

ገቢ  

1 $0-$5 317 
2   $0-$7 184 
3    $0-$9 050 
4   $0-$10 917 
5   $0-$12 784 
6   $0-$14 650 
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7   $0-$16 517 
8   $0-$18 384 

 
 
 
 
እነዚህ ተንከባካቢዎች ብቁ እንዳልሆኑ እባክዎን ልብ ይበሉ፦ 

• ከሲያትል ከተማ ወሰን ውጭ የሚኖሩ (ያልተዋሃዱ የኪንግ ካውንቲ ነዋሪዎች ብቁ አይደሉም) 
• ፈቃድ ያላቸው የልጆች እንክብካቤ አቅራቢዎች 
• የልጁ ወላጅ (የስጋ ወላጅ፣ አሳዳጊ፣ የእንጀራ ወላጅ፣ ወይም የወላጅ አጋር) 
• የልጁ የሕግ ሞግዚት ወይም የሞግዚት የትዳር ጓደኛ ወይም አብሮ የሚኖር አጋር 
• የልጁ ወላጅ ወይም የአዋቂው የትዳር ጓደኛ ወይም አጋር ሆኖ የሚያገለግል አዋቂ 
• የራሳቸውን ልጆች ጨምሮ በአንድ ጊዜ ከ 12 ዓመት በታች የሆኑ ከ 6 በላይ ልጆችን በአንድ ጊዜ የሚንከባከቡ 

አሳዳጊዎች (እነዚህ ተንከባካቢዎች የሕፃናት እንክብካቤ ፈቃድ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል) 
• የልጅ ሞግዚት፣ ወይም ከልጁ ወላጅ ጋር ያለው ዋነኛ ግንኙነት ለልጁ ለሚያደርጉት እንክብካቤ የገንዘብ 

ወይም ሌላ ክፍያ የሚደርስዎት ነዎት? ይህ እንክብካቤ ሰጪው በአገልግሎት በኩል፣ የሚመድብ ኤጀንሲ፣ 
ወይም በወላጁ በቀጥታ በመቀጠር መስራትን ያጠቃልላል። 

 
ተንከባካቢው የሥራ ግንኙነቶች ሕፃናት እንክብካቤ የግዛት ድጎማ የሚያገኙ ቤተሰብ ልጆችን 
እንዲያገለግል ይጠየቃል? 
አይ። ከላይ የተጠቀሱትን ብቃቶች የሚያሟላ ማንኛውም የየቤተሰብ፣ የጓደኛ እና የጎረቤት ተንከባካቢ የሥራ 
ግንኙነቶች የሕፃን እንክብካቤ ወሰዱም አልወሰዱ ማመልከት ይችላሉ። 

 
የድጋፉ መጠኖች ምንድን ናቸው? 
ይህ የአንድ ጊዜ የ $500 እርዳታ ነው። 
 
 
እነዚህ የገንዘብ ድጋፎች ለምን ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ?  
የእርዳታው ገንዘብ እንዴት እንደወጣ ምንም መስፈርቶች የሉም። እርዳታዎቹ አነስተኛ ገቢ ላላቸው የ FFN 
ተንከባካቢዎች የአንድ ጊዜ ድጋፍ ለመስጠት የታሰቡ ናቸው።  

 

ለእርዳታ ማመልከቻው፣ ክፍያዎች፣ ወዘተ የጊዜ ሰሌዳው ምንድነው? 

ማመልከቻዎች ዝግጁ የሚሆኑበት  ዓርብ፣ ጃንዋሪ 15፣ 2021 
ማመልከቻዎች የሚቀርቡበት  ዓርብ፣ ጃንዋሪ 29፣ 2021 
የእርዳታ ስጦታዎች ማስታወቂያ ሰኞ፣ ፌብሩዋሪ 15፣ 2021 
በ CCR ምክንያት ሰነዶችን መደገፍ 

• W-9 
• የእርዳታ ስምምነት ቅጽ 

ዓርብ፣ ፌብሩዋሪ 19፣ 2021 

ቼኮች በፖስታ ይላካሉ ከማርች 1፣ 2021 – ማርች 17፣ 
2021  
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እንክብካቤ አቅራቢዎች ለእርዳታው እንዴት ማመልከት ይችላሉ?  
ከአርብ ጃንዋሪ 15፣ 2021 ጀምሮ፣ የእርዳታ ማመልከቻው በመስመር ላይ (Survey Monkey) እና በ PDF ቅርጸት 
በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣ በቻይንኛ፣ በሶማሊኛ፣ በስፓኒሽ፣ በትግርኛ እና በቬትናምኛ ይገኛል። ተንከባካቢዎች 
ማመልከቻውን በመስመር ላይ ሊያጠናቅቁ ወይም የPDF ማመልከቻ ቅጽን ሊጠቀሙ ይችላሉ። የ PDF 
ማመልከቻው ታትሞ፣ ተጠናቅቆ ወደ ffn@childcare.org መላክ ይችላል።   

 
ለተጨማሪ ጥያቄዎች ወይም ማመልከቻውን ለማጠናቀቅ እርዳታ ለማግኘት፣ ተንከባካቢዎች ለህፃናት እንክብካቤ 
ሀብቶች አቅራቢ መስመር በ 1-800-446-1114 መደወል ይችላሉ። በሚደውሉበት ጊዜ የቋንቋ ትርጉም አገልግሎት 
ማግኘት ይችላሉ። የትርጉም አገልግሎቶችን ከፈለጉ እባክዎን በስልክ ለሚመልሰው ሰው በእንግሊዝኛ 
“Interpretation” እና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎን ስም ይናገሩ። 

አንድ ተንከባካቢ ማመልከቻውን ለመሙላት እርዳታ ቢፈልግስ? 
ተንከባካቢዎች ማመልከቻውን ለማጠናቀቅ እርዳታ ለማግኘት ለልጆች እንክብካቤ ሀብቶች አቅራቢ መስመር በ 1-
800-446-1114 ሊደውሉ ይችላሉ። 
 
ተንከባካቢዎች የሚያውቋቸው ሌሎች ሰዎች በማመልከቻው እንዲረዷቸው ሊጠይቁ ይችላሉ፣ እነሱም የቤተሰብ 
አባላትን፣ ጓደኞችን፣ የጉዳይ አስተዳዳሪዎችን፣ የቤት ጎብኝዎችን፣ የቤተሰብ ድጋፍ ሰራተኞችን፣ የካሌይዶስኮፕ 
ጨዋታ እና የመማር አስተባባሪዎች እና ሌሎችም ያጠቃልላል። 

 
ለዚህ እርዳታ ለማመልከት የጊዜ ገደብ አለ?  
ማመልከቻዎች እስከ ዓርብ፣ ጃንዋሪ 29፣ 2021 11:59 pm መላክ አለባቸው።  
 
ተንከባካቢዎች እርዳታውን ለመቀበል ከተመረጡ መቼ እንዲያውቁ ይደረጋል? 
የመጨረሻ ሽልማት ኢሜሎች እስከ ሰኞ ፌብሩዋሪ 15 ቀን 2021 ለተመረጡት ተንከባካቢዎች ይላካሉ። 
 
እነዚህ እርዳታዎች ውድድር አላቸው/ተወዳዳሪ ናቸው? 
አይ፣ እነዚህ እርዳታዎች ውድድር ያላቸውም/ተወድዳሪ አይደሉም።  
 
በፌዴራል ድህነት ደረጃ ከ 0 - 200% መካከል ገቢ ላላቸው ተንከባካቢዎች (ቅድሚያ የሚሰጠው ደረጃ 1) ቅድሚያ 
ይሰጣቸዋል (ለገቢ መጠን እና ለቤተሰብ ብዛት የሚታሰብ ነው)። ከፌዴራል ድህነት ደረጃ 200% በላይ ላላቸው ብቁ 
አመልካቾች ሁለተኛ ቅድሚያ ይኖራቸዋል (የቅድሚያ ደረጃ 2)።  

 
ከሚገኙ ገንዘቦች የበለጠ ብዙ ማመልከቻዎችን ከተቀበልን ሽልማቶች በቀዳሚነት ደረጃ ይመደባሉ፣ ከዚያም 
በዘፈቀደ የምርጫ ሂደት በኩል ይመደባሉ። 

 
የተመረጡ ተንከባካቢዎች ምን ዓይነት ሰነድ ማቅረብ አለባቸው? 
ለሽልማት የተመረጡ ተንከባካቢዎች የሚከተሉትን ሰነዶች እስከ አርብ፣ ፌብውዋሪ 19፣ 2021 ድረስ ለCCR 
አጠናቀው ማስገባት አለባቸው፦ 

• W-9 (የ IRS/ግብር ቅጽ) 
• የእርዳታ ስምምነት ቅጽ 
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ጃንዋሪ 2021 

እነዚህ ቅጾች በእርዳታ ማሳወቂያ ኢሜል ውስጥ ለተንከባካቢዎች ይላካሉ። 
 
እባክዎን እነዚህ ሰነዶች እስኪደርሱ ድረስ የሕፃናት እንክብካቤ ሀብቶች ገንዘብ መላክ እንደማይችሉ ልብ ይበሉ። 
 
ተንከባካቢዎች ከዚህ እርዳታ ጋር የተያያዙ ደረሰኞችን ማቅረብ ይኖርባቸዋል?  
አይ። ተንከባካቢዎች ለዚህ እርዳታ ደረሰኞችን ለCCR ማቅረብ አያስፈልጋቸውም። 
 
እርዳታው ለተንከባካቢዎች የሚከፈለው እንዴት እና መቼ ነው?  
ድጋፎች በእርዳታ ማመልከቻው ላይ ለተጠቀሰው አድራሻ በፖስታ በተላከው ወረቀት ቼክ ይከፈላሉ። 
 
ቼኮች ከማርች 1 እስከ ማርች 17፣ 2021 ባለው ውስጥ በፖስታ ይላካሉ። 
 
የእርዳታ ገንዘቦች ግብር የሚከፈልባቸው ናቸው?  
የእርዳታ ገንዘብ እንደ ገቢ ይቆጠራል። ለግብር ሲባል እርዳታዎች ከሌሎች ገቢዎች ጋር በተመሳሳይ መታየት 
አለባቸው።  


