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→ → → ወደ ሁለተኛ ገጽ ይቀጥሉ → → → 

በህዝብ ጥቅማጥቅሞች ጉዳዮች የአስቸኳይ ጌዜ ክርክር መስማት (ችሎት) 
ይጠይቁ 

 

የሚከተሉትን የህዝብ ጥቅማጥቅሞች በተመለከተ በውሳኔ፣ ድርጊት ወይም እርምጃ ካልተስማሙ በአስተዳደር ህግ ዳኛ 
ፊት የድንገተኛ  ችሎት  ከፈለጉ ይህን ቅጽ ይጠቀሙ። Medicaid፣ የግል እንክብካቤ እርዳታ፣ መጠለያ፣ የኪራይ እርዳታ፣ 
SNAP፣ TANF፣ ጊዜያዊ የአካል ጉዳት እርዳታ፣ የጤና ጥቅማጥቅም ልውውጥ፣ ወይም የነርሲንግ ቤት/የቡድን ቤት። 
ማስታወቂያ  ከተቀበሉ፣  እባክዎ የዚህን ቅጽ ግልባጭ  ያካትቱ። 

ክፍል 1 -የመገኛ መረጃ

ስምዎን ያትሙ፥ 
 

የእርስዎ የፖስታ አድራሻ፥ 
                                                          

የእርስዎ ስልክ ቁጥር፥ 
 
የእርስዎ የኢሜይል አድራሻ (ካለ)፥ 
 
 ሰነዶች በኢሜይል ብቻ እንዲደርሱኝ እስማማለሁ 

የእርስዎ ዋርድ (የሚያውቁ ከሆነ)፥ 
 
 
 

ለዚህ ጉዳይ ተወካይ ካለዎት (የሚመለከተውን ይምረጡ)፥ 

 ጠበቃ ያልሆነ ተወካይ        ጠበቃ        ኬዝ ማናጀር    

የተወካይ ወይም ኬዝ ማናጀር ስም  

 

የተወካይ ወይም ኬዝ ማናጀር አድራሻ  

ስልክ ቁጥር፥ 
 
የኢሜይል አድራሻ፥ 
 
 ሰነዶች በኢሜይል ብቻ የመቀበል ስምምነቶች    

ኤጀንሲ (ካለ)፦ 
 
 
 

 

ክፍል 2 – የጉዳይ መረጃ 

የእኔ የOAH ጉዳይ ቁጥር (የሚታወቅ ከሆነ) ይህ ነው፣__________________________________________ 

የኤጄንሲ የጉዳይ ቁጥር (ካለ)፦__________________________________________________________ 

ምን አይነት ጥቅማ ጥቅሞች? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

ቅጽ PB-009 
ለመጨረሻ ጊዜ የተገመገመው፥ 
04/18/2022 

ይህን ሳጥን አይሙሉ። የ OAH ጸሀፊ ቢሮ ይሞሉታል። 

የተቀበለው በ____________________________ ቀን፥____________ 

ክፍል 3 – የሰሚ ችሎት ለምን ፈለጉ? 
ጉዳይዎን የሚመለከት ሁሉንም ሳጥኖች ይመልከቱ 

 እኔ አሁን የተቋረጡ ጥቅማጥቅሞችን፣ አገልግሎቶችን፣ ወይም የድጎማ ክፍያዎችን አገኝ ነበር። 

 እኔ አሁን የተቀነሱ  ጥቅማጥቅሞችን፣ አገልግሎቶችን፣ ወይም የድጎማ ክፍያዎችን አገኝ ነበር። 

 አዲስ የጥቅማጥቅሞች፣ አገልግሎቶች፣ ወይም የድጎማ ክፍያዎች ጥያቄየውድቅ ተደርጓል።  

 ጥቅማጥቅሞቼ፣ አገልግሎቶቼ፣ ወይም የድጎማ ክፍያዎቼ እንዲጨምሩ ያቀረብኩት ጥያቄ ውድቅ 
ተደርጓል። 

 እኔ ፍትሀዊ ችሎት (ፌር ሂሪንግ) የጠየቅኩ ቢሆንም ጥቅማጥቅሞቼ፣ አገልግሎቶቼ፣ ወይም የድጎማ 
ክፍያዎቼ ሊቋረጡ ወይም ደግሞ ሊቀነሱ ነው። 

 እኔ አስቸኳይ የሆነ መጠለያ እፈልጋለሁ። 

ከዚህ በታች ባለው ቦታ፣ ለምን የአስቸኳይ ጌዜ ክርክር መስማት (ችሎት) እንደሚያስፈልግዎት ያብራሩ። 
አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጽ ይጠቀሙ። 

 
 
 

 

ክፍል 5 – የቋንቋ ተደራሽነት  
በችሎቱ ውስጥ መሳተፍ እንዲችሉ ለመተርጎም የሚረዳዎት OAH ይፈልጋሉ? 
 አዎ      አይ  
አዎ ከሆነ፣ ምን ቋንቋ ይፈልጋሉ? __________________________________________________ 
 

ክፍል 6 – ተገቢ ማመቻቻ 
በችሎቱ ውስጥ ለመሳተፍ ተገቢ ማመቻቻ ይፈልጋሉ? 

 አዎ      አይ 

አዎከሆነ፣እባክዎያብራሩ፥ ________________________________________________________ 

ክፍል 7 – የችሎት መጠየቂያውን ማን አዘጋጀው?  
(ጥያቄው በስልክ ካልተደረገ በስተቀር) የችሎት ጥያቄውን ያዘጋጀው ሰው ፊርማ፦ 
 
_________________________  _____________________________  ______________ 
ፊርማ                                የታተመ ስም                               ቀን 
  
የመስሚያ ችሎት መጠየቂያውን ያዘጋጀው ሰው ኢሜይል፣ ቴሌፎን፣ የፖስታ አድራሻ (ከላይ ካልታተመ 
(በእጅ ካልተጻፈ))፥ 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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