ትኩረት፥ የመኖሪያ ቤት ገዥዎች
የማሞቂያ ክፍያዎን ለመክፈል እርዳታ ይፈልጋሉ?
የ2021-2022 ዓ.ም የዝቅተኛ ገቢ የመኖሪያ ቤት የሀይል ድጋፍ ፕሮግራም (LIHEAP) የተቋቋመው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የአዮዋ የመኖሪያ ቤት ባለቤቶችን
እና ተከራዮችን ለበጋ የማሞቂያ ወቅት የመጀመሪያ የማሞቂያ ወጪዎቻቸውን እንዲከፍሉ በከፊል ለመርዳት ነው።
ድጋፉ በቤተሰብ ገቢ፣ የቤተሰብ አባላት ብዛት፣ የነዳጅ አይነት እና የመኖሪያ ቤት አይነት የተመሰረተ ነው።
የት ማመልከት እንዳለብዎ እርግጠኛ ካልሆኑ፣ በ 2-1-1 ይደውሉ፣ ወይም የአካባቢዎን ማህበረሰብ የድርጊት ድርጅት ለማነጋገር ከፈለጉ
https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply የሚለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ፣ ወይም በሚከተለው አድራሻ ይጻፉ፥
LIHEAP
የአዮዋ የሰብአዊ መብቶች መምሪያ (Iowa Department of Human Rights)
Capitol Complex
Des Moines, IA 50319
መቼ ማመልከት እንዳለብዎ:
• ለአረጋውያን (60 አመት እና ከዚያ በላይ) እና/ወይም ኣል ጉዳተኞች:
ጥቅምት 1, 2021 ዓ.ም እስከ ሚያዚያ 30, 2022 ዓ.ም
• ለሁሉም ሌሎች ቤተሰቦች:
ከህዳር 1, 2021 ዓ.ም እስከ ሚያዚያ 30, 2022 ዓ.ም
ምን ማቅረብ እንዳለብዎ:
• የገቢ ማረጋገጫ (ለሁሉም ዕድሜያቸው 19 አመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ የቤተሰብ አባላት) በቤተሰብዎ የገቢ አይነት፣ ያለፉት 30 ቀናት፣ ያለፉት 12
ወራት ወይም ያለፈው የካላንደር አመት የገቢ ሰነድ ላይ ተመስርቶ የትኛውም የሚቀልዎ ወይም የሚጠቅምዎ።
• ለሁሉም የቤተሰብ አባላት የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች ማረጋገጫ (የሰነድ ማስረጃ ያስፈልጋል)
• በጣም የቅርብ የማሞቂያ ክፍያ
• በጣም የቅርብ የኤሌክትሪክ ክፈያ
የላብ ዋጋ ክፍያዎች:
እባክዎ ከማመልከቻው ቀን በፊት ያሉትን የ30 ቀናት ክፍያ የክፍያ ቼክ ጉራጆች ኮፒዎች፣ ወይም የቅርብ የፌደራል የገቢ ግብር ተመላሽ ኮፒዎን ያቅርቡ።
ቋሚ ገቢ:
ይህ ገቢ የሚከተሉትን ሊያጠቃልል ይችላል: የማህበራዊ ዋስትና ጥቅማ ጥቅሞች፣ ተጨማሪ የዋስትና ገቢ፣ የቤተሰብ ኢንቨስትመንት ፕሮግራም፣ የዘማች
ቤተሰብ ድጋፍ፣ የስራ አጥ መድን ዋስቸትና፣ እና ጡረታዎችን። እባክዎ ያሉትን 30 ቀናት ክፍያዎች የቼክ ጉራጆች ያቅርቡ።
የግል ስራ ሰራተኛ/አርሷደሮች:
እባክዎ የቅርብ የፌደራል የገቢ ግብር ተመላሽ ኮፒዎን ያቅርቡ።
የFIP ተቀባዮች:
እባክዎ የአሁኑን የDHS የውሳኔ ማስታወቂያዎን ያቅርቡ ወይም ተቀባይነት ላለው የሰነድ መረጃ የአካባቢ ቢሮዎን ያነጋግሩ።
የተጋቢ ድጋፍ ወይም የህጻናት ድጋፍ የሚያገኙ ከሆነ ይህም መረጋገጥ አለበት። እዚህ ላይ ያልተዘረዘሩ ተጨማሪ ገቢዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉ።
የገቢ ጣሪያዎች
የቤተሰብ
መጠን
1
2
3
4
5
6
7
8
ከስምንት አባላት በላይ ላሉት ቤተሰብ፣

አመታዊ
አጠቃላይ ገቢ
$25,760
$34,840
$43,920
$53,000
$62,080
$71,160
$80,240
$89,320

ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የቤተሰብ አባሎ $9,080 ይጨምሩ።

