
የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፤

የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ! 

በማንኛውም ወቅት ትክክለኛ እና ጠቃሚ የሆነ መረጃን በሚፈለግበት ጊዜ  ማግኘት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ይህንንም 

ሁኔታ በመገንዘብ በዚህ እያለፍንበት ባለነው ጊዜ እና ሁኔታ ወገኖችን ለመርዳት ሲባል ትክክለኛ እና በጣም ጠቃሚ 

የሆኑ መረጃዎችን ሊያቀብል የሚችል አጋዥ- ቡድን (Suport Team) ቤተክርስቲያናችን አቋቁማለች። ስለዚህ 

ከአሁን በኋላ በዚህ አጋዥ-ቡድን አማካኝነት የተቀነባበሩ እና ከታች የተዘረዘሩትን የሚመስሉ በጣም ጠቃሚ 

የመገናኛ (communication) መረጃዎች በቤተክርስቲያናችን ድረ-ገጽ ( website) ላይ አልፎ አልፎ  

እናስቀምጣለን፣ እንዲሁም በቤት-ለቤት ህብረቶቻችን አማካኝነት እናስተላልፋለን።  ፎርም ለመሙላትና የአጋዥ 

ቡድኑን አባላት ለማግኘት ቢፈልጉ ወንድም ደሳለኝ በየነን በስልክ ቁጥር፡ (530) 475 2121 ማነጋገር ይችላሉ።

1. ከሥራ በመቀነስ ምክንያት የሚሰጥ ክፍያ (Unemployment Benefit):  ማንኛውም ከኮሮና ወረርሺኝ 

የተነሳ ስራውን ያጣ ሰው ይህንን ጥቅም ከመንግስት ያገኛል።  

ሀ. ይህንን አገናኝ (Link) ይጎብኙ። https://www.twc.texas.gov/jobseekers/applying-

unemployment-benefits  ወይም 1-800-939-6631 በመደወል ሰራተኞችን ያነጋግሩ።

ለ. ከላይ የተጠቀሰው አገናኝ በአሁኑ ሰዓት ከሚጎበኙት ሰዎች ብዛት የተነሳ ሊጨናነቅ ስለሚችል ሰው 

በማይበዛበት በምሽት ጊዜ ድረ-ገጹን (website) እንዲጎበኙ እንመክራለን።

ሐ. ከላይ በተጠቀሰው የስልክ ቁጥር መድወያ ቀናትና ሰዓት፡ መደወያ

ከሰኞ - ዓርብ ከ 8፡00 AM እስከ 6፡00 PM. እንዲሁም ቅዳሜ ከ 8፡00 AM እስከ 5፡00 PM 

2. ከኮሮና ወረርሺኝ ጋር የተያያዙ ድጎማዎችን አስመልክቶ፡

ሀ. ድጎማዎቹን ለማግኘት ምንም ዓይነት ማመልከቻ መጻፍ አያስፈልግም።

ለ. የአገር ወስጥ ገቢ (IRS) በ2019 ወይም 2018 ታክስ ፋይል ያደረጉትበትን ፎርም ተጠቅሞ 

ለእርስዎ ወይም  ለቤተሰብዎ ቼክ በቀጥታ ይልካል ወይም በባንክ ቁጥርዎ ውስጥ በቀጥታ ገንዘብ 

ያስገባል። ይህን የገንዘብ ድጎማ የሶሻል ሰኩሪቲ ክፍያ እየተቀበሉ ያሉ ዜጎችንም ያጠቃልላል። 

ሐ. በቅርቡ የአድራሻ ለውጥ አድረገው ከሆነ በአስቸኳይ በአካባቢዎ ወደሚገኝ ፖስታ ቤት ሄደው 

የአድራሻ ለውጥ ማድረግዎን በማሳወቅ ወደፊት ደብዳቤዎችዎ አሁን ወዳሉበት አድራሻ እንዲተላለፉ 

ያድርጉ። ለዚህም ይህንን አገናኝ ይጎብኙ፡ https://www.usa.gov/post-office#item-37197 ($1.00 

ያስከፍላል)

3. የቤት ሞርጌጅ ክፍያ ማስታገሻ ድጎማ (Mortgage Relief Assistance):

ሀ.  የቤትዎ ሞርጌጅ በመንግስት የሚተዳደር (FHA-Federal Housing Administration) ከሆነ 

በቅርቡ የተላለፈ CARES የተባለ ውሳኔ የቤት ሞርገጅ ክፍያዎን እስከ 12 ወራት ድረስ ሳይከፍሉ ለወቆየት 



ቢፈልጉ ያለምንም ቅጣት ለማድረግ ያስችልዎታል። ስለዚህ ክፍያዎትን ማዘግየት ይችላሉ። ይህንን በማድረግዎ 

ቅጣት (late fees) አይከፍሉም ወይም ጉዳይዎ ወደ ክሬዲት ቢሮ አይተላለፍም።

ለ.  የሃራጅ ሽያጭ (Foreclosures) ወይም ተገዶ ከቤት መውጣት (eviction) ወሳኔ  ውሳኔ ከባንክ 

ቢመጣብዎት ውሳኔውን ቢያንስ ለ60 ቀናት እንዲያዘገይ ባንኩ ይገደዳል።

ሀ.  የቤትዎ ሞርጌጅ በመንግስት የሚተዳደር ካልሆነ (Conventional Loan ከሆነ) አበዳሪ ባንክዎን 

ወይም የሚኖሩበትን አካባቢ አስተዳዳሪ ቢሮዎች (state or local government offices) ያነጋግሩ።

4. የቤት ኪራይ ክፍያ ማስታገሻ (Rent Relief Assistance):

ሀ.  ለጊዜው ይህንን አስመልክቶ የተላለፈ ውሳኔ ባይኖርም ሃሙስ እለት የ Public Utility Commision 

ባደረገው ስብሰባ ከኮሮና ወረርሺኝ ጋር በተያያዘ ጉዳይ አዲስ ትእዛዝ አውጥቷል። ይህም እንደየ እስቴቱ እና 

እንደብሔራዊ አስቸኳይ ሁኔታ የሚታይ ነው።

ለ. የቴክሳስ አስቸኳይ ጉዳይ ጥሪ (211) ቢደወል በዚህ ጉዳይ እርዳታ ሊያደርግ ወይም ምሪት ሊሰጥ ይችላል

ሐ. Ian Mattingly እና Public Utility Commission የሚቀጥለውን ወር ክፍያ ለመክፈል የሚቸገሩ 

ማናቸውንም ሰዎች አከራዮችን በአስቸኳይ እንዲያናግሩ ይመክራሉ። መልካም ባለንብረቶች(አከራዮች) 

ተከራዮቻቸውን ለመተባበርና ተመካክሮም እነኝህን ጊዜያቶች ለማለፍ ፍቃደኞች እንደሚሆኑ እምነታቸውን ገልጸዋል። 

ምክንያቱም ማንኛወም አከራይ እስከ April 19 ድረስ ማንንም ሰው አስገድዶ ከተከራየው ቤት ማስወጣት በህግ 

የተከለከለ በመሆኑ ነው። ከሁኔታው እንደምንረዳው ይህ ቀን ከ April 19 የመራዘም እድሉ ሰፊ ነው።

5. የምግብ እርዳታ፣ ወራዊ ክፍያ (bill) እና ሌሎች:

ሀ.  እነኝህ ቢያስፈልግዎት እባክዎን 211 ይደውሉ (በቀጥታ 211). ወይም የሚከተለውን አገናኝ 

ይጎብኙ፤

    https://www.211texas.org/search/

6. የመጨረሻው የታክስ ፋይል ማድረጊያ ቀን (Tax Deadline ) ተቀይሯል:

ሀ.  የመጨረሻው የታክስ ፋይል ማድረጊያ ቀን እና የመንግስት ግብር የመክፈያ ቀን ወደ July 15, 2020 
ተራዝሟል።

7. ከማንኛውም በአካባቢዎ የሚገኝ እርዳታ ሰጪ ድርጅት ጋር መገናኘት ቢፈልጉ የሚከተለውን ድኅረ ገጽ ይጎብኙ፡

www.auntbertha.com

በታላቅ ትህትና 

አጋዥ- ቡድኑ


