
 
የRENTER ብቃት ማረጋገጫ ዝርዝር 

 
አጠቃላይ እይታ 
ይህ የብቃት ቅድመ ምርመራ መሣሪያ ለማገዝ ታስቦ ነው 

• የዲሲ የቤት ኪራይ ሠራተኞች በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት በተከሰቱ ችግሮች ሳቢያ በኪራይ ወይም በተቋማት እርዳታ 
ለማግኘት ይፈልጋሉ። 
• የህብረተሰብ መሰረት ድርጅቶች (CBO) ነዋሪዎች የቤት ኪራይ እና የመገልገያ እርዳታ እንዲያገኙ ለማገዝ የሚፈልጉ።  

 
ይህ የብቃት ቅድመ ምርመራ መሣሪያ ለእርስዎ ትክክለኛውን ምንጭ ለመለየት ይረዳዎታል; ይሁን እንጂ ለእነዚህ አገልግሎቶች ብቁ 
አይሆንልህም 
 
ስለ ብቃቱ ወይም የማመልከቻ ሂደት ጥያቄዎች ካሉዎት ከሰኞ እስከ  አርብ ከ7ሰዓት ኢቲ እስከ 7 ሰዓት ኢት እና ከምሽቱ 7 ሰዓት ኢት 
በ833-4-STAYDC (833-478-2932) የደንበኞቻችንን አገልግሎት ማእከል መደወል ትችላላችሁ። 
 
የኢንዲ viduals የመተግበሪያ የጊዜ ክለሳ ጊዜ ስለሚለያይ የቤቶች አቅራቢእና/ወይም አገልግሎት ሰጪያቸው እርዳታ ለማግኘት ያቀዱትን 
እቅድእንዲያሳውቋቸው በጥብቅ ይበረታታሉ።  
 
የቅድመ-ብቃት ማረጋገጫ ዝርዝር 
ለሚከተሉት ጥያቄዎች አዎ የሚል መልስ የምትሰጠው ከሆነ በስታይ ዲ ሲ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ብቁ መሆን ትችላለህ።  
 
ይሁን እንጂ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ጥያቄዎች መካከል ለማንኛውም ወይም ከዚያ በላይ ለሚሆኑ ጥያቄዎች ምንም መልስ 
ካልሰጣችሁ በሳይት ዲሲ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ብቁ እንዳልሆናችሁ የታወቀ ነው ። 
 

1. በአሁኑ ጊዜ የምኖረው በኮሎምቢያ አውራጃ ነው 
 

2. እኔ በአሁኑ ጊዜ የቤት/አሃድ/አፓርታማ ወይም ሊሚትድ ኢኪዩቲ ኮ-ኦፕ (LEC)  ከመኖሪያ ቤት አቅራቢ 
 

3. አሁን ያለኝን አከራይነት የሚያረጋግጥ ሰነድ ማቅረብ እችላለሁ 
ለምሳሌ: 
 ከስሜ፣ ከኪራይ አድራሻእና ወርሃዊ የቤት ኪራይ ግዴታ ጋር የኪራይ ውል/lease/sublease ወይም Limited Equity 

Co-op ስምምነት ኮፒ ማቅረብ እችላለሁ 
ወይም 

 ቋሚ የቤት ኪራይ ክፍያ (ለምሳሌ የደመወዝ stubs, የባንክ መግለጫዎች, የተቀማጭ ቼክ ኮፒዎች, ወዘተ) ማስረጃ 
ማቅረብ እችላለሁ 
 

4. እኔ ወይም አንድ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ አዋቂ የቤቴ አባላት ከዚህ በታች ያለውን ማንኛውም አንድ ተሞክሮ 
አግኝቷል ከጥር 1, 2020 ጀምሮ በማንኛውም ጊዜ ለሥራ አጥነት ክፍያ ብቁ መሆን (አሁንም እስከ ዛሬ ድረስ የሥራ አጥነት የክፍያ 
ክፍያ እየተቀበላችሁ ነው ወይም አይደለም) 
 በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት የገቢ መቀነስ ተሞክሮ 
 በCOVID-19 ወረርሽኝ ሳቢያ ከፍተኛ ወጪ ተከናውኗል 
 በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሌሎች የገንዘብ ችግር ያጋጠማቸው 

 
5. እኔ የተወሰነ ክፍል ወይም ወርሃዊ የቤት ኪራይ ሙሉ መጠን የመክፈል ኃላፊነት አለብኝ 

 
6. እኔ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑ የቤት ኪራይ አባላት ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ምክንያቶች በአንዱ ምክንያት 

የመኖሪያ ቤት አለመረጋጋት ወይም የመኖሪያ ቤት እጦት ሊገጥመኝ ይችላል- 
 ከሚያዝያ 1, 2020 ጀምሮ ያለፉ የቤት ኪራይ ወይም ያለፉ ተገቢ መገልገያዎች ማስታወቂያ(s) ተቀብሏል 
 ከሚያዝያ 1 ቀን 2020 ዓ.ም. ጀምሮ የኪራይ ማፈናቀል ማስታወቂያ (s) ደርሷል 



 ከባድ የቤት ኪራይ ጫና (ለምሳሌ ከ50% በላይ የቤት ገቢ በኪራይ መክፈል) 
 

7. የቤቴ 2020 ዓመታዊ ገቢ (ማለትም ለ2020 ዓ.ም በሙሉ የቤት አባላትዎን ገቢ በሙሉ በአንድነት ጨምሩ) ወይም 
የቅርብ ጊዜ ገቢ (ማለትም ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ሁሉንም የቤት አባላትዎን ገቢ በአንድነት ጨምረህ በ6 ማባዛት) 
ላይ በመመስረት አጠቃላይ የቤት ገቢዬ 80% AMI ወይም ከዚያ በታች ነው (በቁጥር አንድ የቤት አባላት ላይ የአምአይ 
ገደብ ምልክት ለማግኘት ከታች ያለውን ሠንጠረዥ ይመልከቱ) 
 

የቤት ውስጥ 
መጠን ጠቅላላ የቤት ውስጥ ገቢ ያነሰ ወይም እኩል ነው... 

1 $57,650 
2 $65,850 
3 $74,100 
4 $82,300 
5 $88,900 
6 $95,500 
7 $102,100 
8 $108,650 

 
 

ማሳሰቢያ - በኪራይ ቤትዎ ውስጥ ያሉ የእያንዳንዱን አዋቂ የገቢ ሰነድ መደገፍ ሙሉ ማመልከቻው ላይ ያስፈልጋል። 
 
በተጨማሪም የገቢ ምንጮቻችን  የሚከተሉትን ያካትታሉ- ደመወዝ, ደሞዝ, ጉርሻ, ኮሚሽኖች, የንግድ ገቢ, ወለድ, ወለድ, 
ማህበራዊ ዋስትና ገቢ, ትርፍ, አበል, ኢንሹራንስ,  ማህበራዊ ዋስትና, አበል, ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች, የጡረታ ገንዘብ, የጡረታ ገንዘብ, 
የአካል ጉዳት ወይም የሞት ክፍያ, ሥራ አጥነት እና የአካል ጉዳት ካሳ, የሰራተኛ ካሳ እና የስንብት ክፍያ, እና የደህንነት እርዳታ 
ክፍያዎች. 




