
የቋሚነት እቅድ ስልቶች(ማትሪክስ)
እንደገና መቀላቀል

ቋሚ እቅድ የፌደራል የጊዜ መረሃ ገብር ይህ የቋሚነት እቅድ Original Placement Date (የቋሚነት እቅድ በኦሪጂናል የምደባ 
ቀን፣ OPD) 12 ወራት ውስጥ እንዲሳካ ይፈልጋል።

ዓላማ የደህንነት ስጋቶች ሲተዳደሩ ወይም ሲወገዱ ወይም የተባባሱ ሁኔታዎች ከሌሉ የሚመረጥ አማራጭ። ከ18 
ዓመት በላይ፣ የቤተሰብ ግንኙነቶችን ይጠብቃል እንዲሁም ዘላቂነት ይሰጣል።

የሕጋዊነት ሁኔታ የወላጅነት መብቶች በወለዱ ወላጆች ወይም በሕጋዊ አሳዳጊዎች ጋር አብረው ይቆያሉ።
ቋሚ ዕቅዱ ከተጠናቀቀ በኋላ 
የሕግ ከለላ እና የተንከባካቢ 
ኃላፊነት 

ጥገኝነቱ ተሰርዟል እንዲሁም ሁሉም እንክብካቤ እና ጥበቃዎች ለወላጆች ተመልሰዋል።  
ያስተውሉ፦ DCYF ቀጣይነት ያላቸውን አገልግቶችት ወይም ክትትል አይሰጥም።

ትውልድ/ የአሳዳጊ ወላጆች 
መብት/ ሓላፊነት ሙሉ የወላጅ መብቶች እና ኃላፊነት።

የፋይናንስ አገልግሎቶች/ 
ወርሃዊ ድጎማዎች 

በDSHS Community Services Office (የማህበረሰብ አገልግሎት ጽ/ቤት, CSO) በኩል እንደ ወርሃዊ እርዳታ እና 
Medicaid ላሉ ጥቅማጥቅሞች እና አገልግሎቶች ብቁ ሊሆን ይችላል።

ሜዲካል(ጤና) የቤተሰብ ሓላፊነት።

ትምህርታዊ አገልግሎቶች

ወጣቱ/ቷ ወደ ቤት በተመለሰበት እድሜ እና በግለሰብ ፕሮግራም መስፈርቶች ላይ በመመስረት ለአንዳንድ 
የDCYF አገልግሎቶች ብቁ ሊሆን ይችላል/ትችላለች። ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ሊገኙ ይችላሉ፦  
http://independence.wa.gov  

ወይም 

ለኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ አማራጮች በአካባቢያዊ ኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ ቢሮን ይጎብኙ ወይም  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid ይመልከቱ።

ከ 18 ዓመት በኋላ ያሉ 
አገልግሎቶች 

ወጣቱ። extended foster care (ለተራዘመ የማደጎ አገልግሎቶች, EFC) ብቁ ሊሆን ይችላል። ተጨማሪ መረጃዎች 
እዚህ ሊገኙ ይችላሉ፦http://independence.wa.gov

http://independence.wa.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
http://independence.wa.gov
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ጠባቂነት(ከለላ መሆን)

ቋሚ እቅድ

መዕራፍ 13.36 RCW - https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.36

ማስታወሻ ፦ 
• DCYF ቀጣይነት ያላቸውን አገልግቶችት ወይም ክትትል አይሰጥም። 
• ሞግዚቱ(አሳዳጊው) ለ R-GAP ብቁ ከሆነ ድጎማ እና አገልግሎቶች ሊኖሩ ይችላሉ።
• በአሳዳጊነት ውስጥ ያሉ ልጆች እና ወጣቶች እንደ አሳዳጊ ልጆች ወይም ወጣቶች አይቆጠሩም።
• የፌደራል የጊዜ መረሃ ገብር ይህ የቋሚነት እቅድ በOPD 18 ወራት ውስጥ እንዲሳካ ይፈልጋል።

ዓላማ

ፍቃድ ካለው አዋቂ ጋር ለህጻናት ወይም ለወጣቶች ዘላቂነትን ይሰጣል። 
ልጆች ወይም ወጣቶች ከአሳዳጊው ጋር ከስድስት ወር በላይ ሲቀመጡ፣ termination of parental rights 
(የወላጅነት መብቶች መቋረጥ፣ TPR) እና ጉዲፈቻን እንደ አማራጭ ሞግዚትነት ከወላጆች እና ተንከባካቢዎች 
ጋር ውይይት ማድረግ ይኖርበታል። 

ህጋዊ ግንኙነቱ በልጁ 18 ኛ የልደት ቀን ላይ ያበቃለታል።

የሕጋዊነት ሁኔታ

የወላጅነት መብቶች እንዲቋረጥ አይገደዱም።
ምንም እንኳን ወላጅ ህጋዊ ወላጅ ሆኖ ቢቀጥልም፣ ሞግዚቱ (አሳዳጊው) የልጁን ወይም የወጣቱን ሙሉ 
እንክብካቤ፣ ሞግዚትነት እና ቁጥጥር ይኖረዋል።
ጥገኝነት ተሰርዟል።
ያስተውሉ:- ቤተሰቡ በኋላ ልጁን በጉዲፈቻ ለመውሰድ ከወሰነ፣ ለህጋዊ ክፍያዎች ተጠያቂ ይሆናሉ 
እንዲሁም ለጉዲፈቻ ድጋፍ ብቁ አይሆኑም።

ቋሚ ዕቅዱ ከተጠናቀቀ በኋላ 
የሕግ ከለላ እና የተንከባካቢ 
ኃላፊነት 

ህጋዊ አሳዳጊው/ሞግዚቱ የአካል እና ህጋዊ ሞግዚትነት ሙሉ ኃላፊነት ያለው ለእንክብካቤ፣ ለአሳዳጊነት እና 
ለልጁ ወይም ለወጣቱ ውሳኔ የመስጠት መብት አለው።
አልፎ አልፎ በሚከሰቱ ሁኔታዎች ውስጥ፣ የአሳዳጊነት ትዕዛዝ ማሻሻያዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። 
አሳዳጊዎች/ሞግዚቶች ለአንድ ልጅ ወይም ለወጣቱ ውርስ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት መምረጥ ይችላሉ፤ 
ይህ የልጁ ወይም የወጣቱ መብት አይደለም።
ብቁ ለሆኑ ዘመዶች፣ በ R-GAP ስምምነት ውስጥ ከተሰየመ እና ህጋዊ ሞግዚቱ አቅመ ደካማ ከሆነ ወይም 
ከሞተ፣ relative guardianship assistance program(የዘመድ ሞግዚትነት እርዳታ ፕሮግራም፣ 
R-GAP) (https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap) 
ድጎማ ወደ ተተኪ ሞግዚት ማስተላለፍ ይችላል።

ትውልድ/ የአሳዳጊ ወላጆች 
መብት/ ሓላፊነት

የከለላ ትዕዛዞች የግድ ጉብኝቶችን ማካተት አለባቸው። ጉብኝቶች የአሳዳጊ(ከለላ ሰጪ) ግዴታዎች ናቸው።
ፍርድ ቤቱ የወለዱ ወላጆች አሁንም ለልጁ ማሳደጊያ ኃላፊነት እንዳለባቸው ትዕዛዝ መስጠቱን ሊቀጥል ይችላል።
አልፎ አልፎ በሚከሰቱ ሁኔታዎች ውስጥ፣ የአሳዳጊነት ትዕዛዝ ማሻሻያዎች ሊከሰቱ ይችላሉ።

የፋይናንስ አገልግሎቶች/ 
ወርሃዊ ድጎማዎች 

• በR-GAP ፖሊሲ፣ አሳዳጊው ሞግዚቱን ከመመሥረቱ በፊት ከልጁ ወይም ከወጣቱ ጋር ቢያንስ ለ6 ወራት 
የማደጎ ፈቃድ ሲሰጠው የሚጨምር፣ ግን ግን በሱ ሳይገደብ፣ በRGAP (https://www.dcyf.wa.gov/4340-
guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap) 

• በኩል የተደገፈ ሞግዚት/አሳዳጊ ፈቃድ ላላቸው ዘመዶች መስፈርቶቹን የሚያሟሉ  ሊሆኑ ይችላሉ።  
• ሞግዚትነት/አሳዳጊነት ከመመስረቱ በፊት የR-GAP ስምምነት መፈረም አለበት።
• ፕሮግራሙ እንዲሁም ለቅድመ ህጋዊ ክፍያዎች ለአሳዳጊዎች እስከ $2000 ዶላር ድረስ መልሶ የሚከፍል ይሆናል።
• ለR-GAP ብቁ ያልሆኑ አሳዳጊዎች፣ Temporary Assistance for Needy Families (በጊዜያዊ እርዳታ ለተቸገሩ 

ቤተሰቦች, TANF) ፕሮግራም በCSO በኩል የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ። በቁነትን 
ለመወሰን የቤተሰብ ገቢ ከአሁን በኋላ ከግምት ውስጥ አይገባም። ለ TANF በሚያመለክትበት ጊዜ 
ሞግዚት/አሳዳጊው በባዮሎጂካል ወላጅ ላይ የልጅ ድጋፍ የ good cause (ጥሩ ምክንያት) ዌይቨርን 
ሊጠይቅ ይችላል።

ሜዲካል (ጤና)

የሜዲካል እና የጥርስ ህክምና ሽፋኞች በ R-GAP ስምምነት ላይ እንደተገለጸው ተሰጥተዋል። በጠየቁበት 
ጊዜ፣ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ወይም በማስረጃ የተደገፈ ምክር ለአሳዳጊ ቤተሰቦች ይሰጣል።
ወይም
የግል ኢንሹራንስ እቅዳቸው የሚፈቅድ ከሆነ፣ አሳዳጊዎች ለልጁ ወይም ለወጣቶች CSO በኩል ለህክምና 
ማመልከት ይችላሉ ወይም በራሳቸው ኢንሹራንስ ላይ ያስቀምጧቸዋል።

https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.36
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
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ጠባቂነት(ከለላ መሆን)

ትምህርታዊ አገልግሎቶች

የወጣቶች ብቁነት ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ድጎማዎች እና ስኮላርሺፖች በፕሮግራሙ የተወሰነ ነው።  
ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ሊገኙ ይችላሉ፦http://independence.wa.gov 

ወይም

ለኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ አማራጮች በአካባቢያዊ ኮሌጅ የፋይናንስ እርዳታ ቢሮን ወይም  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid ን ይጎብኙ።

ከ 18 ዓመት በኋላ ያሉ 
አገልግሎቶች 

ብቁነትን ለመወሰን የR-GAP የበር ላይ ጥበቃውን ይጠይቁ።

የብቁነት መስፈርቶችን ካላሟሉ እና አሳዳጊዎቹ ወይም ወላጆች 18ኛ ልደታቸው በፊት የወጣቱን ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት መቀጠላቸውን የሚያሳይ ሰነድ ካላቀረቡ በስተቀር፣ የR-GAP ድጎማ በወጣቱ 18ኛ የልደት ቀን 
ወድያውኑ ይቋረጣል። 

ድጎማ የተደረገው ሞግዚትነት የተቋቋመው ልጁ 16 አመትከሞላው በኋላ ከሆነ፣ ልጁ ከሚከተሉት 
መስፈርቶች አንዱን ካሟላ እስከ 21 አመት ድረስ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ሊሆን ይችላል። 

1. እሱ/ እሷ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ወይም በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አቻ ፕሮግራም ውስጥ ከተመዘገበ/ች። 
2. እሱ/ሷ ከተመዘገበ፣ ካመለከተ፣ ወይም በድህረ ሁለተኛ ደረጃ አካዳሚክ ወይም የሙያ መርሃ ግብር 

በጊዜው ለመመዝገብ ፍላጎት ማሳየት ከቻለ/ለች።
3. የትርፍ ሰዓት ሥራን ጨምሮ፣ የሥራ እንቅፋቶችን ለማስተዋወቅ ወይም ለማስወገድ በፕሮግራሙ 

ውስጥ እየተሳተፈ ከሆነ/ች።
4. በወር ለ80 ወይም ከዚያ በላይ ሰዓታት ተቀጥረው የሚሰሩ።
5. በተረጋገጠ የጤና ሁኔታ ምክንያት ከላይ በተጠቀሱት ተግባራት ውስጥ መሳተፍ አልተቻለም።

ወጣቶች በCSO በኩል፣ በWAC 388-404-0005 ለTANF ወይም state family assistance (ለስቴት የቤተሰብ እርዳታ , 
SFA) ለማመልከት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

የልጁ የጥበቃ ከለላ

ቋሚ እቅድ

መዕራፍ 11.130 RCW - https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.130

ማስታወሻ፦ 
• DCYF ጥገኝነት ጉዳዮችን ለመክፈት ብቻ የተወሰነ ነው።
• DCYF ቀጣይነት ያላቸውን አገልግቶችት ወይም ክትትል አይሰጥም።
• ሞግዚቱ ለ R-GAP ብቁ ከሆነ ድጎማ እና አገልግሎቶች ሊኖሩ ይችላሉ።
• በአሳዳጊነት ውስጥ ያሉ ልጆች እና ወጣቶች እንደ አሳዳጊ ልጆች ወይም ወጣቶች አይቆጠሩም።
• የፌደራል የጊዜ መረሃ ገብር ይህ የቋሚነት እቅድ በOPD 18 ወራት ውስጥ እንዲሳካ ይፈልጋል።

ዓላማ በፍርድ ቤት የተሾመ ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ሞግዚት ላለው ልጅ ወይም ወጣት ዘላቂነት ይሰጣል። 
ህጋዊ ግንኙነቱ በልጁ 18 ኛ የልደት ቀን ላይ ያበቃለታል።

የሕጋዊነት ሁኔታ

የወላጅ መብቶች እንደተጠበቁ ሆነው ይቆያሉ።

ምንም እንኳን ወላጅ ህጋዊ ወላጅ ሆኖ ቢቀጥልም፣ ሞግዚቱ(አሳዳጊው) አሳዳጊው የልጁን ወይም የወጣቱን 
ሙሉ እንክብካቤ፣ ሞግዚትነት ወይም ቁጥጥር አለው።

አስፈላጊ ከሆነ፣ ጥገኝነት ሊሰረዝ ይችላል።

ያስተውሉ:- ቤተሰቡ በኋላ ልጁን በጉዲፈቻ ለመውሰድ ከወሰነ፣ ለህጋዊ ክፍያዎች ተጠያቂ ይሆናሉ 
እንዲሁም ለጉዲፈቻ ድጋፍ ብቁ አይሆኑም።

http://independence.wa.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.130
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የልጁ የጥበቃ ከለላ

ቋሚ ዕቅዱ ከተጠናቀቀ በኋላ 
የሕግ ከለላ እና የተንከባካቢ 
ኃላፊነት 

ልጅን ወይም ወጣቱን በተመለከተ አመልካቹ ለእንክብካቤ፣ ለአሳዳጊነት እና ውሳኔ የመስጠት ሙሉ 
ኃላፊነት ያለው ህጋዊ ሞግዚት ይሆናል። 

ምዕራፍ 11.130 አሳዳጊነት(ሞግዚትነት) በጥገኝነት ፍርድ ቤት አይቀርብም። የቀረበው አሳዳጊ/ሞግዚት ሌሎች 
ወገኖችን የማቅረብ እና የማገልገል ሃላፊነት አለበት። 

ፍርድ ቤቱ ወላጁ በአንዳንድ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ እንዲቆይ ሊያዝዝ ይችላል።

አሳዳጊዎች/ሞግዚቶች ለአንድ ልጅ ወይም ለወጣቱ ውርስ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት መምረጥ ይችላሉ፤ 
ይህ የልጁ ወይም የወጣት መብት አይደለም።

ብቁ ለሆኑ ዘመዶች፣ የR-GAP ድጎማ በ R-GAP ስምምነት ውስጥ ከተሰየመ እንዲሁም ህጋዊ ሞግዚቱ/
አሳዳጊው አቅመ ደካማ ከሆነ/ች ወይም ከሞተ/ከሞተች ለተተኪ ሞግዚት/አሳዳጊ ማስተላለፍ ይችላል።

የሚከተሉት ሁኔታዎች ከተከሰቱ የአሳዳጊነት መቋረጥ ወይም ማሻሻል ሊከሰት ይችላል:-
• ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ሞግዚትነት መሠረት ከሌለ።
• በልጁ ወይም በወጣቱ ላይ ጉዳት ይሚያመጣ ካልሆነ።

የልጁ ወይም የወጣቱ ሞግዚትነት/አሳዳጊነት የመጠበቅ ፍላጎት ከወላጆች መብታቸውን ለማስመለስ ካለው 
ፍላጎት ሊበልጥ ይችላል።

ትውልድ/ የአሳዳጊ ወላጆች 
መብት/ ሓላፊነት

የወለዱ ወላጆች ህጋዊ ወላጅ ሆነው ይቆያሉ እንዲሁም ልጁን የማሳደግ ሃላፊነት አለባቸው።

የጥበቃ/ከለላ ትዕዛዞች፣ ጉብኝቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ። 

የሚከተሉት ከተከሰቱ የጥበቃ ትዕዛዞችን ማሻሻል ሊፈጠር ይችላል።

• ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ሞግዚትነት መሠረት ከሌለ።
• ማሻሻያው ለወጣቱ ጎጂ ካልሆነ።

የወጣቱ ሞግዚትነት የመጠበቅ ፍላጎት ከወላጆች መብታቸውን ለማስመለስ ካለው ፍላጎት የበልጣል።

የፋይናንስ አገልግሎቶች/ 
ወርሃዊ ድጎማዎች 

በR-GAP ፖሊሲ፣ አሳዳጊው ሞግዚቱን ከመመሥረቱ በፊት ከልጁ ወይም ከወጣቱ ጋር ቢያንስ ለ6 ወራት 
የማደጎ ፈቃድ ሲሰጠው የሚጨምር፣ ግን በሱ ሳይገደብ፣ በ RGAP (https://www.dcyf.wa.gov/4340-
guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap) በኩል የተደገፈ ሞግዚት/አሳዳጊ ፈቃድ 
ላላቸው ዘመዶች መስፈርቶቹን የሚያሟሉ ሊሆኑ ይችላሉ።  ሞግዚትነት ከመመስረቱ በፊት የR-GAP 
ስምምነት መፈረም አለበት። ፕሮግራሙ በአሳዳጊው ፊት ለፊት የተከፈለውን ህጋዊ ክፍያ እስከ $2,000 
መልስዎ የሚከፍል ይሆናል።

ወይም

ለR-GAP ብቁ የማይሆኑ አስዳጊዎች/ሞግዚቶች በ CSO በኩል ለ ፋይናንስ ድጋፍ(TANF) ሊያመለክቱ ይችላሉ። 
በቁነትን ለመወሰን የቤተሰብ ገቢ ከአሁን በኋላ ከግምት ውስጥ አይገባም።

ሜዲካል(ጤና) በCSO ባኩል ለሜዲካል ማመልከት ይችላል።

ትምህርታዊ አገልግሎቶች

የወጣቶች ብቁነት ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ድጎማዎች እና ስኮላርሺፖች በፕሮግራሙ የተወሰነ ነው። 
ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ሊገኙ ይችላሉ፦http://independence.wa.gov 

ወይም

ለኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ አማራጮች በአካባቢያዊ ኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ ቢሮን ይጎብኙ ወይም  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid ይመልከቱ።

ከ 18 ዓመት በኋላ ያሉ 
አገልግሎቶች 

በWAC 388-404-0005 - https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-404-0005 ዕድሜያቸው ከ19 
ዓመት በታች ከሆኑ እና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ፕሮግራም የሙሉ ጊዜ ተሳትፎ የሚያደርጉ፣ እና ወደ 
ማጠናቀቂያው የሚሄዱ ከሆነ እንዲሁም ለገንዘብ ብቁነት መስፈርቶችን የሚያሟሉ ነገር ግን የሕክምና 
ጥቅማጥቅሞች ለማግኘት ብቁ የማይሆኑ ከሆነ፣ ወጣቶች ለTANF ወይም ለstate family assistance (ስቴት 
የቤተሰብ እርዳታ፣ SFA) ለማመልከት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianships/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
http://independence.wa.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-404-0005
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የዚህን ሰነድ ቅጂዎች በተለያየ መልኩ ወይም ቋንቋ መግኘት ከፈለጉ፣ እባክዎን የ DCYF Constituent Relations( የ DCYF የተዋሃዱ ግንኙነቶችን) በ  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060፣ ConstRelations@dcyf.wa.gov) በኩል ያነጋግሩ።

DCYF PUBLICATION CWP_0088 AM (07-2022) Amharic

ማሳደግ

ቋሚ እቅድ

ያስተውሉ:- DCYF ቀጣይነት ያለውን ክትትል አይሰጥም።

የድህረ ጉዲፈቻ አገልግሎቶች በልጁ ወይም በወጣቱ ፍላጎቶች እና በቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።

የፌደራል የጊዜ መረሃ ገብር ይህ የቋሚነት እቅድ በOPD 24 ወራት ውስጥ እንዲሳካ ይፈልጋል።

ዓላማ

አላማው ልጅን ወይም ወጣቱን ማደጎ ከመገናኘት ወይም ሞግዚትነት ለእሱ የበለጠ ጥቅም እንዲሆን 
ሲወሰን ቋሚነት መስጠት ነው። 

አንድ ልጅ ወይም ወጣት ከተወለደው ልጅ ህጋዊ መብቶች ጋር፣ ቋሚ እና ህጋዊ የቤተሰብ አባል ይሆናል።

ጉዲፈቻ በፍርድ ቤት ሊሻሻል የማይችል የዕድሜ ልክ ህጋዊ ግንኙነት ነው።
የሕጋዊነት ሁኔታ በጎሳ ፍርድ ቤት የተቋቋመ ልማዳዊ ጉዲፈቻ ካልሆነ በስተቀር፣ የወላጅ መብቶች ይጣላሉ ወይም ይቋረጣሉ።

ቋሚ ዕቅዱ ከተጠናቀቀ በኋላ 
የሕግ ከለላ እና የተንከባካቢ 
ኃላፊነት 

የጉዲፈቻ አዋጁ ከገባ በኋላ ልጁ ወይም ወጣቱ የአሳዳጊ ወላጆች ህጋዊ ልጅ ይሆናል። አሳዳጊ ወላጆች በልጁ 
ምትክ ውሳኔ ለማድረግ ሁሉንም አይነት እንክብካቤ፣ ከለላ እና ህጋዊ መብቶች አሏቸው። ልጁ የውርስ 
መብቶች አሉት።

የIVE የማደጎ እርዳታ ወጣቶችን ወደ ቀጣዩ ጉዲፈቻ ሊከተል ይችላል።

ትውልድ/ የአሳዳጊ ወላጆች 
መብት/ ሓላፊነት

አስዳጊ ወላጆች ሙሉ የወላጅነት መብቶች ይኖራቸዋል። የወለዱ ወላጆች በጎሳ ፍርድ ቤት በኩል የተለመደ 
ጉዲፈቻ እስካልተቋቋመ ድረስ፣ termination of parental rights (የወላጅ መብቶች መቋረጥ, TPR) በኋላ 
የወላጅነት መብት የላቸውም።

በOpen Adoption Agreement (ክፍት የጉዲፈቻ ስምምነት) ሥር የወለዱ እና ያሳደጉ ወላጅች ቀጣይነት ያለው 
ግንኙነት ሊኖራቸው ይችላል። 

የፋይናንስ አገልግሎቶች/ 
ወርሃዊ ድጎማዎች 

አሳዳጊ ወላጆች በጉዲፈቻ ድጋፍ ፕሮግራም በኩል ለእርዳታ በማመልከት፣ ህጋዊ ክፍያዎችን ጨምሮ 
የማጠናቀቂያ ወጪዎችን ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ቤተሰቦች ለወርሃዊ የገንዘብ ድጎማ 
ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

ሜዲካል(ጤና)
የህክምና እና የጥርስ ህክምና ሽፋኖች በጉዲፈቻ የድጋፍ ስምምነት ላይ በተገለፀው መሰረት ለልጁ ተሰጥቷል።

አስቀድሞ የተፈቀደለት ምክር ሊኖር ይችላል እና የግለሰብ፣ ቤተሰብ ወይም አሳዳጊ ወላጆችን ማማከርን ያካትታል። 
በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ወይም በማስረጃ የተደገፈ የማማከር አገልግሎት ለአሳዳጊ ቤተሰቦችም ይሰጣል።

ትምህርታዊ አገልግሎቶች

የወጣቶች ብቁነት ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ድጎማዎች እና ስኮላርሺፖች በፕሮግራሙ የተወሰነ ነው። 
ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ሊገኙ ይችላሉ፦ http://independence.wa.gov 

ወይም

ለኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ አማራጮች በአካባቢያዊ ኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ ቢሮን ይጎብኙ ወይም  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid ይመልከቱ።

ከ13 ዓመት በኋላ በጉዲፈቻ ያደጉ ወጣቶች እንደ ገለልተኛ ግለሰቦች የ FAFSA ቅጾችን ለመሙላት ብቁ ናቸው።

ከ 18 ዓመት በኋላ ያሉ 
አገልግሎቶች 

የብቃት መስፈርቶችን ካላሟሉ እና ወላጆቹ ከ18ኛው የልደት ቀን በፊት የወጣቱን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት መቀጠላቸውን የሚያሳይ ሰነድ ካላቀረቡ በስተቀር፣ የጉዲፈቻ ድጋፍ ጥቅማጥቅሞች በልጁ 18ኛ የልደት 
ቀን ላይ ወዲያውኑ የሚቆሙ ይሆናል።

ልጁ/ልጅትዋ ከ16 አመት በኋላ በጉዲፈቻ የተወሰደ ከሆነ፣ ወላጆች የገንዘብ ድጋፍ እየሰጡ ከሆነ እና ወጣቱ 
ከሚከተሉት መመዘኛዎች አንዱን ካሟላ/ች፣ እሱ/ሷ በተራዘመ የማደጎ ድጋፍ ፕሮግራም እስከ 21 አመት 
ድረስ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላል/ትችላለች። 

1. እሱ/ እሷ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ወይም በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አቻ ፕሮግራም ውስጥ ከተመዘገበ/ች። 
2. እሱ/ሷ ከተመዘገበ፣ ካመለከተ፣ ወይም በድህረ ሁለተኛ ደረጃ አካዳሚክ ወይም የሙያ መርሃ ግብር 

በጊዜው ለመመዝገብ ፍላጎት ማሳየት ከቻለ/ለች።
3. የትርፍ ሰዓት ሥራን ጨምሮ፣ የሥራ እንቅፋቶችን ለማስተዋወቅ ወይም ለማስወገድ በፕሮግራሙ 

ውስጥ እየተሳተፈ ከሆነ/ች።

http://independence.wa.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid

