
የወደፊት አኗኗርን የተሻለ ማድረግ (Fostering Futures) 
እራስን ችሎ የመኖር አኗኗር ዝግጅት ስምምነት 

ይህ ስምምነት በ (ተሳታፊ) እና በ 
(የአካባቢ የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ) መካከል የተፈጸመ ነው። የዚህ 

ስምምነት አላማ እራስን ችሎ ከመኖር የአኗኗር ዝግጅት እና ይህን ማስቀጠያ ክፍያ ጋር በተያያዘ የሚጠበቁ ሁኔታዎችን ማብራራት ነው። 

እኔ፣ (ተሳታፊ)፣ የሚሰጠኝን የማስቀጠያ ክፍያ የምኖርበትን ቦታ ለማረጋገጥና ለማስቀጠል የመጠቀም 
ኃላፊነት እንዳለብኝ እረዳለሁ። የገንዘብ ድጋፉን ይህን ለማድረግ ባልጠቀምበት የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ከዚያ በኋላ ላይረዳኝ ይችላል። 

የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ተሳታፊውን መኖሪያ ቤት እንዲኖረው ለመርዳት ተሳታፊውን በገንዘብና አገልግሎቶችን በማቅረብ ለመደገፍ 
ይስማማል። የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ተሳታፊውን ትኩረቱን የበቃ አዋቂ ሰው ለመሆን በሚያስችለው የስራ ቅጥር ወይም የትምህርት 
ወይም ሙያ ስኬታማነት ላይ እንዲያደርግ ለማስቻል ለወጣቶች አስተማማኝና የተረጋጋ መኖሪያ ቤት እንዲኖራቸው ድጋፍ ለማድረግ ይተጋል። 

(የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ) በሚከተሉት ይስማማል (አንዱን 
ይምረጡ): 

☐ የማስቀጠያ ክፍያውን $721 በቀጥታ (ለተሳታፊው) 
ለመስጠት። ይህ ክፍያ ተሳታፊው ብቁ ሆኖ በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ እና በሚከተለው አድራሻ በመላክ ይከፈላል (የመልዕክት አድራሻ):  

☐ የማስቀጠያ ክፍያውን $260 በቀጥታ ያለምንም
ወጪ በሚሰጥ ክፍልና ቦርድ በሚያቀርብ የስልጠና ፕሮግራም ላይ (ምሳ፡ የሥራ ጓዶች፣ የውድሮው ዊልሰን የማቋቋሚያ ማዕከል.
የኮመንዌልዝ ChalleNGe) ለሚሳተፍ (ተሳታፊ) ለመስጠት። ይህ ለልብስ፣ እራስን መንከባከቢያ፣ መዝናኛና ወርሀዊ አበል
የሚሰጠው የማስቀጠያ ክፍያው ክፍል ($260) ተሳታፊው ብቁ ሆኖ በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ እና በሚከተለው አድራሻ
በመላክ ይከፈላል (የመልዕክት አድራሻ):

☐ የማስቀጠያ ክፍያውን $ በቀጥታ ለአከራይ ወይም ለሌላ የኪራይ ክፍያው ለሚከፈለው ሰው 
ለመክፈል። ተሳታፊው ብቁ ሆኖ በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ በሚከተለው አድራሻ በመላክ ይከፈላል (ስም እና የመልዕክት አድራሻ):  

ክፍያው ከ$721 ያነሰ ከሆነ የክፍያው ቀሪ ክፍያ $ ለተሳታፊው ተሳታፊው ብቁ ሆኖ 
በሚቀጥልበት ወር መጨረሻ ላይ በሚከተለው አድራሻ በመላክ ይከፈላል (የመልዕክት አድራሻ): 

የወደፊት አኗኗርን የተሻለ ማድረግ/ Fostering Futures ፕሮግራም የብቁነት መስፈርቶችን አለማሟላት የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያን 
የድጋፍ እንክብካቤ ማስቀጠያ ክፍያውን እንዲያቆምና የፕሮግራሙ ተሳትፎን እንዲያቋርጥ ሊያደርገው ይችላል። የአካባቢው የማህበራዊ አገልግሎቶች 
መምሪያ በዚህ መልኩ ከማቋረጡ በፊት የ30 ቀናት ማስታወቂያ ይሰጣል እንዲሁም ለተሳታፊው እንዴት የፕሮግራሙን መስፈርቶች ወደ ማሟላት 
መመለስና ፕሮግራሙ እንዳይቋጥ ማድረግ እንደሚችል የተመለከተ መረጃ ይሰጣል። 

የተሳታፊ ፊርማ ቀን  

የማሳደጊያ እንክብካቤ ሰራተኛ ፊርማ ቀን  የታተመ ስምና ኃላፊነት 

የማሳደጊያ እንክብካቤ ኃላፊ ፊርማ 

032-25-0003-01-eng (04/19)

ቀን  የታተመ ስምና ኃላፊነት 
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