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የመረጃ ሰነዴ
በHUD ሇሚታገዙ ነዋሪዎች

ፕሮጀክት ተኮር ክፍሌ 8
“የኪራይ ሒሳብዎ የሚወሰንበት
መንገዴ”
የቤቶች አስተዲዯር ቢሮ

**እ.ኤ.አ ሰኔ 2007**

ይህ የመረጃ ሰነዴ ባሇቤቱ/የአስተዲዯር ወኪለ
(Owner/Management Agents, OA) እና በHUD
የሚታገዙ ነዋሪዎች ገቢን ይፋ ማዴረግንና ማረጋገጥን
በተመሇከተ ያለትን ኃሊፊነቶች እና መብቶችን
እንዱያውቁ አጠቃሊይ መመሪያ ሇመስጠት ታስቦ
የተዘጋጀ ነው።














ትክክሇኛ የገቢ መረጃ ማሰባሰብ
የነዋሪውን ገቢ ማረጋገጥ
ነዋሪዎች ሉዯረግሊቸው የሚገባውን ቅናሽ ማግኘታቸውን
ማረጋገጥ
የተከራዩን የኪራይ ሒሳብ በትክክሌ ማስሊት
ሇተከራዩ የኪራይ ውለን እንዱሁም የገቢና የኪራይ
አወሳሰኑን ቅጂ መስጠት። በቤተሰብ አወቃቀር ረገዴ
ሇውጥ እንዲሇ ሪፖርት ሲዯረግ ኪራዩን በዴጋሚ ማስሊት
የነዋሪዎች ገቢ ሲቀንስ ኪራዩን በዴጋሚ ማስሊት
የነዋሪዎች ገቢ በወር 200 ድሊርና ከዚያ በሊይ ሲጨምር
ኪራዩን በዴጋሚ ማስሊት
ነዋሪው የአነስተኛ ኪራይ ከችግር መሊቀቂያ ጥያቄ ካቀረበ
ኪራዩን በየ90 ቀን እንዯገና ማስሊት
ስሇ OA ፖሉሲዎች ጥያቄ ሲቀርብ መረጃ መስጠት
ገቢን ማሳወቅን ወይም የኪራይ አወሳሰንን በተመሇከቱ
መመዘኛዎች ወይም አሠራሮች ረገዴ ሇውጥ ሲኖር
ሇነዋሪዎች ማሳወቅ

የነዋሪዎች ኃሊፊነት፦








ትክክሇኛውን የቤተሰብ አወቃቀር መረጃ መስጠት
ሁለንም ገቢ ሪፖርት ማዴረግ
ገቢና ወጪዎችን የሚያሳዩ የወረቀት፣ የቅጾችና
የዯረሰኞች ቅጂዎችን ማስቀመጥ
በየዓመቱ ከሚካሄደት የዴጋሚ ማረጋገጫ የሥራ
ሂዯቶች መካከሌ የሚከሰቱ የቤተሰብ አወቃቀርና የገቢ
ሇውጦችን ሪፖርት ማዴረግ
ገቢን ሇማረጋገጥ የስምምነት ቅጾችን መፈረም
የኪራይ ግዳታዎችን እና የቤት ዯንቦችን መከተሌ

የገቢ አወሳሰን
ገቢንና ኪራይን በትክክሌ ማረጋገጡ አስፈሊጊ
የሆነበት ምክንያት
የቤቶችና የከተማ ሌማት መምሪያ (Department of Housing
and Urban Development, HUD) ያካሄዲቸው ጥናቶች
እንዯሚጠቁሙት ብዙ ነዋሪ ቤተሰቦች የሚከፍለት ኪራይ
የተሳሳተ ነው። የዚህ ችግር ዋነኞቹ መንስኤዎች የሚከተለት
ናቸው፦




ነዋሪ ቤተሰቦች ገቢያቸውን ቀንሰው ሪፖርት ማዴረጋቸው
እንዱሁም
OA ሇነዋሪ ቤተሰቦች ነጻ የሚዯረጉሎቸውንና ቅናሽ
የሚያገኙባቸውን ነገሮች ሳይሰጡ መቅረታቸው።

ቤተሰቡ ያገኘዋሌ ተብል የሚጠበቀው ጠቅሊሊ ገቢ ብቁ መሆን
አሇመሆናቸውን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡ የሚከፍሇውን የኪራይ
መጠንም ይወስናሌ። ቤተሰቡ በቀጣዮቹ አሥራ ሁሇት (12)
ወራት የሚያገኛቸው ተቀናሾች እንዯተጠበቁ ሆነው ያገኘዋሌ
ተብል የሚታሰብው ገቢ የቤተሰቡን ኪራይ መጠን ሇመወሰን
ያገሇግሊሌ።

ዓመታዊ ገቢ የሚባሇው ምንዴን ነው?
ጠቅሊሊ ገቢ – የገቢ ተቀናሾች = ዓመታዊ ገቢ
የተስተካከሇ ገቢ የሚባሇው ምንዴን ነው?
ዓመታዊ ገቢ – ተቀናሾች = የተስተካከሇ ገቢ

OAንና ነዋሪዎች በሙለ ትክክሇኛው የኪራይ መጠን
መከፈለን የማረጋገጥ ኃሊፊነት አሇባቸው።
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የተከራዮችን የኪራይ ክፍያ መወሰን
ፕሮጀክት ተኮር ክፍሌ 8 የኪራይ ቀመር፦
አንዴ ቤተሰብ የሚከፍሇው የኪራይ መጠን ከሚከተለት
ከፍተኛ ሆኖ የተገኘውን ይሆናሌ፦
 ከተስተካከሇው የቤተሰቡ ወርኃዊ ገቢ 30%
 ከቤተሰቡ ወርኃዊ ገቢ 10%
 ቤተሰቡ የቤት ኪራይ ወጪውን እንዱሸፍን ሇማገዝ
ከኤጀንሲ የሚሰጥ የማኅበራዊ ዴጎማ ኪራይ ወይም
የማኅበራዊ ዴጎማ ክፍያ።
ወይም
 25.00 ድሊር አነስተኛ ኪራይ








ገቢና ንብረቶች
በHUD የሚታገዙ ነዋሪዎች ከማንኛውም ምንጭ
የሚያገኙትን ገቢያቸውን በሙለ ሇባሇቤቱ ወይም ሇወኪለ
(OA) ሪፖርት እንዱያዯርጉ ይጠበቅባቸዋሌ። የገቢ ተቀናሾች
የተከራዮች ኪራይ ሂዯት አካሌ ነው።
በዓመታዊ ገቢ ውስጥ የሚካተተው ከንብረቶች የተገኘ ገቢ
መጠን ሲወሰን የንብረቱ የጥሬ ገንዘብ ዋጋ ከ5000 ድሊር
በሊይ እስካሌሆነ ዴረስ ከንብረቱ የተገኘው ገቢ እንዱካተት
ይዯረጋሌ፤ ከዚያ በሊይ በሚሆንበት ጊዜ ዯግሞ በዓመታዊ ገቢ
ውስጥ እንዱካተት የሚዯረገው መጠን ከጠቅሊሊው ንብረት
2% እና ከንብረቱ ከሚገኘው ጠቅሊሊ ገቢ በሌጦ የተገኘው
ይወሰዲሌ።

ዓመታዊው ገቢ የሚከተለትን ያካትታሌ፦
 የምንዲና የዯሞዝ፣ የትርፍ ሰዓት ክፍያ፣ የኮሚሽን፣








የማበረታቻ ስጦታ (ቲፕ) እና የጉርሻ (ቦነስ) እንዱሁም
የላልች የግሌ አገሌግልቶች ክፍያ ሙለ መጠን
(ከዯሞዝ ክፍያ ተቀናሽ በፊት)
ከንግዴ ሥራ ወይም ከሙያ የሚገኝ የተጣራ ገቢ
ወሇዴ፣ ትርፍ እና ላልች ከቋሚ ወይም ከግሌ ንብረት
የሚገኙ ማንኛውም ዓይነት የተጣሩ ገቢዎች (ከዚህ
በታች ያሇውን ንብረቶች የሚያካትቱት/ንብረቶች
የማያካትቱት የሚሇውን ይመሌከቱ)
ከማኅበራዊ ዋስትና፣ ከአበሌ፣ ከኢንሹራንስ ፖሉሲዎች፣
ከጡረታ ሒሳብ፣ ከጡረታ አበሌ፣ ከአካሌ ጉዲት ወይም
ከሞት ካሳ እንዱሁም ወቅታዊ ክፍያዎች በመዘግየታቸው
ምክንያት የሚሰጠውን የአንዴ ጊዜ የተጠራቀመ ክፍያ
ወይም በየወሩ እንዯሚከፈሌ ቃሌ የሚገባውን ጨምሮ
ተመሳሳይ ወቅታዊ ክፍያዎች **(በየጊዜው የሚከፈለና
የዘገዩ የተጨማሪ ዋስትና ገቢ እና የማኅበራዊ ዋስትና
ጥቅማ ጥቅሞችን አይጨምርም፤ የዓመታዊ ገቢ
ተቀናሾች የሚሇውን ከዚህ በታች ያሇውን ክፍሌ
ይመሌከቱ)**
በገቢ ምትክ የሚሰጡ እንዯ ሥራ አጥነትና የአካሌ
ጉዲተኝነት ዴጎማ፣ የሠራተኞች ዴጎማ እና የሥራ
መሌቀቂያ ክፍያ ያለ ክፍያዎች **(የቤተሰብ ንብረት ሊይ
በአንዴ ጊዜ የሚጨመርን መጠን አይጨምርም፤
የዓመታዊ ገቢ ተቀናሾች የሚሇውን ከዚህ በታች ያሇውን
ክፍሌ ይመሌከቱ)**

ማኅበራዊ ዴጎማ
እንዯ የሌጆች ዴጋፍ ክፍያና እንዱሁም ከዴርጅቶች
ወይም ቤቱ ውስጥ ከማይኖሩ ግሇሰቦች የሚዯረግ መዯበኛ
መዋጮ ወይም እንዯ ስጦታ ያሇ በየጊዜው የሚሰጥና
ተቆራጭ አበሌ
ሇጦር ሠራዊት አባሊት የሚሰጡ ሁለም መዯበኛ፣
ክፍያዎች፣ ሌዩ ክፍያዎችና አበልች (በጠሊት የጦር
ጥቃት ስሇተሰነዘረባቸው የሚሰጠውን ሌዩ ክፍያ
አይጨምርም)
**ሇክፍሌ 8 (Section 8) ፕሮግራም ብቻ፣ አንዴ ሰው
በከፍተኛ ትምህርት ዯንብ 1965 (Higher Education
Act of 1965) መሠረት የሚያገኘው የገንዘብ ዴጋፍ
ሇትምህርት ከሚያስፈሌገው መጠን ያሇፈ ሲሆን ግሇሰቡ
ሇራሱ ገቢ እንዲገኘ ይቆጠራሌ። ይህ የገንዘብ ዴጋፍ እንዯ
ግሇሰቦቹ ዓመታዊ ገቢ የማይቆጠረው ግሇሰቦቹ
ዕዴሜቸው ከ23 ዓመት በሊይ ሆነው የእነርሱ ጥገኛ
የሆኑ ሌጆች ያሎቸው እንዯሆነ ወይም ተማሪው
የሚኖረው የክፍሌ 8ን እገዛ ከሚያገኙ ወሊጆቹ ጋር የሆነ
እንዯሆነ ነው። ሇዚህ አንቀጽ ዓሊማ ሲባሌ “የገንዘብ
ዴጋፍ” የሚሇው መግሇጫ በገቢ አወሳሰን ረገዴ ብዴርን
አይጨምርም። **

ንብረቶች የሚያካትቱት፦













ስቶኮች፣ ቦንድች፣ የግምጃ ቤት ሰነድች፣ የማከማቻ
ሰርቲፊኬቶች፣ የገንዘብ ገበያ ሒሳቦችን
የግሇሰብ ጡረታ እና የKeogh ሒሳቦች
የጡረታ ሒሳቦች
በቁጠባና በቼክ ሒሳብ፣ በካዝና፣ በቤት ወዘተ የተቀመጠ
ገንዘብ
ግሇሰቡ ሳይሞት የገባው የተሟሊ የሕይወት መዴን
ፖሉሲ የጥሬ ገንዘብ ዋጋ
የኪራይ ንብረት እና ላልች ካፒታሌ ኢንቨስትመንቶች
ተመጣጣኝ ዋጋ
እንዯ ኢንቨስትመንት የተያዘ የግሌ ንብረት
ተሰብስቦ አንዴ ጊዜ የሚከፈሌ ክፍያ ወይም የአንዴ ጊዜ
ብቻ ክፍያ
ሞርጌጅ ወይም በአመሌካቹ የተያዘ ዋስትና
ከሚዛናዊው የገበያ ዋጋ በታች የተሊሇፉ ንብረቶች።

ንብረቶች የማያካትቱት፦










አስፈሊጊ የሆኑ የግሌ መገሌገያዎች (ሌብስ፣ ቁሳቁስ፣
ተሽከርካሪ፣ የጋብቻ ቀሇበት፣ የአካሌ ጉዲት ሊሇባቸው
ግሇሰቦች ታስበው የተዘጋጁ ተሸከርካሪዎች)
የኢንዱያን ትረስት ሊንዴ ወሇድች
የተወሰነ ጊዜ የሕይወት ኢንሹራንስ ፖሉሲዎች
ቤተሰቡ የሚኖርበት የጋራ መኖሪያ ተመጣጣኝ ዋጋ
በሥራ ሊይ ያሇ የንግዴ አካሌ የሆኑ ንብረቶች
በአግባቡ የባሇቤቱ ንብረት ያሌሆኑ ወይም በግሇሰብ ዯረጃ
የተያዙ ሆኖም፦
 የቤተሰቡ አባሌ ሊሌሆነ ላሊ ግሇሰብ ጥቅም
የሚያስገኙ ንብረቶችና የተሰባሰቡ ገቢዎች እንዱሁም
 ከንብረቶቹ ሇተገኘው ገቢ የገቢ ቀረጡን የመክፈለ
ኃሊፊነት የላሊ ግሇሰብ ከሆነ
አመሌካቹ ተጠቃሚ ያሌሆነባቸው እንዱሁም ሇአመሌካቹ
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ምንም ገቢ የማያገኙ ንብረቶች (ሇምሳላ፦ ዴብዯባ
የዯረሰባት ሴት ከባሇቤቷ ጋር የጋራ ንብረት የሆነ ቤት
አሊት። በቤት ውስጥ ካሇው ሁኔታ የተነሳ ከከንብረቱ
የምታገኘው ምንም ገቢ የሇም እንዱሁም ንብረቱን ወዯ
ጥሬ ገንዘብም መቀየር አትችሌም።)
በሚከተለት ምክንያቶች ከገበያው ሚዛናዊ ዋጋ በታች
በሆነ ዋጋ የተሊሇፉ ንብረቶች፦
 የባንክ ዕዲ
 ኪሳራ
 የፍቺ ወይም መሇያየት ስምምት፤ አመሌካቹ ወይም
ነዋሪው የግዴ በድሊርም ባይሆን የማካካሻ ክፍያ
ካገኘ።

በዓመታዊ ገቢ የማይካተቱ፦





















ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሌጆች (የማዯጎ ሌጆችን
ጨምሮ) ተቀጥረው የሚያገኙት ገቢ
የማዯጎ ሌጆችን ወይም አዋቂዎችን (ብዙውን ጊዜ የአካሌ
ጉዲት ያሇባቸው ሌጆች፣ ከተከራዩ ቤተሰብ ጋር ዝምዴና
የላሊቸው፣ ብቻቸውን መኖር የማይችለ) ሇመንከባከብ
ሲባሌ የተገኘ ገንዘብ
እንዯ ውርስ፣ የኢንሹራንስ ክፍያ ያሇ (የጤናና የአዯጋ
ኢንሹራንስ እንዱሁም የሠራተኖች ካሳን ጨምሮ)
ከቤተሰቡ ንብረቶች ተጨማሪ የሆነና የተጠራቀመ
የገንዘብ መጠን፣ የካፒታሌ ትርፍ እንዱሁም የግሌ
ወይም የንብረት ኪሳራ ማካካሻ
ሇማንኛውም የቤተሰቡ አባሌ ሕክምና ወጪ ወይም
የሕክምና ወጪውን ሇመተካት ታስቦ ሇቤተሰቡ የተሰጠ
የገንዘብ መጠን
ከሉቭ-ኢን (live-in) ዴጋፍ የተገኘ ገቢ
**ከሊይ ባሇው ዓመታዊ ገቢ ያሚያካትተው በሚሇው
ሥር እንዲሇው ሇከፍተኛ የትምህርት ተቋም የተመዘገቡ
ተማሪዎች በክፍሌ 8 (Section 8) ፕሮግራም ገቢ
ውስጥ የሚካተቱ መሆናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ**
በቀጥታ ሇተማሪውም ይሁን ሇትምህርት ተቋሙ
የተከፈሇ ሇተማሪ የሚሰጠው የገንዘብ ዴጋፍ በሙለ
በጦር ሰራዊት ውስጥ ሇሚያገሇግሌና በጠሊት የጦር
ጥቃት ሇዯረሰበት የቤተሰብ አባሌ የሚሰጥ ሌዩ ክፍያ
በHUD የገንዘብ ዴጋፍ ከሚንቀሳቀስ የስሌጠና ፕሮግራም
የሚገኝ የገንዘብ መጠን
ራስን ሇመቻሌ የሚያበቃ እቅዴ (Plan to Attain SelfSufficiency, PASS)) መሠረት ሇአገሌግልት ተሇይተው
በመቆየታቸው ምክንያት ሇተጨማሪ የዋስትና ገቢ ብቁ
እንዱሆኑና ጥቅማ ጥቅሞችን እንዱያገኙ ሲባሌ ሇተወሰነ
ጊዜ የተገሇለ የአካሌ ጉዲተኛ ሰዎች የሚያገኙት የገንዘብ
መጠን
በላሊ የሕዝብ ፕሮግራም የታሳታፊ ግሇሰብ ከኪሱ
ያወጣውን ወጪ (ሌዩ መገሌገያ፣ ሌብስ፣ መጓጓዣ፣
የሌጆች እንክብካቤ ወዘተ) ሇመሸፈን ወይም ሇመተካት
የሚሰጥና በተወሰነ ፕሮግራም ውስጥ መሳተፍ እንዱቻሌ
ሲባሌ ብቻ የሚሰጥ ክፍያ
የነዋሪ አገሌግልት ክፍያ (በወር ከ$200 በሊይ መብሇጥ
የሇበትም)
ማንኛውም የቤተሰብ አባሌ በብቃት ማሳዯጊያ የግዛቱ
ወይም የአካባቢው የቅጥር ስሌጠና ሊይ በመካፈለ











እንዱሁም የቤተሰብ አባሌ የነዋሪዎች አስተዲዯር ሠራተኛ
በመሆን በወሰዯው ስሌጠና ምክንያት የሚገኝ የገቢ
ጭማሪ
ጊዜያዊ፣ የማይዯጋገም ወይም መዯበኛ ያሌሆነ ገቢ
(ስጦታን ጨምሮ)
በናዚ ዘመን ጉዲት የዯረሰባቸው ሰዎች በመንግሥቱ ሕግ
መሠረት ባቀረቡት የይገባኛሌ ጥያቄ መሠረት አንዴ
የውጭ መንግሥት የሚከፍሇው ክፍያ
እያንዲንደ 18 ዓመት የሞሊው ወይም ከዚይ በሊይ
የሆነው የሙለ ቀን ተማሪ ሌጅ የሚያገኘው ከ480 ድሊር
የበሇጠ ገንዘብ (የቤተሰቡን አስተዲዲሪ፣ ረዲት አስተዲዲሪ
ወይም የትዲር ጓዯኛ አይጨምርም)
በእያንዲንደ የጉዱፈቻ ሌጅ ከ480 ድሊር በሊይ የሆነ
የጉዱፈቻ እገዛ ክፍያ
ሰብሰብ ብል የተከፈሇ የተጨማሪ ዋስትና ገቢ እና
የማኅበራዊ ዋስትና ጥቅማ ጥቅም ወይም በየወሩ
እንዯሚከፈሌ ቃሌ የተገባ መጠን
በግዛቱ ሕግ መሠረት ሇመኖሪያ ቤታቸው የተከፈሇ
የንብረት ቀረጥ ተመሊሽ ክፍያ ሆኖ ሇቤተሰቡ የተከፈሇ
በአእምሯዊ እዴገት ረገዴ የአካሌ ጉዲት ያሇበት የቤተሰብ
አባሌ ቤት ውስጥ የሚኖርበት ቤተሰብ የአእምሯዊ
እዴገት ጉዴሇት ያሇበትን ቤተሰቡን አባሌ ቤት ውስጥ
ሇማስቀመጥ የሚስፈሌጉትን አገሌግልቶችና መገሌገያዎች
ወጪ ሇማቅሇሌ ሲባሌ የሚሰጥ ክፍያ ተጠቃሚ የሆነ
ቤተሰብ

በፌዳራሌ ዯረጃ ተቀባይነት ያገኙ ተቀናሾች፦











በምግብ ኩፖን ዯንብ 1977 (Food Stamp Act of
1977) መሠረት ብቁ ሆኖ ሇተገኘ ቤተሰብ የሚሰጥ
የተወሰነ ዋጋ
በቤት ውስጥ በጎ ፈቃዯኛ ሠራተኞች አገሌግት ዯንብ
1973 (Domestic Volunteer Services Act of 1973)
መሠረት ሇበጎ ፈቃዯኛ ሠራተኞች የሚሠጥ ክፍያ
በመጀመሪያ የአሊስካ ሰፋሪዎች ካሳ ህግ (Alaska Native
Claims Settlement Act) መሠረት የተገኘ ክፍያ
ሇአንዲንዴ የሕንዴ ጎሳዎች ከተያዙ የዩኤስ የዴንበር
አካባቢ ቦታዎች የተገኘ ገቢ
በጤና እና የሰብዓዊ አገሌግልቶች ዱፓርትመንት
(Department of Health and Human Services)
በሚያካሂዯው ዝቅተኛ ገቢ ያሊቸው ቤቶች የኃይሌ እገዛ
ፕሮግራም (Low-Income Home Energy Assistance
Program) መሠረት የተገኘ ክፍያ ወይም አበሌ
ሙለ በሙለም ይሁን በከፊሌ በሥራ ስሌጠና አጋርነት
ዯንብ (Job Training Partnership Act) የገንዘብ ዴጋፍ
በሚዯረግሊቸው ፕሮግራሞች የተገኘ ክፍያ
ሇኦታዋ ሕንዲውያን ግራንዴ ሪቨር ባንዴ ከተመዯበ
የገንዘብ ዴጋፍ ሊይ የተገኘ ክፍያ
በሕንዲውያን የይገባኛሌ ጥያቄ ኮሚሽን (Indian Claims
Commission) ወይም በዩናይትዴ ስቴትስ የይገባኛሌ
ጥያቄ ማስተናገጃ ፍርዴ ቤት ውሳኔ ከተገኘው ሒሳብ
በእያንዲንደ ዴርሻ ውስጥ የመጀመሪያው 2000 ድሊር፣
በሕንዲውያን የባሊዯራነት ይዞታ ወይም የተከሇሇ ቦታ ሊይ
የሚገኙ ግሇሰብ ሕንዲውያን ወሇዴ፣ ይህም በእነዚህ
የባሊዯራነት ወይም የተከሇለ ቦታዎች ከተያዘ ወሇዴ
ከሚገኝ የገንዘብ ዴጋፍ ተጠቃሚ የሆኑ ግሇሰቦች
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ከዓመት ገቢያቸው ሊይ የሚከፍለትን 2000 ድሊር
ይጨምራሌ።
በአረጋውያን አሜሪካውያን ዯንብ 1985 (Older
Americans Act of 1985) ምዕራፍ 5 መሠረት የገንዘብ
ዴጋፍ ካሊቸው ፕሮግራሞች የሚገኙ ክፍያዎች
እ.ኤ.አ ጥር 1 ቀን 1989 ወይም ከዚያ በኋሊ ከAgent
Orange Settlement Fund ወይም በIn Re Agent
የምርት ተጠያቂነት ሕጋ መሠረት የተገኘ ክፍያ
በMaine Indian Claims Settlement Act of 1980
መሠረት የተገኘ ክፍያ
በሌጆች እንክብካቤና እዴገት ብልክ ግራንት ዯንብ 1990
(Child Care and Development Block Grant Act of
1990) መሠረት የሚሰጥ ወይም የሚመቻች የማንኛውም
የሌጆች እንክብካቤ ዋጋ (እንዱህ ካሇው እንክብካቤ የሚገኝ
ማንኛውም ክፍያ ወይም ሇእንዱህ ዓይነቱ እንክብካቤ
የወጣውን ወጪ ሇመተካት የሚሰጥ ክፍያ)
የገቢ ቀረጥ ክሬዱት (EITC) ተመሊሽ ክፍያ ሆኖ እ.ኤ.አ
ጥር 1 ቀን 1991 ወይም ከዚያ በኋሊ የተከፈሇ
የሕንዲውያን የይገባኛሌ ጥያቄ ኮሚሽን ሇኮንፌዳሬሽን
ጎሳዎች እና ሇያኪማ የሕንዴ ብሔር ወይም ሇሜስካላሮ
ሪዘርቬሽን የአፓቼ ጎሳ የሚከፍሇው ክፍያ
በብሔራዊና ማኅበረሰባዊ አገሌግልቶች ዯንብ 1990
(National and Community Service Act of 1990)
መሠረት ሇAmeriCorps ተሳታፊዎች የሚከፈሌ አበሌ፣
ገቢና ክፍያ
በ38U.S.C. 1805 ዴንጋጌ መሠረት የቬትናም ጦርነት
ተመሊሽ ሌጅ ሇሆነና በስፓይና ቢፊዲ ሇሚሠቃይ ሌጅ
የሚከፈሌ ማንኛውም አበሌ
የወንጀሌ ዴርጊት ሰሇባዎች ዯንብ (Victims of Crime
Act) በሚዯነግገው መሠረት አመሌካቹ የወንጀሌ ዴርጊት
ሰሇባ በመሆኑ ምክንያት የወንጀሌ ዴርጊት ሰሇባ ሇሆነ
ሰው (በወንጀሌ ዴርጊት ሰሇባዎች ዯንብ (Victims of
Crime Act) መሠረት) በካሳ መሌክ በወንጀሌ ዴርጊት
ሰሇባዎች እገዛ ((Victims of Crime Act)) ፕሮግራም
አማካኝነት (ወይም ክፍያ ወይም የእንዱህ ዓይነቱን ወጪ
ሇመሸፈን የሚሰጥ ክፍያ) የሚሰጥ ማንኛውም የገንዘብ
መጠን
በሰው ኃይሌ ኢንቨስትመንት ዯንብ 1998 (Workforce
Investment Act of 1998) መሠረት ተሳትፎ ሇሚያዯርጉ
የሚሰጥ አበሌ፣ ገቢና ክፍያ።
የጦርነት ተመሊሾች ጉዲይ ዱፓርትመንት የሚሰጠው
የተጠራቀመ የአካሌ ጉዲተኝነት ጥቅማ ጥቅም ወይም
የመኖሪያ ቤቶችና የኤኮኖሚ ማገገሚያ ዯንብ 2008
(Housing and Economic Recovery Act of 2008,
HERA) መሠረት በየወሩ እንዯሚያገኝ ቃሌ የተገባሇት
ክፍያ መጠን።








ከዓመታዊው ገቢ ከ3% በሊይ የሚሆን የማንኛውም
የአረጋዊ ወይም የአካሌ ጉዲተኛ ቤተሰብ ያሌተተካ
የሕክምና ወጪ
የቤተሰቡ አባሌ(ሊት) ከዓመታዊው ገቢ 3% በሊይ
እንዱሠሩ ሇማስቻሌ የወጣና ያሌተተካ መጠነኛ
የተንከባካቢ እና የአካሌ ጉዲተኛ ቤተሰብ አባሊት የአጋዥ
መሳሪያዎች ወጪ
አንዴ የአረጋዊ ቤተሰብ ያሌተተካ የሕክምና ወጪና
የአካሌ ጉዲተኞች እገዛ ወጪዎች ካለት የገቢ ወጪዎች
3% የሚሠሊው አንዴ ጊዜ ብቻ ነው።
የቤተሰቡ አባሌ መካከሌ የሚቀጠር ወይም ትምህርቱን
የሚቀጥሌ ሰው እንዱኖር ሇስማቻሌ ዕዴሜያቸው ከ13
ዓመት በታች ሇመሆኑ ሌጆች ማንኛውም መጠነኛ የሆነ
የሌጆች እንክብካቤ ወጪ።

ማመሳከሪያ ጽሑፎች

ሕግ ፦
 ጥራት ያሇው የቤት አሠራርና የሥራ ኃሊፊነት ዯንብ
1998 (Quality Housing and Work Responsibility
Act of 1998)፣ የሕዝብ መተዲዯሪያ ሕግ (Public Law)
105-276, 112 Stat. 2518 የዩናይትዴ ስቴትስን
የቤቶች አስተዲዯር ዯንብ (United States Housing
Act) 1937, 42 USC 2437, et seq ሇመተካት የወጣ።
(Quality Housing and Work Responsibility Act of

1998, Public Law 105-276, 112 Stat. 2518 which
amended the United States Housing Act of 1937, 42
USC 2437, et seq.)
ዯንቦች፦
አጠቃሊይ የHUD ፕሮግራም መስፈርት፤ 24CFR ክፍሌ
5 (General HUD Program Requirements; 24 CFR
Part 5)
የመመሪያ ጥራዝ፦
 4350.3 የገንዘብ ዴጎማ የሚዯረግባቸው የባሇ ብዙ
ቤተሰብ መኖሪያዎች ፕሮግራም ይዞታ መስፈርት
(4350.3, Occupancy Requirements of Subsidized
Multifamily Housing Programs)
ማሳሰቢያዎች፦
 “በፌዳራሌ ዯረጃ የተፈቀደ ተቀናሾች” Notice 66 FR
4669፡ ሚያዝያ 20/ 2001 (“Federally Mandated
Exclusions” Notice 66 FR 4669, April 20, 2001)


ሇተጨማሪ መረጃ፦
ስሇ HUD ፕሮግራሞች በHUD የኢንተርኔት አዴራሻ ዋና ገጽ
ሊይ፡ http://www.hud.gov በሚሇው ተጨማሪ መረጃ
ማግኘት ይችሊለ።

ተቀናሾች፦



የሙለ ቀን ተማሪዎችን ወይም የአካሌ ጉዲት ያሇባቸውን
ግሇሰቦች ጨምሮ ሇእያንዲንደ ጥገኛ 480 ድሊር
ሇማንኛውም አረጋዊ ቤተሰብ ወይም የአካሌ ጉዲተኛ
ቤተሰብ 400 ድሊር
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