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ተጠንቀቕ፡ እዚ ናይ ኤሌክትሮኒክ ፎርም ናይ FamLink እዩ። FamLink ህሉው ኣብ ዘይኮነሉ ጊዜ እዚ ቅዳሕ ይጥቀም። 

 
ክፍሊ ናይ ቆልዑት፣ መእሰያትን፣ ስድራቤትን 

ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ 
Shared Planning Meeting 

 

ሓበሬታ ናይ (DCYF14-012) ንምክፋል ምፍቃድን መሊእካ ከምኡ’ውን ምፍራም፡    እወ   ኣይፋል  (መልሲ እወ እንተ ኾይኑ፣ 
ብኽብረትካ ፎርም ኣተሓሕዝ) 
መልሲ ኣይፋል እንተ ኾይኑ፣ ምኽንያት፡ 

      

ክፍሊ 1 
ሽም ወላዲ/ፋይል 
      

ቁጽሪ ጉዳይ 
      

ዕለት ናይ ኣኼባ 
      

ሽም ኣቀናባሪ (ይምልከቶ እንተ ኾይኑ) 
      

ሽም ቆልዓ 
      

ትውልዲ ዕለት 
      
 

ናይ FAMLINK ሰብ መንነት 

      

ናይ ሰራሕተኛ መንነት 
      

ሽም ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ 
      

ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ፈለማ ናይ ምደባ ዕለት (OPD) 
      

ናይዚ ሕጂ እዋን ናይ ምደባ ዕለት  
      

ቤት ጽሕፈት 
      

ክፍሊ 2 

ናይ ሓበር መደብ ኣኼባ ናይ ጊዘ ሓጹር 

 ኣኼባ ኣብ ውሽጢ 
72 OPD ሰዓታት 
ናይ (ህሉው እንተ 
ኾይኑ) 

 ኣኼባ ኣብ 
ውሽጢ 30 ናይ 
OPD 
መዓልታት 

 ኣኼባ ኣብ 
ውሽጢ 180 
ናይ OPD 
መዓልታት 

 ኣኼባ 9 – 11 
ኣዋርሕ ናይ 
OPD 

 ድሕሪኡ ኣኼባ 
ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ 12 
ኣዋርሕ  

 ካልእ 
      

ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ናይ ኣኼባ ናይ ግዜ-መሳኹቲ ምስ ካልእ ኣኼባታት ክወሃሃድ ዝኽእል፡ (ነቲ ዝምልከቶ ኩሉ ምልክት ግበር) 

 ግምገማ ናይ ምርዓም ምምዳብ 
 ኣገልግሎታት ጠባይ መአረሚ (BRS) ሰራሕተኛ ምቑጻር 
 ናይ ጉዳይ ኣኼባ (RCW 13.34.067) 
 ናይ ጉዳይ ምትሕልላፍ ሰራሕተኛ ምቑጻር  
 CHET (ናይ ቆልዓ ጥዕናን ትምህርቲን ምክትታል (Child Health and Education Tracking)) ሰራሕተኛ ምቑጻር 
 EPSDT ሰራሕተኛ ምቑጻር  
 ኣገልግሎት ብምንጻግ ዝለዓል ናይ ኣእምሮኣዊ ጥዕና/ዕጸ ፋርስ ብዘይግቡእ ምጥቃም ፍወሳ ምምዳብ (ንቆልዓ)  
 FAR ናይ ስድራቤት ኣኼባ 
 ናይ ኣኼባ ጉጅለ ውሳነ ምግባር (FTDM) 

ምኽንያት ናይ FTDM: 
  ናይ ህጹጽ ምደባ ወይ VPA     ቀልጢፉ ዝመጽእ ሓደጋ ናይ ምደባ     ለውጢ ናይ ምደባ 
  ካብ ምደባ መውጻእ 

 ናይ ስድራቤት ደገፍ ኣኼባ 
 ናይ ስድራቤት ጉጅለ ኣኼባ 
 ናይ ምእላይ ክንክን ምግምጋም ፕሮግራም ቀንዲ ሰብ ምቑጻር (FCAP) 
 LICWAC ሰራሕተኛ ምቑጻር  
 ብዙሓት ናይ ምደባ ሰራሕተኛ ምቑጻር 
 ብዙሕ-ዲሲፕሊናዊ ሰራሕተኛ ምቑጻር (ን መንእሰያት 17.5) 
 ናይ ቀዋሚነት ምምዳብ ሰራሕተኛ ምቑጻር 
 ቀቢላዊ ሰራሕተኛ ምቑጻር (ICW መምርሒ) 
 ካልእ       
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ክፍሊ 3 

ኣብ ኣኼባ ዝተዓደሙ / ዝተኻፈሉ 

ናይ መዘርግሒ ዝርዝር 

(ናይዚ ፎርም ቅዳሕ መን 
ተቐቢሉ?) 

እወ     ኣይፋል 

ምስ ቆልዓ ዝተሓሓዝ ዕማም 

(መስቀላዊ ምወካሳት ምስ FamLink) 
ሽም 

ኣብ ኣኼባ 
ዝተዓደሙ 

እወ     ኣይፋል 

ኣብ ኣኼባ 
ዝተረኸቡ 

እወ     ኣይፋል 

      ኣቦ(ታት)                   

      ኣደ(ታት)                   

      ቆልዓ                   

      ሓዊ/ሓፍቲ(ኣሕዋት)                   

      ቤተሰብ(ባት)                   

      ኣላይ ወላዲ/ቤተሰብ ክንክን ወሃቢ                   

      CASA/GAL                   

      ጠበቓ(ታት)                   

      CSO                   

      ቀቢላታት                   

      LICWAC                   

      ናይ ዕጸ ፋርስ ብዘይግቡእ ምጥቃም 
ፍወሳ ኣቕራቢ (ንቆልዓ) 

                  

      ኣእምሮኣዊ ጥዕና ፍወሳ ኣቕራቢ 
(ንቆልዓ) 

                  

      ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ                   

      ሓላፊ                   

      ሓጋዚ                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

ክፍሊ 4 

ናይ ወላዲ ሓበሬታ 

ሽም ናይ ኣደ 

      

ትውልዲ ዕለት 

      

ሽም ኣቦ 

      

ናይ ወላዲነት ኩነታት 

      

ትውልዲ ዕለት 

      

ሽም ኣቦ 

      

ናይ ወላዲነት ኩነታት 

      

ትውልዲ ዕለት 

      

ሽም ኣቦ 

      
 

 

ናይ ወላዲነት ኩነታት 

      

ትውልዲ ዕለት 

      

 
ክፍሊ 5 
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ኩነታት ናይ ደቀባት ኣመሪካዊ 

ምሉእ ህንዳዊ መንነት መሕተቲ ፎርም 

(09-761) ኣብ ፋይል? 

  እወ    ኣይፋል 

ኩሉ ናይ ቀቢላ ምትእስሳራት 

      

ንጡፍ ጻዕሪ ናይ ቀቢላዊ ኩነታት ንምልላይ ጻዕሪ ምግባር?    እወ   ኣይፋል 

ንጡፍ ጻዕሪታት ግለጽ፡ 

      

ክፍሊ 6 

ውሕስነት 

ምስ ውሕስነት ዝዛመድ ግምገማ ዳግመ-ምርኣይ 

ናይ ውሕስነት መደብ ወይ ስግግርን ናይ ውሕስነት መደብ ኣማዕብል/ኣሐድስ 

ናይ ስድራቤት ከምኡ’ውን/ወይ ናይ ቆልዓ ማሕበረሰብ፣ ባህላዊ መንነት፣ ከምኡ’ውን ናይ ባህላዊ ውርሻ መንገድታት ምዕቃብ ምዝታይ 

ናይ ስድራቤት ምሕያላት ኣለልይ/ዘተይ 

ንናይ ኣጀንሲ ተሳታፍነት ንምውጋድ ዘድልይ ናይ ምውካሳት ኣገልግሎታት ኣለልይ/ዘተይ   

      

ቀዋምነት 

ንብርታዐታትን ብድሆታትን ንናይ ግዜኡ ቀዋሚነት ግምገማታት ዳግመ-ምርኣይ 

ምዳበ ምዝታይ 

• ርግኣት ንናይ ሕጂ ዘሎ ምዳበ 

• ሓደጋ ንናይ ምፍንጣሕ ምዳበ ንምጉዳል ንምብርታዕ ተወሳኺ ኣገልግሎታት 

• ምዳበ ምስ ኣሕዋት 

ምንዳይ/ቤተሰብ ናይ ገዛ መጽናዕቲ ኩነታት ዝዛመድ ምዝታይ (ብኽልቱኡ ማለት ብናይ ኣደን ኣቦን ወገናት)። 

ናይ ቀቢላ ምትእስሳር ኩነታት ምዝታይ። 

ስድራቤታት ንናይ ገዛእ ርእሶም ባህሊ መንነትን ብኸመይ የለልይዎን ማሕበራዊ ውርሻ ርክባት ብኸመይ ይዕቅብዎን ምዝታይ።  

ዕንቅፋታት ናይ ቀዋምነትን ምዝታይ ኣገዳዲ ምኽንያት ኣማራጺ ቀዋሚነት መደባት እንተ ዳህሲስካ ዝሕውስ፣ ቀዋሚነት ምምዳብ ዕላማታትን ምዕብልናን 

ኣለልይ/ኣሐድስ።  

ውከሳ ናይ TPR ጥርዓናት (ቆልዓ ካብ 19 ኣዋርሕ 12 ኣዋርሕ ካብ ገዛ ወጻኢ እንተ ኔሩ) ወይ ኣብ ፋይል ዘየለ ኣገዳዲ ምኽንያት አለልይ/ዘትይ። 

ሓቢሩ-ዝኸይድ መደባት ዝድግፍ ስጉምቲታት ምዝታይ። 

ናይ ምዕርዓም ኣማራጺ ምስ እዋናዊ ዘሎ ክንክንወሃቢ ምዝታይ። 

ክፉት ናይ ርኽክብ ስምምዕ ምዝታይ 

ናይ ኣሕዋት ምብጻሕ (15-209C) ዝሕውስ ናይ ምብጻሕ መደባት፣ ምምዕባል ከምኡ’ውን/ወይ ምሕዳስ። 
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ጥዕና 

• ዝድለ ኣገልግሎታት ንጥዕና ዘለዎ ምዕበላ ዝድግፍ ዝሕውስ፣ ናይ ጥዕናን ትምህርታዊን ጥዕና ናይ ቆልዓ፣ ኣለልይ፣ ተዛረበሉ፣ ከምኡ’ውን ሰንድ 

• ቆልዓ ንናይ መሳትኡ/መሳቱኣ ዕድመ ናይ ምዕበላ ስራሓት ይጓናጸፍ ኣሎ/ኣላ ዶ? 

• ናይ ቆልዓ ትምህርቲ ግደን ሓላፍነታትን ገምግም ከምኡ’ውን/ወይ መድብ 

• ናይ ሕክምና ሓበሬታ ኣክብ/ገምግም/ኣሐድስ 

• ናይ ነጻ ኮይንካ ምንባር ኣገልግሎታትን መሰጋገሪ መደባትን ዘትይ/ገምግም 

• ከም ውጽኢት ናይ CHET ምርመራ ወይ ምኽሪ ምስ PHN፣ ኣብ ግምት ክኣትው ዝኽእል ካልእ ኣገልግሎታት ኣሎ ዶ? 
 

 

ክፍሊ 7 

(ኣገልግሎት መደብ 15-259A ወይ ISSP 15-209 ምላእ ወይ ኣሐድስ) 

ተወሳኺ ለወባታት/መደባት/ዕለታት 

      

ለወባ ዝተገበረሉ ቀዋሚነት መደብ ሰንድ (ክልቲኡ ፈላሚን ናይ በብግደ መደብን)። 

 ገዛ ምምላስ 

 ምርዓም፡          ምርዓም ብቤተሰብ           ምርዓም ብናይ ኣለይቲ ወላዲ     ናይ ቤት ትምህርቲ ምላእ 

    ንናይ ቤት ምምሃር ተወከስ    ምርዓም ብምልውዋጣትን ካልእ ብምኽታብ ጻዕሪታት 

 ጻዕሪታት ግለጽ፡ 

       

 ምዕራፍ 13.36 RCW ሞጒዚትነት፡ 

(ኣብ ምዕራፍ 13.36 RCW ናይ ሞጒዚትነት ለውባ እንተ ተገይሩ፣ ናይ ሞጒዚትነት መፍቀዲ መቆጻጸሪ ዝርዝር ክውዳእ ከምዘለዎ ይግበር።) 

 ኣርእስቲ 11 ውሱን ሞጒዚትነት 

 ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ምእላይ ክንክን (ናይ ነዊሕ እዋን ምእላይ/ዘመድ ለውባ እንተ ተገይሩ፣ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን ምእላይ/ዘመድ መፍቀዲ መቆጻጸሪ ክተሓሓዝ 

ኣለዎ DCYF 15-323) 
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ዝኾነ ኣገዳዲ ምኽንያታት ሰንድ፡ 

• ናይ ወላዲነት መሰላት ምቁራጽ ጥርዓን (TPR) ፋይል ዘይትገብር እንተ ኾንካ። 

• ካልእ ካብ ንገዛ ምምላስ፣ ምርዓም፣ መጒዚትነት፣ ወይ ናይ ሳልሳይ ኣካል ንላዕሊ ቀዋሚ መደብ እንተ መሪጽካ። 

      

ምዕቃብ ከምኡ’ውን/ወይ ኣብ ምደባ ርግኣት ምጉንጻፍ (ነቲ ምደባ ዘበርትዕ ዝኾነ ተወሳኺ ኣገልግሎታት ን ቆልዓ፣ ወላዲ ወይ ክንክንወሃቢ ወስኽ)፡ 

      

ቆልዓ ንናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ ናይ ዕጸፋርስ ብዘይግቡእ ምጥቃም ኣገልግሎታት እንተ ተነጺጉ ንናይ ግምገማ፣ ፈውሳ ከምኡ’ውን ኣገልግሎታት ኣማራጺ መደብ ሰንድ፡ 

      

ዝተሓሓዛት 

 

 ናይ ስድራቤት ገጽ ወረቐት (Family Face Sheet) (14-024) 

 ምርመራ ንናይ ሓደጋ ገምጋም (Investigative Risk Assessment) (15-263) 

 ናይ ድሕንነት ጋምጋም (Safety Assessment) (15-258) 

 ናይ ድሕንነት መደብ (Safety Plan) (15-259) 

 ISSP (15-209) - ዝጥለብ ዝተሓሓዝ፣ ብፖሊሲ እንተ ተደልዩ 

 ናይ ህንዳዊ መንነት መሕተቲ (Indian Identity Request) ፎርም (09-761) 

 ናይ ስድራቤት ገምጋም (Family Assessment) (15-421) 

 ገምጋም ናይ ምዕባለ (Assessment of Progress) (15-373) 

 ናይ ጉዳይ መደብ (Case Plan) (15-259A) 

 ናይ ቆልዓ ሕክምናን ናይ ስድራቤት ድሕረባይታ ሪፖርት (Child’s Medical and Family Background Report) (13-041)(ዝተመልአ ቀዳሞት ኣርባዕተ ገጻት) 

 ናይ ቆልዓ ሓበሬታ/ናይ ምደባ ውከሳ (Child Information/Placement Referral) ፎርም (15-300) 

 CHET ምርመራ ሪፖርት (CHET Screening Report) (14-444) 

 ናይ ወላዲ ሓበሬታ ወረቐት (15-260) 

 ናይ ጉጅለ ክንክን ማሕበራዊ ጽሟቕ/ውከሳ (Group Care Social Summary/Referral) (10-166A) 

 ናይ ቤተሰብ መድለይ ፎርምታት (15-325, 15-328, and 15-329) 

 ናይ መጒዚትነት ምጽዳቕ መቆጻጸሪዝርዝር (15-324) 

 ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ምስ ኣለይቲ ወላዲ ወይ ቤተሰብ መቆጻጸሪዝርዝር (15-323) 

 መሰጋገሪ መደብ ንመንእሰይ ዘሎ ክንክን (15-417) 

 ካልእ        
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ክፍሊ 8 

ንጉጅለ ስድራቤት ውሳነ ኣኼባታት 

ሽም ጉዳይ 

      

ዝዝተየሎም ቆልዑት 

      

ሽም ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ 
      

ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ሽም ሓላፊ 
      

ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ጽንዓታት / ምንጪታት 

      

ናይ ውሕስነት ስክፍታታት 

      

ናይ ምደባ ውሳነታት 

      

ናይ ኣኼባ ውጽኢት፡        ናይ ምዳባ መወባታት፡        

ስጉምቲ መደብ 

ሸቶ / ዕላማ ስራሓት ብመን ዕለት ናይ ዕላማ 
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ክፍሊ ናይ ቆልዑት፣ መንእሰያትን፣ ስድራቤትን 

ናይ ፊርማ ገጽ 
ሽም ጉዳይ 

      

ዕለት ናይ ሰራሕተኛ ምቑጻር 

      

ጊዜ 

       

ናይ ኣኼባ ጊዜ 

       

በዚ ውጽኢት ምኽንያት ናይ ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ ዝተቐበልክዎ ኩሉ ሓበሬታ፣ ናይ ቃል ወይ ናይ ጽሑፍ ብምስጢር ክሕዞ መብጽዓ ኣእትው ኣለኹ።       

RCW 74-04.060 “…ናይ ዝኾነ ጸብጻባት፣ ፋይላት፣ ወረቓቕቲ፣ ከምኡ’ውን፣ በጀካ ምስቲ ናይ ምምሕዳር ፕሮግራማት ብቕጥታ ዝተሓሓዝ ርክባት 

ምቅላዕ…” ይኽልክል። ንኸየቃልዕ፣ ኣብዚ ጊዜ ናይ ዝተኻፍለ ምምዳብ ኣኼባ ዝተረኸበ ከይሓትም ወይ ከምኡ’ውን እንዳፈልጥኩ ፍቓድ ንዘይብሎም ሰባት 

ናይ ሓፋሽ ዝኾነ ሓበሬታ ክይህብ እሰማማዕ። ኣባል ናይቲ ሰራሕተኛ እንተ ኾይነ፣ እዚ መብጽዓ ብወገነይ ምስ ኣባላት መሳርሕተይ (ብኑጹር ብሕጊ እንተ 

ዘይተፈቒዱ)፣ ናይ ብሕቲ ኣዕሩኽተይ ከምኡ’ውን ንዝኾነ ነበርቲ፣ ኣብ ግሊ፣ ሓውሲ-ግሊ ወይ ኣብ ሓፋሽ ዝዘተናዮ ይሽፍን። ዝኾነ ዘይተፈቐደ ፈነወ ናይ 

ሓበሬታ ናይ ስቴትን ፈደራላዊ ሕጋገ ምግሃስ እዩ፣ ስለዚ ነዚ ዓይነት ፈነወ ብናይ ወንጀለና ከምኡ’ውን/ወይ ሲቪላዊ እገዳ ውጽኢት ጠንቂ ከምዝኸውን 

ይርድኣኒ እዩ። 

ኣብዚ ኣኼባ ናተይ ግደ ብዛዕባ ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ጉዳይ ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ምቕራብ ክሕግዝ ምዃኑ ይርደኣኒ እዩ። ምምሕዳር ናይ ቆልዑት ለዋባት ንቤት 

ፍርዲ ብዛዕባ ኣገልግሎታት ናይ ቆልዑትን ስድራቤትን፣ ናይ ድሕንነት ጉዳያት፣ እቲ ዝበለጸ ናይ መንበሪ ምውሃዳታት ንቆልዑት፣ ከምኡ’ውን ንናይ ቆልዑት 

ጥዕና ጉዳያት እዚ ሓበሬታ ክሕግዞም ከምዝኽእል ይርድኣኒ እዩ። 

 

ሽም ጸሓፍ ፊርማ ግደ /ዝምድና 
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ናይ ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ መምርሒታት 
 

ምኽንያት ናይ ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ ንግለሰባት ብሓንሳብ ኣምጺካ ሓበሬታ ምክፋል፣ ብዛዕባ ኣብ ክፍሊ ናይ ቆልዑት መንእሰያትን፣ ስድራቤትን 
ዝተሳተፉ ቆልዑትን ስድራቤትን መደብን ቅኑዕ ውሳነ ምክፋል እዩ። ኩሉ ናይ ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባታት ድሕንነት፣ ቀዋሚነትን ጥዕናን ይዛረበሉ፣ 
ከምኡ’ውን ምስ ነፍሲ-ወከፍ እዚ ነገራት ዝተኣሳሰር ስራሓትን ንጥፈታትን ግምገማ ይሕውስ። ንዝያዳ ሓበሬታ፣ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ነዚ ዝስዕብ 
ናይ ልምምድ መምሪሒታት ክውከሱ ኣለዎም፡ 
 

• ናይ ሓደጋ ግምገማ መምርሒ ተለማመድ 

• ናይ ቀዋሚነት ምምዳብ ልምምድ መምርሒ ንናይ ጉዳይ ሰራሕተኛታት 

• ንንናይ ጥዕና መምርሒ ተለማመድ - ናይ ቆልዓ ጥዕናን ትምህርቲ ምክትታል 

• ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ልምምድ መምርሒ ን ትምህርቲ 

• ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ልምምድ መምርሒ - ምብጻሕ ኣብ መንጎ ወላዲ(ለዲ)፣ ቆልዓ(ዑት) ከምኡ’ውን ኣሕዋት 

 
ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ ናይ ሓደ ወይ ዝያዳ ስራሓትን ንጥፈታትን ዝተሓደሰ ምሉእ ዘተ ይሕውስ። እቲ ቀዳማይ ክልተ ገጻት ናይ ዝተኻፈለ ምምዳብ 
ኣኼባ ፎርም ብነፍሲ-ወከፍ ስራሕ ዝተቖጸረ ቆልዓ ክምላእ ኣለዎ። ሓድሽ ናይ ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ ፎርም ኸኣ ብነፍሲ-ወከፍ ሰራሕተኛ ክምላእ 
ኣለዎ። እዚ ፎርም ናይ Word ዶኩመንት ስለ ዝኾነ፣ ጽሑፍ ተቐዲሑ ኣብ ካልእ ዶኩመንቲታት ክጣበቕ ይኽእል እዩ። 
 

ክፍሊ 1 - ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ይውድእ። ንነፍሲ-ወከፍ ቆልዓ ኣብ ስድራቤት ላዕለዋይ ክልተ ገጻት ወድእ። 
 

ክፍሌ 2 - ኣየናይ ናይ ጊዜ-መስኮት ምልክት ንምግባርን ካልእ ኣኼባታት ምስ’ዚ ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ ዝዋሃሃድ እንተ ሃለወ ንምውሳን ናይ 
ጉዳይ ሰራሕተኛ ነዚ ዝተኻፈለ ምምዳብ ፖሊስ ይውከስ። እዚ ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባ ምውሳን ናይ ስድራቤት ጉጅለ ኣኼባ (FTDM) እንተ 
ኾይኑ፣ ምኽንያት ናይ FTDM እውን ኣብቲ ፎርም ምልክት ክግበረሉ ኣለዎ። 

 

ክፍሊ 3 - ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ይውድእ። 
 

ክፍሊ 4 - ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ይውድእ። 
 

ክፍሊ 5 - ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ይውድእ። 
 

ክፍሊ 6 - ደሚቖም ዝርኣዩ መግለጺ ጽሑፋት ንዘተ እዮም። እዚ ዝተሓደሰ ወይ ብምሉኡ ኣብቲ ኣኼባ ዘተ ዝተገበረሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። 
ንዝያዳ ዘተ፣ ነጥቢታት፣ ነቲ መምርሒ ናይዚ ፎርም ተወከስ። ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ካብዚ ዘተ ንናይ ኣገልግሎት መደብ (Service Plan) ወይ ን 
SSI የሐድስ። (ክፍሊ 7 ተመልከት) 

 

ክፍሊ 7 - ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ካብ ዘተ ናይ ክፍሊ 6 ንናይ ኣገልግሎት መደብ (Service Plan) ወይ ን SSI የሐድስ። ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ዝኾነ 
ተወሳኺ ለወባታት፣መደባት ከምኡ’ውን ወይ ዕለታት ይስንድ። ቆልዓ ንናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ ንናይ ዕጸፋርስ ብዘይግቡእ ምጥቃም ኣገልግሎታት 
እንተ ተነጺጉ፣ ንናይ ቆልዓ ምደባ ርግኣት ምጉንጻፍ ከምኡ’ውን/ወይ መደብ ንምዕቃብ ናይ ቀዋሚነት መደብ መዝዝ። እዚ ክፍሊ ንናይ ቆልዓ 
ክንክንወሃቢ ቅዳሕ ከወሃብ ኣለዎ። 

 

ክፍሊ 8 - ንናይ ምውሳን ናይ ስድራቤት ጉጅለ ኣኼባ/ዝተኻፈለ ምምዳብ ኣኼባታት፣ ኣቀናባሪ ነዚ ክፍሊ ወዲኡ ንስድራቤትን ካልኦት ናይዚ 
ስራሕ ሓላፍነት ዘለዎምን ቅዳሕ ይገብረሎም። 

 
ኩላቶም ኣብዚ ናይ ዝካፈለ ምምዳብ ኣኼባ ተሳተፍቲ ኣብቲ ድሕሪት ናይ መፍረሚ ገጽ ናይዚ ፎርም ክፍርሙ ኣለዎም። 

 
 
 
 


