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ለከንቲባ የአደጋ ማገገሚያ ፈንድ መተግበሪያዎች መረጃ እና መመሪያዎች: ኮቪድ-19 
ሚያዝያ 12፣ 2020 

 
የከንቲባው የአደጋ ማገገሚያ ፈንድ: ኮቪድ-19 (ፈንድ) በአሁኑ የኮሮናቫይረስ/ኮቪድ-19 ቀውስ ምክንያት የገንዘብ ችግር እያጋጠማቸው 
ያሉ በካምብሪጅ ለሚገኙ ግለሰቦች እና ቤተሰቦች የድንገተኛ ጊዜ እርዳታ ለመስጠት ልገሳዎችን ሲቀበል ቆይቷል። በእነዚህ ፈንድ በኩል 
የካምብሪጅ ከተማ በተቻለ መጠን ብዙ ሰዎችን ለመርዳት ይፈልጋል። ብቁ ለመሆን እና ፈንድንን ለመጠቀም የተቋቋሙ መስፈርቶች 
ከዚህ በታች ተብራርተዋል።   
 
ሁሉም አመልካቾች ከታች ያለውን መረጃ እንዲያነቡ እንጠይቃለን።  ክፍል 1 እና 2 ማን ብቁ እንደሆነ እና ፈንዱ ለምን ጥቅም ላይ 
ሊውሉ እንደሚችሉ ይዘረዝራል።  ክፍል 3 ማመልከቻውን በኦንላይን ላይ ለማስገባት እርምጃዎችን ጨምሮ የማመልከቻ 
መመሪያዎችን ይሰጣል። 
 
ነዋሪዎች ይህንን ማመልከቻ በኦንላይን ላይ ወይም ከሠራተኛ ጋር በመሆን በስልክ xxx መስመር በመደወል መሙላት ይችላሉ።  
በኦንላይን ላይ ለሚያመለክቱ፣ የማመልከቻው አገናኝ በዚህ ሰነድ መጨረሻ ላይ ይገኛል። 
 
የከተማ ሰራተኛ አመልካቾች ማመልከቻውን በሚሞሉበት ወቅት እና፣ በብዙ ሁኔታዎች፣ ደጋፊ ሰነዶችን በማስገባት በስልክ ማገዝ 
የሚችል ይሆናል። አመልካቹ ሰነዶቹን ለማስገባት የማይችል ከሆነ፣ አስፈላጊ ሰነዶችን በመልዕክት ለመላክ ወይም ከከተማ አዳራሽ 

በስተጀርባ (795 Massachusetts Ave.) በሚገኘው የክፍያ መልዕክት ሳጥን ለማስቀመጥ ሰራተኛው ከአመልካቹ ጋር የሚሰራ 
ይሆናል። 
 

ክፍል 1  
ማን ነው ብቁ: 

የብቁነት መስፈርቶች: 

• አመልካቾች የካምብሪጅ ነዋሪዎች መሆን አለባቸው።  

• አመልካቾች የካምብሪጅ ተከራዮች ወይም በካምብሪጅ ከተማ ተመጣጣኝ የቤት ባለቤትነት መርሃግብር በኩል የተገዛ የቤት 
ባለቤት መሆን አለባቸው። 

• የአመልካቾች ገቢ በኮሮናቫይረስ/ኮቪድ-19 ቀውስ የተነሳ የገቢ መጥፋት ወይም መቀነስ ከማሳየቱ በፊት ከአከባቢው 
መካከለኛ ገቢ (AMI) 100% ላይ ወይም በታች መሆን አለበት።  

• በኮሮናቫይረስ/ኮቪድ-19 ቀውስ ምክንያት አመልካቾች የገቢ ማጣት ወይም መቀነስ የታየባቸው አለባቸው።  
 
የካምብሪጅ ኗሪነት ከሚከተሉት ሰነዶች በአንዱ መረጋገጥ አለበት፡ 

• ወቅታዊ የፎቶ መታወቂያ ከካምብሪጅ አድራሻ ጋር፣ 

• ወቅታዊ የተፈረመ ሊዝ፣ የሞርጌጅ መግለጫ፣ ወይም የተፈረመ የተከራይ ስምምነት፣ 

• ለ 2019-2020 ወይም ለ 2020-2021 የትምህርት ዓመት ጥገኛ ልጅ የትምህርት ቤት ምዝገባ ሰነድ፣ 

• ነዋሪነትን የሚጠይቅ ከካምብሪጅ ከተማ ፕሮግራም የ 2019 ወይም የ 2020 ፕሮግራም ምዝገባ ሰነድ፣  

• ያለፉት 15 ቀናት ውስጥ ለካምብሪጅ የመኖሪያ ቦታዎ ምልክት የተደረገባቸው እና የተላኩ ሁለት ደብዳቤዎች፣ ወይም 

• የአመልካቹ ካምብሪጅ መኖሪያ ቤት ላለፉት 30 ቀናት ውስጥ እንደ የፍጆታ ሂሳብ ያሉ ሌሎች ትክክለኛ ሰነዶች ወይም 
ወይም በአመልካቹ ካምብሪጅ መኖሪያ ጋር የአሁኑ የመኪና ምዝገባ። 

 
የገቢ ብቁነት ማረጋገጫ ከሚከተሉት መንገዶች በአንዱ መታየት አለበት: 

• የ 2019 የገቢ ግብር ተመላሽ (የመጀመሪያ ገጽ)፣ 

• የ 2018 የገቢ ግብር ተመላሽ (የመጀመሪያ ገጽ) እና የ 2019 W-2(ቶች) 

• የ 2018 የገቢ ግብር ተመላሽ (የመጀመሪያ ገጽ) እና 2019 1099 ቅፅ ወይም 

• የ 2019 ገቢን በተመለከተ የተፈረመ ማረጋገጫ። 
 
ከተማዋ ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች አይጠይቅም፣ ስለዚህ ከማስገባትዎ በፊት እባክዎ ይሰርዟቸው ወይም ያስወጧቸው። 
በ ኮቪድ-19 የተነሳ የገቢ መጥፋት ወይም መቀነስ ማስረጃ መታየት ከሚከተሉት መንገዶች በአንዱ መታየት አለበት:  
 

• ሁለት የክፍያ ደረሰኞች፣ አንዱ ከጥፋቱ በፊት ያለው ገቢ ወይም የገቢ መቀነስ የሚያሳይ፣ አንዱ ደግሞ ከጥፋቱ በኋላ ያለው 
ገቢ ወይም የገቢ መቀነስ እና ከማርች 1፣ 2020 በኋላ የሚያሳይ፣ 

• በ ኮቪድ-19 ምክንያት የገቢ መሻሻል የሚያመለክተው አሠሪ ደብዳቤ፣ 

• ከማርች 1፣ 2020 ወይም ከዛ በኋላ በአመልካቹ ቀጣሪ የንግድ ሥራ መዘጋት ማስታወቂያ፣ 
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• ማሳቹሴትስ ገቢዎች ዲፓርትመንት (DOR) መግለጫ ከማርች 10፣ 2020 ጀምሮ የቤተሰብ ወይም የልጆች ድጋፍ ክፍያዎች 
መቀነስን ያሳያል። 

• በኮቪድ-19 ምክንያት ለአመልካቹ መክፈል እንደማይችሉ የሚያሳይ ከቤተሰብ ወይም ከልጅ ድጋፍ ሰጪ የተሰጠ ማረጋገጫ፣ 

• ከማርች 1፣ 2020 ጀምሮ የገቢ እና የደመወዝ ማጣት የራስ ማረጋገጫ። 
 
ለቤት ኪራይ ወይም ለሞርጌጅ የሚያመለክቱ አመልካቾች ከሚከተሉት አንዱን ማቅረብ አለባቸው: 

• የሊዝ ወይም የኪራይ ስምምነት ቅጂ፣  

• ሁሉም የባንክ ሂሳብ መረጃ ያለበት የተሰረዘ የቤት ኪራይ ቼክ ቅጂ ወይም ወይም የክፍያ ማዘዣ ደረሰኝ፣ 

• ከሁለቱም የአመልካቹ እና፣ ከተቻለ፣ የሊዝ ባለቤቱ ፊርማ ያካተተ የተፈረመ ማረጋገጫ፣ 

• የሞርጌጅ መግለጫ እንዲሁም፣ የሚመለከተው ከሆነ የቅርብ ጊዜ መጠየቂያ ደረሰኝ ወይም ለኮንዶሚኒየም ክፍያ። 
 
ለፍጆታ አገልግሎት የሚያመለክቱ አመልካቾች የሚከተሉትን ማቅረብ አለባቸው: 

• ማመልከቻው ከሚሰጥበት ቀን በፊት ካለው ወር ጀምሮ፣ አመልካቹ የገንዘብ ድጋፍ እየጠየቀበት ያለው የእያንዳንዱ 
መገልገያ፣ ለአመልካቹ የካምብሪጅ መኖሪያ የፍጆታ ሂሳብ። 

 
(ማስታወሻ: ማረጋገጫዎች በማመልከቻው ላይ ለማውረድ እንደ አስፈላጊነቱ ይገኛሉ) 
 
ሌሎች አስፈላጊ የብቃት መረጃዎች: 

• የካምብሪጅ ከተማ ለእነዚህ ፈንድ ለማመልከት ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች ኣይጠይቅም።  እባክዎ ከቀረቡ ከማንኛውም 
ሰነዶች የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥሮችን ያውጡ ወይም ይሰርዙ። 

• ብቁነትን ለመወሰን የኢሚግሬሽን ሁኔታ ከግምት ውስጥ አይገባም (ማለትም፣ ያልተመዘገቡ ነዋሪዎች ብቁ ናቸው)። 

• ሁሉም አመልካቾች ማንነታቸውን የሚያረጋግጥ ፎቶ ያለው I.D. እንዲያቀርቡ ይጠየቃሉ። 

• ከተማው የመርሃግብሩን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ እንደ አስፈላጊነቱ ከአመልካቾች ተጨማሪ መረጃ የመጠየቅ መብቱ 
የተጠበቀ ነው። 

• የገቢ ቅነሳ የሚከተሉትን ሊያጠቃልል ይችላል፣ ግን በእነዚህ ብቻ አይገደብም፡ የስራ ሰዓትን መቀነስ፣ የሥራ ቅነሳ፣ የሌሎች 
የገቢ ምንጮች ማጣት (እንደ የቤተሰብ ወይም የልጆች ድጋፍ ወይም መቀነስ ወይም ሌሎች አስፈላጊ የገቢ መረበሽ ያሉ)። 

• የገቢ ማጣት የኢንቨስትመንት ገቢን ማጣት አይጨምርም። 

• ተከራዮች የመጀመሪያ አከራዮች ወይም የአንድ ክፍል ደባል-ተከራዮች ሊሆኑ ይችላሉ። 

• በዩኒቨርሲቲ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ግለሰቦች ለእነዚህ ገንዘብ ብቁ አይደሉም። 

• የካምብሪጅ ቤቶች ባለስልጣን ቫውቸር ባለቤቶች ወይም ተከራዮች: እባክዎ እዚህ ጠቅ ያድርጉ እንዲሁም የእርስዎን የኪራይ 
ክፍልን ለመቀነስ ጊዜያዊ የድጋሜ ማረጋገጫ ያጠናቅቁ። የጊዜያዊ የድጋሚ ማረጋገጫዎችን የሚፈቅዱ ሌሎች በድጎማ ቤት 
ውስጥ የሚኖሩ ወይም በተንቀሳቃሽ /በተከራይ ላይ የተመሠረተ ቫውቸር ያላቸው፣ የቤታቸውን ባለሥልጣን፣ የቤቶች 
ኤጀንሲ ወይም የአስተዳደር ኩባንያውን ማነጋገር አለባቸው። ለጊዜያዊ ኪራዮች ለማመልከት ብቁ የሆኑ ድጎማ 
የተደረገላቸው ተከራዮች ከዚህ ፈንድ ለኪራይ ለማመልከት ብቁ አይደሉም፣ ነገር ግን ለፍጆታ እና/ወይም የቤተሰብ ፍላጎት 
ድጋፍ ለማመልከት ብቁ ናቸው። 
 

• ገቢዎች ከአከባቢው መካከለኛ ገቢ (AMI) 100% ላይ መሆን በሚችሉት መስፈርቶች ላይ በመመስረት፣ የገቢ ብቁነትን 
ለመወሰን  የ AMI ቻርት ለመከለስ እባክዎ እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ። (ቻርቱን እዚህ ላይ ማስቀመጥ አሊያም ማገናኛን 
መፍጠር ያስፈልጋል።) 

 
 

ክፍል 2 
 ይህ ፈንድ ምን ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል: 

 
በዋናነት ለቤት ኪራይ ወይም ለሞርጌጅ ክፍያዎች እና/ወይም ለፍጆታ ክፍያዎች ይመደባል።  እንዲሁም ከዚህ በታች እንደተዘረዘረው 
ፈንድ ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ለማገዝ ሊገኝ ይችላል።   
 
ነዋሪዎች ከታወቁ 4 ምድቦች ውስጥ ለ 3 ብቁ ሊሆኑ ቢችሉም፣ የአንድ ቤተሰብ ከፍተኛ ክፍያ ተፈጻሚ ይሆናል፣ በዚህ ጊዜ አንድ 
ቤተሰብ ከጠቅላላው ክፍያው ከ $4000 ዶላር በላይ ለመቀበል ብቁ አይሆንም። 
 
የኪራይ ክፍያዎች: 
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• ክፍያ በማርች 10፣ 2020 እና በሜይ 15፣ 2020 መካከል የ 1 ወር ኪራይ ሊደረግ ይችላል።  በአንድ ክፍል መጠን ውስጥ 
ከፍተኛ የክፍያ መመሪያዎች ይተገበራሉ። 

• የቤት ኪራይ የሚከፈለው በቀጥታ ከፈንዱ ለባለንብረቱ ወይም ወይም እንደኣስፈላጊነቱ፣ ለሌሎች አግባብነት ላላቸው 
ተከፋዮች ነው። 

 
የሞርጌጅ ክፍያዎች 

• ክፍያዎች፣ ማርች 10፣ 2020 መካከል የሚደረጉ ክፍያዎች፣ የመድን እና የመያዣ ክፍያን ጨምሮ ለ 1 ወር ሞርጌጅ ሊደረጉ 
ይችላሉ እንዲሁም በከተማ ለሚደገፉ የቤት ባለቤትነት መርሃግብሮች ነዋሪዎች በሜይ 15፣ 2020 ሊደረጉ ይችላሉ። በአንድ 
ክፍል መጠን ውስጥ ከፍተኛ የክፍያ መመሪያዎች ይተገበራሉ። 

• ክፍያዎች፣ የቤት ኪራዮች፣ ግብሮች፣ መድን እና/ወይም የኮንስትራክሽን ክፍያዎችን ጨምሮ በማርች 10 ቀን 2020 መካከል 
ለሚደረጉ የ 1 ወር የቤት ወጭዎች ሊደረጉ ይችላሉ እንዲሁም በከተማው ተመጣጣኝ የቤት ባለቤትነት መርሃግብሮች በኩል 
ለተገዙ ቤቶች ባለቤቶች በሜይ 15 ቀን 2020 ሊደረጉ ይችላሉ። በአንድ ክፍል መጠን ውስጥ ከፍተኛ የክፍያ መመሪያዎች 
ይተገበራሉ። 

• የሞርጌጅ ብድር ክፍያ ለአበዳሪው ይደረጋል። 
 

የፍጆታ ክፍያዎች 

• ለአንድ ወር የፍጆታ ክፍያዎች ክፍያዎች የሚከናወኑት በማርች 10 ቀን 2020 እና በሜይ 15 ቀን 2020 መካከል ለሚደረጉ 
ክፍያዎች ወቅታዊ የክፍያ መጠየቂያ መሠረት በማድረግ ነው።  

 
የቤተሰብ ፍላጎት ፈንድ 

• ከመኖሪያ ጋር ለተዛመዱ ፍላጎቶች ፈንድ ሊለቀቅ ይችላል። በአንድ ሰው $250 ዶላር ካፒታል እና ለእያንዳንዱ ቤተሰብ 
ከፍተኛው $1000 ዶላር ይተገበራል።  

 
ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎች 
“ቤተሰብ” ወይም “የጋራ ቤት” ማለት ገቢ እና ወጪዎች አንድ ላይ የተጣመሩ 2 ወይም ከዚያ በላይ የቤተሰብ አባላት እና/ወይም 
አባላት የሚዛመዱበት ቤተሰብ ይሆናሉ። 
 
“ነጠላ አመልካች” ተብሎ የሚጠራው ለብቻው የሚኖር ወይም እያንዳንዱ የቤቱ ነዋሪ ለጠቅላላው የቤት ኪራይ ግላዊ ድርሻ 
የሚወስድበት በክፍል ደባል ሁኖ የሚኖርበት ሁኔታ ውስጥ ያለ ግለሰብ ነው። 

 
 
የከንቲባው ከአደጋ ማገገሚያ ፈንድ ለዘገየ የቤት ኪራይ ክፍያ ወይም ኮረናቫይረስ/በኮቪድ-19 ቀውስ የተነሳ ከገቢ መቀነስ በፊት 
የተጠራቀመ የመገልገያ ክፍያዎች የሚውል አይደለም። ለቆየ የቤት ኪራይ፣ ወይም ከመጋቢት 10 ቀን 2020 የፍጆታ ሂሳብ በፊት ዕዳ 
እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎ 617-349- 6340 ን ያነጋግሩ።  የሞርጌጅ እገዛ የሚያስፈልግዎ ከሆነ፣ እባክዎ በማህበረሰብ ልማት 
መመሪ ያለውን የቤቶች ክፍል በስልክ ቁጥር 617-349-4634 ያነጋግሩ። 

 
የሚከፍለው ከፍተኛ ኪራይ ወይም ሞርጌጅ ክፍያ አመልካቹ በየወሩ ከሚፈለው መጠን መበለጥ አይችልም እና ከሚከተሉት አሃዞች 
መጠን በላይ መሆን አይችልም፡ 

o ስቱዲዮ: $2,450 
o አንድ መኝታ: $2,700 
o ሁለት መንታ: $3,300 
o ሶስት መኝታ ወይም ከዚያ በላይ፡ $4,000 

 

እባክዎን ያስተውሉ- ለአመልካቹ፣ ወይም አመልካቹን በመወከል ለሆነ ሰው የሚሰጥ የፈንድ ክፍያ ለአመልካቹ የሚውል ገቢ አይደለም 
ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ክፍያ በ 26 U.S.C. 139 መሰረት አግባብነት ያለው ከአደጋ ማገገሚያ ክፍያ ስለሆነ ነው እናም 
የፌደራልም ሆነ የመንግሥት የአደጋ አዋጅ ታውጇል። የፈንድ ክፍያዎች የገቢ ምንጭ ስላልሆኑ፣ ከተማው ለማናቸውም የፈንዶ ክፍያ 
የ 1099 ቅጽን አያቀርብም። አመልካች ተጨማሪ የግብር ጥያቄዎች ካለው፣ አመልካቹ የግብር ባለሙያን ማነጋገር አለበት። 
 

ክፍል 3 
ነዋሪዎቹ እንዴት ማመልከት እንደሚችሉ: 
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ከዚህ በታች ባለው አገናኝ ላይ መተግበሪያውን በመመልከት አመልካቾች በኦንላይን ላይ ማመልከት ይችላሉ። አንዴ ከገባ በኋላ 
ማመልከቻው በከተማው ሰራተኞች ይገመገማል፣ እና አመልካቾች እንደተተገበሩበት ሁኔታ ስላለው ሁኔታ ወቅታዊ መረጃን በኢሜይል 
መቀበል የሚችሉ ይሆናል። 
 
እንዲሁም አመልካቾች ከሰኞ እስከ አርብ ባሉት ሰዓታት (ወደፊት የሚወሰን) በ 617-349-9797 በመደወል ማመልከት ይችላሉ። 
ሰራተኞቹ ማመልከቻውን በማጠናቀቅ ላይ በስልክ ለማገዝ የአመልካቾችን ጥሪዎች በ 2 የሥራ ቀናት ውስጥ ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት 
ያደርጋሉ። መልዕክቶች በእንግሊዝኛ፣ ወይም በነጠላ የድምፅ መልዕክት በስፓኒሽ፣ ሄይቲ ክሪዮል፣ አማርኛ፣ ባንግላ፣ ቻይንኛ፣ አረብኛ 
እና ፓርቱጋልኛ ቋንቋ ሊቀመጡ ይችላሉ። የሰራተኞች ድጋፍ በእነዚህ በእያንዳንዳቸው ቋንቋዎች ይገኛል። 
 
ይህንን ማመልከቻ ለማስገባት አራቱ መሠረታዊ እርምጃዎች: 

1. ማመልከቻውን ይሙሉ 
2. ደጋፊ ሰነዶችን ያስገቡ 
3. የማረጋገጫ መግለጫ ይፈርሙ እና ቀን ያስቀምጡ 
4. ያስቀምጡ እና ያስገቡ 

 
ደረጃ 1: ማመልከቻውን ይሙሉ 

➢ አመልካቾች ሁሉንም አስፈላጊ መስኮች በመመለስ ማመልከቻውን ያጠናቅቃሉ።  
 

➢ አመልካቾች ሥራን ማስቀመጥ እና እንደአስፈላጊነቱ ለእርዳታ ሊደውሉ ይችላሉ።  
 

➢ የገቢ መመሪያዎችን ለመገምገም እና አመልካቹ ከአከባቢው መካከለኛ ገቢ (AMI) 100% ላይ ወይም በታች መሆን 
አለመሆኑን ለማወቅ እዚህ ጠቅ ያድርጉ። 

 
ደረጃ 2: አስፈላጊ ሰነዶችን ይስቀሉ *የካምብሪጅ ከተማ ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮችን አይጠይቅም። ስለዚህ ከማስገባትዎ በፊት 
እባክዎን የሚገኙትን ሁሉንም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮችን እንደገና ማስተካከልዎን/ማገድዎን ያረጋግጡ።  
 
ሁሉም አመልካቾች እነዚህን ያስገባሉ  

• ማንነታቸውን ለማረጋገጥ የፎቶ መታወቂያ ቅጂ ወይም ምስል (መታወቂያው ወቅታዊ መሆን የለበትም 
ወይም ለዚህ ዓላማ የካምብሪጅ አድራሻ ሊኖረው ኣያስፈልግም)።  

 
የካምብሪጅ ነዋሪነት ማረጋገጫ የሚሆን ሁሉም አመልካቾች ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ያስገባሉ: 

• ወቅታዊ የፎቶ መታወቂያ ከካምብሪጅ አድራሻ ጋር፣ 

• ወቅታዊ የተፈረመ ሊዝ፣ የሞርጌጅ መግለጫ፣ ወይም የተፈረመ የተከራይ ስምምነት፣ 

• ለ 2019-2020 ወይም ለ 2020-2021 የትምህርት ዓመት ጥገኛ ልጅ የትምህርት ቤት ምዝገባ ሰነድ፣ 

• ነዋሪነትን የሚጠይቅ ከካምብሪጅ ከተማ ፕሮግራም የ 2019 ወይም የ 2020 ፕሮግራም ምዝገባ ሰነድ፣ 

• ያለፉት 15 ቀናት ውስጥ ለካምብሪጅ የመኖሪያ ቦታዎ ምልክት የተደረገባቸው እና የተላኩ ሁለት ደብዳቤዎች፣ ወይም 

• የአመልካቹ ካምብሪጅ መኖሪያ ቤት ላለፉት 30 ቀናት ውስጥ እንደ የፍጆታ ሂሳብ ያሉ ሌሎች ትክክለኛ ሰነዶች ወይም 
ወይም በአመልካቹ ካምብሪጅ መኖሪያ ጋር የአሁኑ የመኪና ምዝገባ። 

 
ለገቢ ብቁነት ማረጋገጫ የሚሆን ሁሉም አመልካቾች ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ይሰቅላሉ:  

• የ 2019 የገቢ ግብር ተመላሽ (የመጀመሪያ ገጽ)። እባክዎ ሁሉንም ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች ያርሙ፣ 

• የ 2018 የገቢ ግብር ተመላሽ (የመጀመሪያ ገጽ) እና የ 2019 W-2። እባክዎ ሁሉንም ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች ያርሙ፣ 
ወይም 

• የ 2018 የገቢ ግብር ተመላሽ (የመጀመሪያ ገጽ) ከ 2019 1099 ቅፅ ጋር። እባክዎ ሁሉንም ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች 
ያርሙ። 

• የ 2019 ገቢን በተመለከተ የተፈረመ ማረጋገጫ 
 

 

በ ኮቪድ-19 ምክንያት የገቢ ማጣት ማረጋገጫ የሚሆን ሁሉም አመልካቾች ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ይሰቅላሉ: 

• ሁለት የክፍያ ደረሰኞች፣ አንዱ ከጥፋቱ በፊት ያለው ገቢ ወይም የገቢ መቀነስ የሚያሳይ፣ አንዱ ደግሞ ከጥፋቱ በኋላ ያለው 
ገቢ ወይም የገቢ መቀነስ የሚያሳይ እና ከማርች 10፣ 2020 በኋላ የተመዘገበ፣ 

• በኮቪድ-19 ምክንያት የገቢ መሻሻል የሚያመለክተው አሠሪ ደብዳቤ፣ 

• ከማርች 10፣ 2020 ወይም ከዛ በኋላ በአመልካቹ ቀጣሪ የንግድ ሥራ መዘጋት ማስታወቂያ፣ 
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• ከማርች 10፣ 2020 ጀምሮ የቤተሰብ ወይም የልጆች ድጋፍ ክፍያዎችን መቀነስ የሚያሳይ የ DOR መግለጫ። 

• በ ኮቪድ-19 ምክንያት ሊከፍሉዎት እንደማይችሉ የሚያሳይ ከቤተሰብ ወይም ከልጅ ድጋፍ ሰጪ የተሰጠ ማረጋገጫ፣ 

• ከማርች 10፣ 2020 ጀምሮ የገቢ እና የደመወዝ ማጣት የራስ ማረጋገጫ። 
 
(ማስታወሻ: ማረጋገጫዎች በማመልከቻው ላይ ለማውረድ እንደ አስፈላጊነቱ ይገኛሉ) 
 
ለቤት ኪራይ፣ ለሞርጌጅ እና/ወይም ለፍጆታ ድጋፍ የሚያመለክቱ አመልካቾች ከከዚህ በታች የሚተገበርው ጋር በተያያዘ እንዲሁ 
ሌሎች ሰነዶችን ይሰቅላሉ: 
 
ለኪራይ ወይም ለሞርጌጅ እርዳታ የሚያመለክቱ ከሆነ ሁሉም አመልካቾች ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ያስገባሉ: 

• የሊዝ ወይም የኪራይ ወይም የተከራይ ስምምነት ቅጂ፣ 

• ሁሉም የባንክ ሂሳብ መረጃ ያለበት የተሰረዘ የቤት ኪራይ ቼክ ቅጂ ወይም ወይም የክፍያ ማዘዣ ደረሰኝ፣ ወይም 

• ከሁለቱም የአመልካቹ እና ከተቻለ፣ የሊዝ ባለቤቱ ፊርማ ያካተተ የተፈረመ ማረጋገጫ 

• የሞርጌጅ መግለጫ እንዲሁም፣ ተግባራዊ ከሆነ የቅርብ ጊዜ ክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ወይም ለኮንዶሚኒየም ክፍያ። 
 

ለፍጆታ አቅርቦት የሚያመለክቱ ከሆነ አመልካቾች የሚከተሉትን ያስገባሉ: 

• ማመልከቻው ከሚሰጥበት ቀን በፊት ካለው ወር ጀምሮ፣ አመልካቹ የገንዘብ ድጋፍ እየጠየቀበት ያለው የእያንዳንዱ 
መገልገያ፣ ለአመልካቹ የካምብሪጅ መኖሪያ የአሁኑ የፍጆታ ሂሳብ።  

 
ደረጃ 3: 
የተሰጠው የመረጃ ማረጋገጫ: 
 
ማመልከቻው እንደጨረሰ፣ አመልካቹ የሚከተለውን የምስክር ወረቀት በኤሌክትሮኒክ ዘዴ ይፈርማል: 
 

በሐሰት ክስ እና ቅጣቶች ስር፣ በዚህ ማመልከቻ ውስጥ ያለው መረጃ ሁሉ እውነት እና ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ 
እንዲሁም የቀረበለትን መረጃ በሙሉ እንዲያረጋግጥ ለካምብሪጅ ከተማ ፈቃድ ሰጥቻለው።  በተጨማሪም፣ ፊርማዬ በዚህ 
ማመልከቻ ላይ በተካተተበት ቦታ ሁሉ፣ በማንኛውም ማረጋገጫዎች ላይ ፊርማዬ ያለበትን ጨምሮ፣ የእኔ የመጀመሪያ 
ፊርማ የተቃኘበት ቅጂም ቢሆን፣ የእኔ የመጀመሪያ ፊርማ ፎቶግራፍ፣ ወይም ስሜን በመተየብ የተመለከተ የኤሌክትሮኒክ 
ፊርማ፣ የእኔ ፊርማ እንደ ኦሪጅናል ፊርማ ተመሳሳይ አቅም እና ውጤት እንዳለው እስማማለሁ። 

 
ማመልከቻው በከተማው ሰራተኛ ድጋፍ በስልክ ተሞልቶ ከሆነ፣ የከተማው ሰራተኛ አባል ማንኛውንም አስፈላጊ የማረጋገጫዎችን 
ቋንቋ በስልክ ጮክ ብሎ ያነባል፣ እንዲሁም አመልካቹን ወክሎ የምስክር ወረቀቱን ያጠናቅቃል። ከዚህ በኋላ የከተማው ሰራተኛ 
ለአመልካቹ ማንኛውንም አስፈላጊ ማረጋገጫ ሰነዶች ቅጂ በኢሜይል ይልካል፣ የከተማውን ሰራተኞች አመልካቹን ወክሎ እንዲፈርም 
ለሚፈቅድለት የኢ-ሜይል ምላሽ ይሰጣል። 
 
ማመልከቻው በከተማይቱ ሰራተኛ ድጋፍ በስልክ ተሞልቶ ከሆነ፣ እንዲሁም የከተማው ሰራተኛ ከላይ ያለውን የምስክር ወረቀት 
ለአመልካቹ በኢሜይል ይልካል፣ እና አመልካቹ እንዲህ በማለት ለኢሜይሉ ምላሽ ይሰጣል፣ አመልካቹ ከላይ በተጠቀሰው የምስክር 
ወረቀት የተስማማ ሲሆን የከተማው ሰራተኞች በአመልካቹ ምትክ እንዲመዘገቡ ፈቃድ መስጠቱን ሰጥቷል። 
 
የከተማው ሰራተኞች ከአመልካቹ እነዚህን የኢሜይል ማረጋገጫዎች ያስገባሉ እና በማመልከቻው ላይ ያያይዙታል። 

አመልካቹ ኢሜይል መቀበል ወይም በኢሜይል ምላሽ መስጠት ካልቻለ፣ የከተማው ሰራተኛው ግለሰብ የተፈረመበትን ማረጋገጫ 

በእጅ መፃፍ ለሚችል አመልካች አስፈላጊውን መረጃ ሊያነብ እና ለከንቲባው የአደጋ ማገገሚያ ፈንድ፣ c/o Michelle Kincaid, 

795 Mass Ave, Cambridge MA 02139 ኢሜይል ሊያደርግ አሊያም በከተማው አዳራሽ ጀርባ ባለው የክፍያ መልዕክት ሳጥን 

ውስጥ ማከማቸት ይችላል። ሰነዱ ስካን የሚደረግ እና ወደ ማመልከቻው የሚገባ ይሆናል።   

 
ደረጃ 4: 
አመልካቾች ያስቀምጣሉ እና ያስገባሉ። 
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አመልካቾች የማመልከቻውን ፈንድ መድረሱን የሚገልጽ ኢሜይል ይቀበላሉ።  ከዚያ በኋላ ፈንዱ ለአመልካቾች የእርዳታ ፈንድ 
መስጠቱን አሊያም ፈንዶቹ  መከልከላቸውን ያሳውቃል።  ክልከላዎች ይግባኝ ለማለት አያስችሉም።  ሽልማቱ ከተደረገ፣ የሽልማቱ 
ማስታወቂያ ጠቅላላውን የገንዘብ መጠን እና ሽልማቱ ለምን አላማ እንደተደረገ ያሳያል። 
 
 
የተሰጠበት፡  ሚያዝያ 12፣ 2020 
 
 


