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የአርሊንግተን ካውንቲ የህጻናት አገልግሎቶች ሕግ (CSA) ዓመታዊ የወላጅ 
ኮፔይመንት ግምት 

ክፍል I

መመሪያዎች፥ የCSA የጉዳይ ስራ አስኪያጆች ስለ ኮፔይመንት መገመቻ መስፈርቶችና አሰራር ላይ ከወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ጋር መወያየት 

አለባቸው፣ የኮፔይ ቅጹ እንዴት በአግባቡ እንደሚሞላ ማብራሪያ መስጠት አለባቸው፣ እንዲሁም የቤተሰብ ገቢ መረጃ ማረጋገጫ ማግኘት አለባቸው (2 

ተከታታይ የክፍያ ጉራጆች፣ የቅርብ የግብር ተመላሽ ወይም የገቢ መግለጫ)። 
የህጻኑ ስም የትውልድ ቀን የደንበኛ መታወቂያ (DMC) # 

አድራሻ የወላጅ/አሳዳጊ ኢሜይል 

ወላጅ/አሳጊ #1 ወላጅ/አሳጊ #2 

ከህጻኑ ጋር ያለ ዝምድና ከህጻኑ ጋር ያለ ዝምድና 

ስልክ ስልክ 

አመታዊ ገቢ 
$ 

አመታዊ ገቢ 
$ 

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር 

ሌሎች የገቢ ምንጮች (ምሳ፡ የልጅ ድጋፍ፣ የተጋቢ ድጋፍ፣ ማህበራዊ ዋስትና፣ የስራ አጥነትና ሌሎች የገቢ ምንጭ አይነቶች) 

$ 

የቤተሰብ አባላት # ጠቅላላ ዓመታዊ የቤተሰብ ገቢ 

ዓመታዊ $ 

*ቤተሰብ/Household ከቤተሰብ/ family ጋር አንድ አይነት ቃል ሲሆን የተቋም ወይም የአዳሪ ቤቶች ነዋሪ ያልሆኑ ሆኖም የቤተሰቡን ኢኮኖሚያዊ ገቢ እና ሁሉንም መሰረታዊ
ገቢዎችና ወጪዎች በመጋራት በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ዝምድና ያላቸው ወይም ዝምድና የሌላቸው ግለሰቦች ቡድን ተብሎ ይገለጻል።

ተግባራዊ የሆነውን ያክብቡ: 
ማህበረሰብን መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶች (CBS) ወይም የመኖሪያ ወይም የቡድን መኖሪያ ቤት ምደባዎች (RTC/GH) 

ኮፔይ/COPAY ከመክፈል ነጻ የሆነ (ምክንያት)፥ ነጻ መሆኛ የጊዜ ሰሌዳ፥ ከ (ቀን) እስከ (ቀን) 

ከኮፔይ ነጻ መሆኛ ምክንያቶች: (1) ለሁሉም የCPS ጉዳዮች የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት፣ (2) የዘመድ ምደባዎች፣ (3) የቤተሰቡ ገቢ የማህበራዊ ዋስትና ብቻ ከሆነ፣ (4) 

Medicaid/የግል መድን ዋስትና ለRTC ከከፈለ። 

ገቢን በተመለከተ የተሰጡት ሁሉም መረጃዎች እስከማውቀው ድረስ ትክክለኛ መሆናቸውን፣ የክፍያ ግምት አሰራሩ የተብራራልኝ መሆኑን አረጋግጣለሁ። 

የወላጅ/አሳዳጊ #1 ስም – ያትሙ የወላጅ/አሳዳጊ #1 ስም – ፊርማ ቀን 

የወላጅ/አሳዳጊ #2 ስም – ያትሙ የወላጅ/አሳዳጊ #2 ስም – ፊርማ ቀን 

የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ስም-ያትሙ ቀን 

ክፍለድ II ማመልከቻውና ደጋፊ ሰነዶቹ ከተመረመሩ እና የኮፔዩ መጠን ግምት በአስተዳደርና በጀት ሙተኛው ከተሰራ በኋላ ብቻ የሚሞላ። 
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ክፍል II 

ለሁሉም የክፍያ መግለጫውን ከመቀበሌ በፊት ላገኘኋቸው አገልግሎቶች የተገመተውን ወርሀዊ ክፍያ $ ______ለመክፈል እስማማለሁ።* የትኛውም ለተወሰዱ 
አገልግሎቶች መከፈል ኖሮበት ያልተከፈለ ባላንስ ላይ የላብ ዋጋ ክፍያ ማረጋገጫና የግብር ክፍያ መቋረጫን ጨምሮ የክፍያ ስብሰባ ሥነ ሥርቶች ተፈጻሚ እንደሚደረጉ 
እገነዘባለሁ። ክፍያዎችን በተመለከተ በሚፈጠሩ በየትኛውም ችግሮች ላይ ከላይ በተደረገው ስምምነት መሰረት ከጉዳይ ሰራተኛዬ ጋር እወያይባቸዋለሁ። 

የመድን ዋስትና እና/ወይም Medicaid ካለኝ የCSA የገንዘብ ድጋፍን ከማግኘቴ በፊት ለሚቀርቡልኝ ለሁሉም አገልግሎቶች ክፍያ እንዲከፍሉልኝ መጠየቅ እንዳለብኝ 
እረዳለሁ። ልጄን ወክዬ ተጨማሪ የዋስትና ገቢ (SSI)፣ የማህበራዊ ዋስትና (SSA)፣ ወይም ሌሎች የገንዘብ ድጋፎችን የማገኝ ከሆነ ልጄ መኖሪያ ቦታውን በሚቀይርበት 
ወቅት ይህን ወዲያውኑ ለገንዘብ ድጋፍ ምንጮቹ ማሳወቅ አለብኝ። 

ወላጅ/አሳዳጊ #1 ወላጅ/አሳዳጊ #2 ቀን 

ለቢሮ አገልጋሎት ብቻ፥ 

የጋራ ክፍያ መጠን – የመኖሪያ ወይም የቡድን መኖሪያ ቤት ምደባዎች (RTC/GH) 
$ 

የጋራ ክፍያ መጠን – ማህበረሰብን መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶች (CSB) 

$ 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 
የCSA ሰራተኛ/ተወካይ ኃላፊነት ቀን 

* ወርሀዊ ኮፔዩ ወጥ ሆኖ ለከፊል ወርሀዊ ምደባ ተከፋፍሎ አይሰላም።
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