
 
በ2016-2017 የትምህርት ዓመት ለምግብ ተጠቃሚነት የአመዘጋገብ መመሪያዎች 

በአንድ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ጊዜ ይሙሉ 

የቀጥታ ሰርተፊኬሽን (DIRECT CERTIFICATION)– በዴንቭር የህዝብ ምህርት ቤቶች ለተመዘገቡ ልጆችዎ የ2016-2017 የትምህርት ዓመት የቀጥታ ሰርተፊኬሽን ብቁነት 
ደብዳቤ ተሰጥቶዎት ከሆነ፣ በትምህርት ዓመቱ በማንኛውም ጊዜ ማመልከቻ ማስገባት አይጠበቅብዎትም። በእርስዎ ቤት ውስጥ የሚኖርና በቀጥታ ሰርተፊኬሽን ብቁነት ደብዳቤው ላይ 
ያልተካተተ ተማሪ ካለ፣ እባክዎ በስልክ ቁጥር 720-423-5623 ወይም 720-423-5624 በመደወል ለቢሯችን ያሳውቁ። 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ክፍል 1፦ ድጋፍ የሚደረግለት ልጅ ከሆነ፣ ድጋፍ የሚደረግለት(ፎስተር) የሚለውን ሳጥን ይምረጡ። የእያንዳንዱን ልጅ ስም እና የት/ቤት መታወቂያ  ቁጥር ፣ ትምህርት ቤት፣ የልደት 
ቀን፣ እና የክፈል ደረጃ ይጻፉ። ከላይ የተጠቀሰው ተማሪ ገቢ ከሌለው፣ «ገቢ የለውም» የሚለውን ይምረጡ። ተማሪው ቤት የሌለው፣ ስደተኛ ወይም የኮበለለ ከሆነም ይህንኑ ያመልክቱ።  
ድጋፍ ለሚደረግላቸው ልጆች ብቻ፦ ድጋፍ የሚደረግለት ልጅ የሚለውን ይምረጡ። ሁሉንም ተማሪዎች፣ የተማሪ የት/ቤት መታወቂያ ቁጥር ፣ ትምህርት ቤት፣ የልደት ቀን፣ እና የክፍል 
ደረጃ ይዘርዝሩ። የመጨረሻዎቹ አራት የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር አሃዞች አስፈላጊ አይደሉም እንዲሁም፣ የገቢ መጠን (ወይም ገቢ አለመኖሩን) መግለጽ አስፈላጊ አይደለም ። 
ድጋፍ የሚደረግላቸው ልጆች ከሌሎች ልጆች ጋር በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን፦ የእያንዳንዱን ልጅ ስም እና የት/ቤት መታወቂያ ቁጥር ፣ ትምህርት ቤት፣ የልደት ቀን፣ እና የክፍል 
ደረጃ ይዘርዝሩ። ድጋፍ ለሚደረግለት ልጅ፣ ድጋፍ የሚደረግለት(ፎስተር) የሚለውን ሳጥን ይምረጡ። ለተዘረዘሩት ተማሪዎች በሙሉ፣ ገቢ የሌላቸው ከሆነ፣ ገቢ የሌለው የሚለውን 
መምረጥ አለብዎት በክፍል 3 የተመለከተው አይነት ገቢያላቸውን ተሪዎች ጨምሮ የቤተሰቡን ገቢ በሙሉ ሪፖርት ለማድረግ ተዕዛዞችን ይከተሉ።  
የእርስዎ ተማሪዎች፦ ድጋፍ የሚደረግላቸው ብቻ፣ ወይም SNAP/TANF/FDPIR ተጠቃሚዎች ከሆኑ ገቢን ማተት አይጠበቅብዎትም። 
ስደተኛ፣ ቤት የሌላቸው ወይም የኮበለሉ ልጆች ከሆኑ፣  ሁሉንም ተማሪዎች፣ የተማሪ የት/ቤት መታወቂያ ቁጥር ፣ ትምህርት ቤት፣ የልደት ቀን፣ እና ለእያንዳንዱ ተማሪ የክፍል ደረጃ 
ይዘርዝሩ። ተማሪው ቤት የሌለው፣ ስደተኛ ወይም የኮበለለ ከሆነም ይህንኑ ያመልክቱ። የዴንቨር የማህበረሰብ ትምህርት ቤቶች የቤት አልባ/ስደተኛ/የኮበለሉ ተማሪዎች ተጠሪን በስልክ 
ቁጥር 720-423-1980 ማግኘት ይችላሉ።. የመጨረሻዎቹ አራት የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር አሃዞች አስፈላጊ አይደሉም። 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ክፍል 2፦ በቤትዎ ውስጥ SNAP፣ TANF ወይም FDPIR የሚያገኝ ካለ፣ እነዚህን ትዕዛዞች ይከተሉ፦ 
የተጠቃሚውን የቤተሰብ አባል ስም እና የኬዝ ቁጥር ይጻፉ (SNAP/TANF 7 አሃዝ ላቸው።  FDPIR ደግሞ 9 አሃዝ ይኖረዋል) ይህም የቤተሰብ አባላት የሆኑ ልጆች በሙሉ ነጻ ምግብ 
እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። የመጨረሻዎቹ አራት የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር አሃዞች አስፈላጊ አይደሉም። 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ክፍል 3፦ የቤተሰቡን ገቢ በሙሉ ሪፖርት ለማድረግ እነዚህን መመሪያዎች ይከተሉ. ገቢው የአለፈው ወር፣ የአሁኑ ወር ወይም በሚቀጥለው ወር የሚጠብቁት ሊሆን ይችላል. ጠቅላላ 
ገቢ ሲባል ምንም ቅናሽ ሳይደረግበት የተገኘው ጠቅላላ ገቢ መጠን ማለት ነው። ድጋፍ የሚደረግላቸው ልጆች ብቻ ወይም የSNAP/TANF/FDPIR ተጠቃሚዎች ይህን ክፍል መሙላት 
አይጠበቅባቸውም። በቤትዎ ውስጥ የሚኖሩትን እያንዳንዱን የቤተሰብ አባላት መጠሪያ ስም እና የመጨረሻ ስም (first and last name ) ይዘርዝሩ፣ ገቢ ያላቸውን ተማሪዎች፣ እራስዎን 
እና በክፍል 1 ያልተዘረዘሩ ልጆችን ያካትቱ። ገቢ ለሌላቸው ሰዎች፣ ከስማቸው ፊት ለፊት «ገቢ የለም» ከሚለው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። ገቢ ላላቸው ሰዎች፣ አግባብ በሆነው አምድ 
ስር የገቢውን መጠን፣ በገቢው አይነት እና ገቢው በየምን ያህል ጊዜ እንደሚገኝ ያመልክቱ። ሳይሞላ የሚቀር የትኛውም የገቢ ማስገቢያ ክፍት ቦታ ገቢ እንደሌለ ማሳያ ተደርጎ ይወሰድና 
ሪፖርት የሚደረግ ገቢ እንደሌለ ማረጋገጫ ይሆናል። 
 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
ክፍል 4፦ መረጃዎ ለሜዲኬድ (Medicaid) ወይም ለስቴት የልጆች ጤና መድን ፕሮግራም (SCHIP) እንዲታይ የማይፈልጉ ከሆነ፣ እዚህ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ክፍል 5፦  በክፍል 1 የተመለከቱትን ተማሪዎች ጨምሮ የቤተሰብ አባላትን ጠቅላላብዛት ይጻፉ። 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ክፍል 6: ክፍል 3 ከተሞላ፣ ቅጹን የሚፈርሙት ጎልማሳ ሰው የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሩን የመጨረሻ አራት አሃዞች መፃፍ ወይም «የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር የለኝም» ከሚለው ሳጥን 
ላይ ምልክት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የሚፈርሙት ግለሰብ በቤተሰብ አባላት ክፍል ውስጥ የተካተቱ መሆን ይኖርባቸዋል። አድራሻ እና በቀዳሚነት የሚጠቀሙበትን ስልክ ቁጥር 
ያስገቡ። በማመልከቻው ላይ መፈረም አለብዎት. ማመልከቻው የገባበትን ቀን ይጻፉ  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ክፍል 7፦ የልጅዎን ዘር እና ጎሳ እንድንጠይቅዎትም እንገደዳለን። ለዚህ ክፍል ምላሽ መስጠት የግድ አይደለም፣ እንዲሁም ልጆችዎ ለነጻ ወይም በቅናሽ ዋጋ ለሚቀርብ ምግብ መስፈርት 
ለማሟላት በሚኖራቸው እድል ላይ ምንም ተጽዕኖ አይኖረውም። ከታች ከተዘረዘሩት አማራጮች እባክዎ ምርጫዎን ያመልክቱ። 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
የማስከፈል ፖሊሲ: ከኢ.ሲ.ኢ (ቅድመ-መዋለ ህፃናት) እስከ 5ኛ ክፍል ያሉ ልጆች እስከ $5.55 ድረስ ወጪ ሊያደርጉይችላሉ። ከዚያ በኋላ አማራጭ ምግብ ይቀርብላቸዋል። ሁሉም 
ወጪዎች እንደሚከፈሉ ይጠበቃል። 6ኛ ክፍል እና ከዚያ በላይ ላሉ ተማሪዎች ቅድሚያ ሳይከፈል የሚፈቀድ ምግብ የለም። በ2016-2017 የሚኖሩ የመግብ ዋጋ ዝርዝሮች ከታች 
ቀርበዋል፦ 
ቁርስ – በተሳታፊ ትምህርት ቤቶች በአሁኑ ጊዜ ያለቅድሚያ ክፍያ መጠቀም አይቻልም። 
ምሳ – የመጀመሪያ ደረጃ $1.85 መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት $2.10 ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት $2.60  በቅናሽ ዋጋ የሚቀርቡ ምግቦች 40 ሳንቲም ያስከፍላሉ  
   (ከ6ኛ-12ኛ ክፍል) 

የስራ ክፍያዎች 
አበሎች/ደመዎዞች/ጉርሻዎች፣ የአድማ ክፍያዎች 
የስራ አጥነት ማካካሸሻዎች 
የሰራተኞች ማካካሻ 
ከግል ንግድ ወይም ግብርና የተጣራ ገቢ 

የማኅበራዊ ዋስትና/የልጅ 
ድጋፍ/ተቆራጭ(Alimony) 
የማህበራዊ ድጋፍ ክፍያዎች 
የማህበራዊ ደህንነት ክፍያዎች 
ተቆራጭ 
ልጅ ለመደግፍ የሚገኙ ክፍያዎች 

ጡረታ/ማህበራዊ  
ዋስትና/ኤስ.ኤስ.አይ(SSI)/የቪ.ኤ 
ተጠቃሚነት 
ጡረታ፣ ማህበራዊ ዋስትና 
ተጨማሪ የዋስትና  
ገቢ። 
የጡረታ ገቢ 
የአርበኛ ጥቅማጥቅም 

ሌላ ገቢ 
በአካል ጉዳተኝነት ተጠቃሚ 
ከቁጠባ የሚወሰድ ጥሬ ገንዘብ 
ወለድ/ክፍፍል 
ከኢስቴት/ትረስት/ኢንቨስትምንት 
(Estates/Trusts/Investments) የሚገኝ ገቢ 
በቤት ውስጥ ከማይኖር ሰው የሚደረግ ተደጋጋሚ ድጋፍ 
የተጣራ የሮያሊቲ/ዓመታዊ ክፍያ/የተጣራ የኪራይ ገቢ፣ ሌላ 
ማንኛውም አይነት ገቢ 


