
መጠንቀቕታ፡ ዓማዊል መንበሪ ገዛውቲ 

አብ መውዓዪ ክፍሊትኩም ሐገዝኩም ንደሊ? 
 

ናይ 2020-2021 ትሑት አታዊ ንዘለዎም ዝሕግዝ ናይ ገዛ ጸዓት ሐገዝ መደብ (LIHEAP) ተመስሪቱ ነዚ ሓገዝ ዝበቅዑ ብምልላይ ናይ ኣዮዋ ወነንቲ ገዛውቲ ከምኡውን ተኻረይቲ ናቶም 
መሰረታዊ ናይ መውዓዪ ንናይ ሐጋይ ወቅታዊ ክፍሊት ንዝኸፍሉ ዝሕግዝ፡፡ 
 

እቲ ሐገዝ ብመሰረት አታዊ ስድራቤት፣ ብዝሒ ስድራቤት፣ ዓይነት ትጥቀመሉ ነዳዲ፣ ከምኡ እውን ዓይነት ትነብሮ ገዛ እዩ ዝውሰን፡፡ 
 

አበይ ጥርዓንካ ተቕርብ ርግጸኛ እንተዘይኮንካ፣ ብኽበረትካ አብ ናትና ናይ ሓበሬታ በዚ መንገዲ ተጠቀም  https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply  ናይ ቀረባ ናትካ ዞባዊ ማሕበረሰባዊ 

ተግባሪ ዋኒን፣ ድውል 2-1-1, ወይ ጽሐፍ: 
 

LIHEAP 
Iowa Department of Human Rights 
Capitol Complex 
Des Moines, IA  50319 

 

ጥርዓን መአስ ተቅርብ: 

• አረጋውያን (60 ንላዕሊ) ከምኡውን/ወይ ስንኩላን: 
ካብ 1፣ ጥቅምቲ 2020 ክሳብ 30፣ መጋቢት 2021 

• ዝተረፉ ኩሎም ስድራቤታት፡ 
ካብ 1፣ ሕዳር 2020 ክሳብ 30፣ መጋቢት 2021 

 

እንታይ ትማላእ: 

• ናይ ኣታዊኻ መረጋገጺ (ንኹሎም አባላት ስድራቤት ካብ ዕድመ 19፣ ካብኡ ንላዕሊን)፡፡  
ንኹሎም ወረቃቅቲኻ ናይ ዝሐለፉ 30 መዓልታት ተወከስ፣ እንኮላይ ነቶም ብማሕበራዊ ድሕነት ዝተዋህቡኻ ወይ ናይ 2019 ተመላሲ ግብሪ፡፡ 

• ማሕበራዊ ድሕነት ናይ ኩሉ አባላት ስድራቤት (ዝጸብጻብ የድሊ)፡፡ 

• እዋናዊ ናይ መውዓዪ ቅብሊት 

• እዋናዊ ናይ ኤለትሪክ ቅብሊት  
 

ተቀበልቲ ደሞዝ፡ 
ብኽብረትኩም ናይ ዝሐለፈ 30-መዓልታት ቅድሚ ነዚ ጥርዓን ዘቅረብኩሙሉ መዓልቲ አብ ግምት አእቲኹም፣ ወይ ናይ ማእከላይ መንግስቲ አታዊ ዝኸፈልኩሙሉ ግልባጥ አቅርቡ፡፡  
ቀዋሚ አታዊ፡ 
እዚ አታዊ ነዚአቶም የጠቃልል: ሐገዝ ማሕበራዊ ውሕስነት፣ አታዊ ተወሳኺ ውሕስነት፣ ስድራቤታዊ መደብ ወፍሪ፣ ሐገዝ ንገዳይም ወተሃደራት፣ ስራሕ ንዘይብሎም ዝወሃብ መድሕን, 

ከምኡውን መልዕሎ፡፡ ብኽብረትኩም ግልባጥ ናይ ኩሎም ክፍሊታት ናይ ዝሐለፈ 30 መዓልታት አቅርቡ፡፡ 
ዓርሰ ቁጹራት/ሐረስቶት፡ 
ብኽብረትኩ ናይ ቀረባ ግዜ ንማእከላይ ቤተመንግስቲ ዝኸፈልኩምዎ ግልባጥ ናይ አታዊ ውሽጢ ሃገር አምጽኡ፡፡  
FIP ተቀበልቲ: 

ብኽብረትኩም ናትኩም ናይ ቀረባ DHS ምልክታ ናይ ውሳነ ወይ ናትካ ናይ ቀረባ ዞባዊ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ንተቀባልነት ሓበሬታዊ ሰነድካ፡፡  
 

ቀለብ ቁልዓ ወይ ሓገዝ ቁልዓ ትረኽቡ እንተደአ ኼንኩም፣ ንሱውን ክጻረ አለዎ፡፡  
 
 
 
 

 

              ዝለዓለ አታዊታት 
ስድራቤት ዓመታዊ 

መጠን ጠቅላላ አታዊ 

1 $22,330  

2 $30,170  

3 $38,010  

4 $45,850  

5 $53,690  

6 $61,530  

7 $69,370 

8 $77,210  

ንልዕሊ ሾመንተ አባላት ዘለወን ስድራቤታት፣ ተወሳኺ $7,840  
ንዝኾነ አባል ስድራቤት፡፡ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply

