ግለ ምስክር
መመሪያዎች
ይህ ከሚከተሉት መመዘኛዎች በአንዱ ወይም በበለጠ በመመርኮዝ ለፕሮግራሙ የብቁነት ሰነድ የሚፈቅድ የጽሁፍ መግለጫ ነው።
• የገንዘብ ተፅእኖ (ለምሳሌ፣ ሥራ እጥነት፣ የገቢ መቀነስ፣ በከፍተኛ ሁኔታ የተጨመሩ ወጪዎች ወይም ሌላ የገንዘብ ችግር)
• የቤቶች ተጽዕኖ (ለምሳሌ፣ የተረጋጋ መኖሪያ ቤት አለመኖር ወይም የቤት እጦት አደጋ)
• የመኖሪያ ቦታ (ለምሳሌ፣ የ/ የኪራይ/መለተስኛ-ሊዝ ውል ስምምነት በሌለበት አግባብ ባለው የኪራይ ቤት ውስጥ የመኖሪያ ማረጋገጫ)
እያንዳንዱን ክፍል በጥንቃቄ ያንብቡ እና የሚያስፈልጉትን የድጋፍ ሰነዶችን ማቅረብ የማይችሉባቸውን አግባብነት ያላቸውን መመዘኛዎች ክፍሎችን ብቻ ያጠናቅቁ እናም ራስዎ ማረጋገጥ
ያስፈልግዎታል።
የሚመለከታቸው የመመዘኛ ክፍሎችን ከሞሉ በኋላ በመጨረሻ የምስክር ወረቀቱን መፈረም አለብዎት።
የተጠናቀቀው እና የተፈረመው የምስክር ወረቀት በወረቀት ማመልከቻዎ ላይ መታተምና መያያዝ ወይም በመስመር ላይ ማመልከቻዎ በ stay.dc.gov ሊጫን ይችላል
እባክዎን የራስ-ሰርቲፊኬቶች አጠቃቀም የማመልከቻዎን ሂደት ሊያዘገይ፣ ከእርስዎ ተጨማሪ መረጃ የሚፈልግ ወይም ለእርስዎ በሚሰጥዎት የእርዳታ መጠን ውስንነትን ሊያስከትል እንደሚችል
ያስተውሉ።
በሰነድ መስፈርቶች ላይ ማንኛውም ጥያቄ ካልዎት፣ የፕሮግራሙን ድርጣቢያን በ stay.dc.gov ይጎብኙ ወይም 7am እስከ 7pm፣ ከሰኞ እስከ አርብ ባለው ጊዜ ድረስ በ 833-4-STAYDC (833478-2932) ወደ የአገልሎት ማዕከል ለመደወል ነጻነት ይሰማዎት።

ስምዎ፡
ሌሎች የቤተሰብዎ አባላት (ታዳጊዎችን ጨምሮ)
ሙሉ ስም (የእርስዎን ጨምሮ)

ለእርስዎ ያላቸው ዝምድና
(ለራስዎ ስም “ራስ” ብለው
ያመልክቱ)

ተቀጣሪ ነዎት?
(አዎ ወይም አይ)

ዓመታዊ ጠቅላላ ገቢ

ዓመታዊ ጠቅላላ ገቢ ከሁሉም ምንጮች (ከጠቅላላ አባላት)
የቤት ገቢ የሚወሰነው ከሚከተሉት ሁለት መንገዶች አንዱን በመጠቀም ነው፡
 የ 2020 ዓመታዊ ገቢ፡ በሃገራዊ ገቢ አገልግሎት (IRS) ቅፅ 1040 በተከታታይ የግለሰብ የፌዴራል ዓመታዊ የገቢ ግብር በተጠቀሰው መሠረት የተስተካከለ ጠቅላላ ገቢን (AGI) በመጠቀም የ2020
ዓመተ ምህረት የሁሉም የተከራይ ቤተሰቦችዎ ጠቅላላ ድምር፤ ወይም
 የቅርብ ጊዜ አመታዊ ገቢ፡ የቤተሰቡ አባል ሙሉ ያለፉት ሁለት ወሮች ወርሃዊ ገቢ ተደምሮ እና በ 6 ሲባዛ። ይህ ዘዴ የገቢ ብቃትን ለመወሰን የሚያገለግል ከሆነ፣ አመልካቾች በአመልካቹ ለሚጠየቁ
ማናቸውም የሽልማት ማራዘሚያዎች በየ 3 ወሩ ገቢያቸውን እንደገና ማረጋገጥ አለባቸው።

የገቢ ምንጭ ደመወዝ የሚያካትተው፥ ክፍያ፣ ቲፕ፣ ኮሚሽኖች፣ የንግድ ሥራ ገቢ፣ ወለድ፣ የትርፍ ድርሻ፣ የማኅበራዊ ዋስትና ጥቅም፣ አበል፣ ኢንሹራንስ፣ ማህበራዊ ዋስትና፣ አበል፣ የኢንሹራንስ ፖሊሲዎች፣
የጡረታ ገንዘብ፣ ጡረታ፣ የአካል ጉዳት ወይም የሞት ጥቅማ ጥቅሞች፣ የሥራ አጥነት እና የአካል ጉዳት ካሳ፣ የሠራተኞች ካሳ እና የሥራ ስንብት ክፍያ፣ እና የዌልፌር ድጋፍ ክፍያዎች ናቸው።

የገቢ ሰነድ እጥረት ጽሁፍ
እባክዎን አመልካቹ የ 1040 የግብር ተመላሽ እንዲያጠናቅቅ እና/ወይም የገቢ ብቁነትን ለማጠናቀቅ አስፈላጊ ሰነዶችን እንዲያቀርቡ የማይፈቅዱትን ሁኔታዎች በዝርዝር ይግለጹ።

የተፃፈ የ COVID-19 የገንዘብ ተፅእኖ ማረጋገጫ
እባክዎን እርስዎ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ የቤተሰብዎ አባል ለሥራ እጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ መሆናቸውን ወይም በቤተሰብ ውስጥ የገቢ መቀነስ፣ ከፍተኛ ወጭዎች እንደደረሱ ወይም በቀጥታ
ወይም በተዘዋዋሪ በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሌላ የገንዘብ ችግር እንዴት እንደገጠምዎ እባክዎ ይግለጹ፡

የተፃፈ የ COVID-19 መኖሪያ ቤት ተፅእኖ ማረጋገጫ
እባክዎን እርስዎ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ የቤተሰብዎ አባል በአሁኑ ጊዜ በቤት እጦት ወይም የተረጋጋ ቤት ማጣት አደጋ ላይ እንደሆኑ ይግለጹ፤

የተፃፈ የመኖሪያ ስፍራ ማረጋገጫ
እባክዎ ስለ ኪራይ ቤትዎ እና አከራይዎ መረጃ ይስጡ
የኪራይ ክፍል አድራሻ
አድራሻ 2
ከተማ
ዚፕ ኮድ
የአከራይ ስም
የአከራይ ኢሜል አድራሻ
የአመልካች ስልክ ቁጥር
ወርሃዊ ኪራይ ዕዳ
ማስታወቂያ፡ አሁን ያልዎትን የኪራይ ግዴታዎን ለማሳየት በጽሑፍ ማረጋገጫ የሚጠቀሙ ከሆነ፣ በ STAY DC ፕሮግራም መሠረት ለእርስዎ የሚሰጠው ዕርዳታ በየወሩ ቢበዛ እስከ አመልካቹ የሚኖርበት
አካባቢ የመካከለኛ ገበያው ኪራይ 100% ከፍል ወይም በአነስተኛ አከባቢው የገቢያ ኪራይ የተወሰነ ይሆናል፣ በቅርቡ በ HUD እንደተወሰነ እና በ https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html
እንዲገኝ እንደተደረገው ይሆናል።
ማረጋገጫ
የተጠቀሰው እውነት እና ትክክል መሆኑን በሐሰት ምስክርነት ቅጣት መሠረት እገልጻለሁ (ወይም አረጋግጣለሁ፣ አመሳክራለው ወይም እገልጻለው)። ለፕሮግራሙ አስተዳዳሪ በተጠየኩ ጊዜ ተጨማሪ
መረጃዎችን ወይም ሰነዶችን ለማቅረብ እስማማለው።
የአመልካች ፊርማ፡

_________________________________________

ቀን፡ _________________________________________

ማሳሰቢያ፡ በዚህ ቅጽ ላይ የቀረበው መረጃ በማንኛውም ጊዜ በግምጃ ቤቱ መምሪያ የሚረጋገጥ ሲሆን በአሜሪካ ሕግ ቁጥር 18 አንቀጽ 1001 መሰረት አንድ ሰው በወንጀል ጥፋተኛ ከሆነ፤
ለዩናይትድ ስቴትስ መንግስት መምሪያ አውቆ እና በፈቃደኝነት የሐሰት ወይም የማጭበርበር መግለጫ በመስጠቱ እርዳታ ሊቋረጥበት ይችላል።

