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ክፍል 1፡ አመልካች     

      

የአያት ስም መጠሪያ ስም የማኅበራዊ ዋስትና ቊጥር 
 (የታካሚው ስም ወይም ዕድሜያቸው 18 ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ለእነዚያ 

ታካሚዎች ሕጋዊ አሳዳጊ ስም) 

 

    

አድራሻ  የቤት ስልክ 

       

ከተማ       ስቴት 
 

    ዚፕ ኮድ መቁጠሪያ                                    የሥራ ስልክ 

     

በቤተሰብዎ ውስጥ የሚኖሩ 

የቤተሰብ አባላት፡  

መጠሪያ ስም እና የአያት ስም 

ግንኙነት/ዝምድና የትውልድ ቀን 
የማኅበራዊ ዋስትና 

ቊጥር 
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ክፍል 1፡ በደሞዝ የሚገኝ ገቢ ወርኃዊ  

 የሥራ ቁጥር 1 ከግብር በፊት የሚገኝ ገቢ  $  

 የሥራ ቁጥር 2 ከግብር በፊት የሚገኝ ገቢ $  

አጠቃላይ በደሞዝ የሚገኝ ገቢ  $  
       

አንቀጽ 2፡ በደሞዝ የማይገኝ ገቢ ወርኃዊ  
  የሥራ ማጣት ክፍያዎች - ከግብር በፊት    
  SSI (የካሳ የደኅንነት ገቢ)- ከግብር በፊት  $   
  SSDI (የካሳ የደኅንነት የአካል ጉዳት ገቢ  $   
  የተወሰደ ተቆራጭ  $   
  የራስዎ ከሆነ የንብረት ክፋይ የሚገኝ ገቢ  $   

  የልጅ ድጋፍ  $   

አጠቃላይ በደሞዝ ያልሆነ ገቢ  $   

              

ክፍል 3፡ የተፈቀዱ ተቀናሾች  
ተቀናሾች ወርኃዊ  
  የልጅ እንክብካቤ/የቀን እንክብካቤ/ቅድመ ትምህርት ቤት  $   
  በፍርድ ቤት የታዘዘ ተቆራጭ/ጡረታ  $   
  በፍር ቤት የታዘዘ የልጅ ድጋፍ  $   
  ወርኃዊ የህክምና የመድኅን ዋስትና ክፍያ ገንዘብ  $   
  ወርኃዊ የራዕይ የመድኅን ዋስትና ክፍያ ገንዘብ  $   

  ወርኃዊ የጥርስ ህክምና መድኅን ዋስትና ክፍያ ገንዘብ  $   

የተከፈለ የህክምና ወጪዎች      

1 መሰረተ ልማት ወይም የዶክተር ስም፡   $   

2 መሰረተ ልማት ወይም የዶክተር ስም፡   $   

ያልተከፈለ የህክምና ወጪዎች      

1 መሰረተ ልማት ወይም የዶክተር ስም፡   $   

2 መሰረተ ልማት ወይም የዶክተር ስም፡   $   

አጠቃላይ የተፈቀደ ቅነሳዎች  $   
    

ክፍል 4፡ ወደ ጥሬ ገንዘብ መለወጥ የሚችሉ ሀብቶች፡ በቅርብ ጊዜ የመጣ የባንክ 

ሂሳብ መግለጫ    

የሂሳቡ ዓይነት፡ 

የአሁኑ ያለኝ 

ገንዘብ  
  ሂሳብ ማረጋገጥ    $   
  ሂሳብ ማረጋገጥ  $   

  ሌሎች ሂሳብ፡   $   

  
አጠቃላይ ወደ ገንዘብ ሊቀየሩ የሚችሉ ሀብቶች (ለምሳሌ የገንዘብ መቆጠቢያ 

ሂሳብ፣ የቼክ ሂሳብ፣ የሽያጭ ዕቃዎች፣ ቦንዶች ወይም የጋራ የገንዘብ ድጋፎች)  $   
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በዚህ ማመልከቻ ላይ ያስቀመጥኩት መረጃዎች በሙሉ እውነት መሆኑን አረጋግጣለሁ።  

የኮሎራዶ የልጆች ሆስፒታል (Children’s Hospital Colorado) ገንዘቡን መልሶ ለማግኘት 

መብት እንዳለሁ እረዳለሁ፤ ይህም ማለት ለኮሎራዶ የልጆች ሆፒታል የበጎ አድራጎት መርኃግብር 

ለመታቀፍ ብቁነት በነበረኝ ጊዜ ለማንኛውም ለሚከፈለው ህክምና ማንኛውንም የጥቅማ ጥቅም 

ጥያቄ አቅርቤ ከተገኘው፣ የኮሎራዶ የልጆች ሆስፒታል (Children’s Hospital Colorado) 

በጥያቄዎቹ ሂደት ውስጥ የመካተት መብት አለው ማለት ነው።  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ስም  ይጻፉ  ፊርማ ቀን 

 

       

 የፋይናንስ አማካሪውን ስም ይጻፉ  

የፋይናንስ አማካሪው 

ፊርማ  ቀን 

          
 

 

የተጣራ በራስ-ሥራ የሚገኝ ገቢ 
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 የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫ  

       

 የራስን-ሥራ የሚሰሩ ከሆነ ብቻ ይህን ገጽ መሙላት ይኖርብዎታል 

       

ወር፡ 

የሥራው ስም፡       

የሥራው አጠቃላይ ገቢ፡ $   

         

  ያለፈው ወር የሥራ ወጪዎች 
              

የወጪው ዓይነት     ያለፈው ወርኃዊ ወጪ  

ለሥራው የሚወሉ የንብረት ኪራይ  $  

ሞርጌጅ (ሥራው የሚሰራው ከቤት ከሆነ)   $  

ፍጆታዎች (ሥራው የሚሰራው ከቤት ከሆነ)  $  

ማስታወቂያ  $  

የሥራው ስልክ ቁጥር  $  

ከሥራው ጋር የተያያዘ ጉዞ  $  

አጠቃላይ ደሞዞች  $  

የሥራው የመድኅን ዋስትና  $  

ለሕግ አገልግሎት ክፍያዎች  $  

የመሬት/የሰርተፊኬት ክፍያዎች  $  

የምግብ ዋጋ/የተገዙበት  $  

የቢሮ ፍጆታዎች  $  

መሳሪያዎች/ዕቃዎች  $  

ሌሎች የሥራው ወጪዎቸ   $  

አጠቃላይ ወርኃዊ ወጪዎች፡  $  

       


