የተከራይ የብቁነት ማረጋገጫ ዝርዝር

አጠቃላይ እይታ
ይህ የብቁነት ቅድመ-ምርመራ መሣሪያ ለማገዝ ያሰበው፡
• በዲሲ ተከራዮች በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት በተፈጠረው ችግር ምክንያት በኪራይዎቻቸው ወይም በፍጆታዎቸቸው እርዳታ ስለፈለጉ ነው።
• የነዋሪዎችን የኪራይ እና ፍጆታ ድጋፍ እንዲያገኙ ለማገዝ የሚፈልጉ ማህበረሰብ-ተኮር ድርጅቶች (CBO)።
ይህ የብቁነት ቅድመ-መገምገሚያ መሣሪያ ለእርስዎ ትክክለኛውን ሀብት ለመለየት እንዲረዳዎ የታሰበ ነው፤ ሆኖም ለእነዚያ አገልግሎቶች በራስ-ሰር ብቁ አያደርግም
ስለ ብቁነት ወይም ስለማመልከቻ ሂደቱ ጥያቄዎች ካልዎት፤ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 7 am እስከ 7 pm ድረስ ለደንበኛ አገልግሎት ማእከላችን በ 833-4-STAYDC
(833-478-2932) መደወል ይችላሉ።
የማመልከቻ ግምገማ ጊዜዎች ስለሚለያዩ፤ ግለሰቦች ለቤታቸው አቅራቢ እና/ወይም ለፍጆታ አቅራቢዎቻቸው ለእርዳታ ለማመልከት እቅዳቸውን እንዲያሳውቁ
በጥብቅ ይበረታታሉ።
ቅድመ-ብቃት ማረጋገጫ
ለሚከተሉት ጥያቄዎች ለእያንዳንዱ አዎን ብለው መልስ ከሰጡ በ STAY DC ፕሮግራም ውስጥ ለመሳተፍ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።
ሆኖም፣ ከዚህ በታች ላሉት ማናቸውም ለአንድ ወይም ለተጨማሪ ጥያቄዎች አይ ካሉ፣ በ STAY DC ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ብቁ አይሆኑም።
1.

በአሁኑ ጊዜ የምኖረው በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ነው

2.

በአሁኑ ጊዜ ከቤት አገልግሎት አቅራቢ የቤት/አፓርትመንት/አፓርታማ ወይም ውስን አክሲዮን ማኅበር (LEC) ተከራይቻለው/በሁለተኛ ወገን
ተከራይቻለሁ።

3.

እንደ ተከራይ ያለሁበትን ወቅታዊ ሁኔታ በማስረጃ ሰነድ ማቅረብ እችላለሁ
ለምሳሌ፡
 የኪራይ ስምምነት/የሊዝ /የሁለተኛ ወገን ኪራይ ወይም የተወሰነ የፍትሃዊነት የጋራ ስምምነት ውል በስሜ፣ በኪራይ አድራሻ እና በወርሃዊ
ኪራይ ግዴታ ማቅረብ እችላለሁ
ወይም
 መደበኛ የኪራይ ክፍያዎች ማረጋገጫ ማቅረብ እችላለሁ (እንደ የክፍያ ወረቀቶች፣ የባንኮች መግለጫዎች፣ የተከማቹ ቼኮች ቅጂዎች፣ ወዘተ)

4.

እኔ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ የቤተሰቤ አባላት ከሚከተሉት ውስጥ አንዳቸው አጋጥመውናል፡ ከጃንዋሪ 1፣ ቀን 2020 ጀምሮ በማንኛውም ጊዜ
ለሥራ እጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ሆነው ከነበረ (እስከዛሬ ድረስ የሥራ አጥነት ክፍያዎች እየተቀበሉ ቢሆንም ባይሆንም)
 በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት የገቢ ቅነሳ አጋጥሞታል
 በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከፍተኛ ወጪዎች ደርስዎቦታል
 በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሌላ የገንዘብ ችግር አጋጥሞታል

5.

እኔ የተወሰነውን ወይም ሙሉውን የወርሃዊ የቤት ኪራይ መጠን የመክፈል ኃላፊነት አለብኝ

6.

እኔ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ አብረውኝ የሚኖሩ ከዚህ በታች ባሉት ምክንያቶች በአንዱ ምክንያት የመኖሪያ ቤት አለመረጋጋት ወይም የቤት እጦት
የማጋጠም አደጋ ተጋርጦብናል፡
 ከኤፕሪል 1፣ 2020 ጀምሮ ቀኑ ያለፉትን የቤት ኪራይ ወይም ያለፈ የፍጆታ የክፍያ ማስጠንቀቂያ(ዎች) ተቀብለዋል
 ከኤፕሪል 1፣ 2020 ጀምሮ የኪራይ ማስለቀቂያ ማስታወቂያ(ዎች) ደርሶታል
 ከባድ የኪራይ ሸክም ነበረብዎት (ለምሳሌ፣ ከቤተሰቡ ገቢ ከ 50% በላይ ለኪራይ ይከፍላል)

7.

በቤተሰቦቼ የ 2020 ዓመታዊ ገቢ መሠረት (ማለትም፣ የሁሉም ቤተሰብ አባላት የ 2020 ገቢ በመደመር) ወይም የቅርብ ጊዜ ገቢን (ማለትም፣ ባለፉት
ሁለት ወሮች ውስጥ የነበረውን ሁሉንም የቤተሰባችሁን አባላት ገቢ በአንድ ላይ በመደመር በ 6 ማባዛት)፣ የእኔ ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ በ 80% AMI
ወይም ከዚያ በታች ነው (ከቤተሰብ አባላት ብዛት የ AMI ገደቦችን ለመመልከት ከዚህ በታች ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ)

የቤተሰብ መጠን

ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ ከሚከተለው ያነሰ ወይም እኩል ነው…

1

$57,650

2
3

$65,850
$74,100

4
5

$82,300
$88,900

6

$95,500

7

$102,100

8

$108,650

ማስታወቂያ: በኪራይ ቤትዎ ውስጥ ላሉት የእያንዳንዱ አዋቂ ሰው ሚደግፍ የገቢ ሰነድን ሙሉ ማመልከቻው ላይ ያስፈልጋል።
በተጨማሪም፣ የገቢ ምንጭ የሚያካትተው፡ ደመወዝን፣ 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 ክፍያዎችን ነው።

