
የየየ የየየየ የየየየ  የየየየ (Housing Provider Profile Guide)

1. የ “የየየየየየየ” የየ (የየየየየየየ የየየየ የየየየ) የየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየየ

2. የየየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ የ የየ የየየየየ የ 

a) የየየየየየየየ የየየየየየየየየየየየ የየየየየየየ የየየ የየ የየ 
b) የየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየ የየ የየ 

የየየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየየ የየየ የየየየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ የየ/የየየ የየየየ የየ የየየየየየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ 

3. የየየየየየየ(የየየየ) የየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ

4. “Start a New Application” የየ የየየ የየ የየየየየ 

5. የየየየየየየ የየየየየየ የየየ (የየየ-የየየየ/Pre-Eligibility)የ የ “የየየየየየየየ” የየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየየየየ የየየየ የየየየ 
የየየየ የ

6. የየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየ የየየ የ የየየየየ የየየ የየየ የየየ-የየ የየየየየየየ የየየ የየ “የየየየየየየየየየየየየየየ የ” የየ የየየ የየ የየየየየ 

7. የየየየ የየ የየየየየየየየ የየየየየየየየየየየ/የየ/የየየየየየ የየየየየ 

8. የየ የየየየ የየየ (የየየየየ የየየ/Contact Information) የ “የየየየየየየየየየየየየየየየየ” የየየየየ የየየ የየየየ  የየ የየየ የየየየ የየየየ የ የየየ የየየየየ 
የየየ የየየየየየየ የየየ የየየ የየ “Populate Data” የየ የየየ የየ የየየየየ

የየየ የየየየየ የየ የየየየየየየ የየ የHousing Provider Profile የየየየየየየየ የየ የየ የየየየ የየየ-የየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየ የየየየየየ 
የየየየየ የየየየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየየ  የየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየየየ የ የየየ የየየየየ የየየ የየየ 
የየየየየየየ የየየየ የየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የየ የየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ 
የየየየየ የየየየየ



የየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየ 
የየየየየየየየ የየየ የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየ (Housing 
Provider Profile) የየየየ የየየየየ



የየየየየየ የየየየየየየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየ የየ 
የየየየየየየ የየየየ የየ የየየየየ የየየየየየየ የየ የየየየየየየ
የየየየየየ የየየየ የየ የየየየ



የየየየየየየየ የየየየየየየየየየየየ የየየየየየየ 
የየየ የየ የ



የየየ የየየየየየየየ የየ የየየየየየየ
የየየየ የየየየ



*የየየየየ: የየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየ

የየየ የየየ የየየየየ የየየየየየየየየየ 
የየየየየየ የየ የየየየየየየየየየየየ 
የየየየየየየየየ የየየ የየየ የየ የየየየ 
የየየ የየየ

*የየየየየ: የየየ የየየየ የየየ የየየየየየየየ 



የየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ

የየየየየ የየ የየየየየየየየየየየየ የየየየ



የየየየየየየየየየየ የየየየ የየየየየየየ 
የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ 
የየየ የየየየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ 
የየ/የየየ የየየየ የየየየ የየየየ

*የየየየየ: የየየየየ የየ የየየየየ የየየየየየየ
የየየየ የየየ የየየየ የየየየ



የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየየየ
የየየየ የየየየየየየየየ የየ የየየየየ የየየ 
የየ የየየየ



የየየየየ የየየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ 
የየ የየየየየ የየየየየየየየየየየየ የየየየየየ 
የየ የ የየየየየየየ የየየየ የየየ የየየየየየ 
የየየየ የየየየየ የየየየ



የየየየ የየየየ  የ የየየ የየየየየየየየየ
የየየየየየ የየየ የየየ የየ የየየየ



የየየየየየየየየየየየየየየ የየየ የየየ የየ 
የየየየ የየየየ የ የየየየየየየ የየየየ የየየ 
የየየየየ የየየ የየየየየ 

የየየ የየየየ የየየየ የየ የየየየየየየየ የየየየ
የየየየየየየ/የየ/የየየየየየ የየየየየ 
የየየየየየየየ



የየየየየ የ “የየየየየየየየ” የየየ የየየ 
የየየየ የየየ የየየ-የየ የየ የየ የየየየየ

የየየየየየየየየየየየ የየየየ የየየ የየየየየ 
የየየ የየየየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየየ
የየየየየየየየየየየየየየየየየየየ የየየ 
የየየየ የ 

የየየ የየየየየየየየየየ የየየ የየየ የየ 
የየየየ
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