ስኮላርሽፕ ምልክታ ብኸመይ ትመልኡ
እቲ ዓመታዊ ስኮላርሽፕ ሳይክል ካብ ክረምቲ ክሳዕ መወዳእታ ዘመነ ትምህረቲ እዩ፡፡
ብመሰረት ናይ ሲያትል መንግስታዊ ትምህርቲ ካላንደር፡፡
1 ስጉምቲ:

ናይ ተሳተፍቲ መረዳእታን ፅግዕተኛ ሓዊሱ ኩሉ ኣባል ስድራ/ገዛ
• ናይ ኩሎም ኣባላት ስድራ/ገዛ ስም፡ ዕለት ልደት፡ ፆታን ዓሌት ዘርዝሩ

2 ስጉምቲ:

ናይ ስድራ/ገዛ እቶት መረጋገፅን ናይ ፅግዕተኛ ብቑዕነት
• እቲ ሓፈሻዊ እቶት ድሕሪ ምምላእኹም ኣብ ወርሓዊ ወይ ዓመታዊ እቶት ኣብ ዝብል ሳንዱቕ ምልክት ግበሩ
• ንኹሎም ዓበይቲ ሰባት (18 ዓመትን ልዕሊኡ) ናይ እቶት መረጋገፅን ናይ ፅግዕተኝነት መረጋገፂ ኣቕርቡ
o እቲ ዝምረፅ ዓይነት መረጋገፂ ክታም ዘለዎ (ናይ ሎሚ ዓመት) ኩሎም ኣባላት ስድራን ፅግዕተኛታት ዘለዎ
1040 ናይ ግብሪ እቶት መረጋገፂ እንትኸውን ናይ ምልክታ ከይዲ ምዝንጋዕ ይንኪ፡፡
o ፅግዕተኛታት ኣብ 1040 ተዘይተገሊፆም ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ኣተሓሕዙ
መዘከርታ፡ ናይ ስድራኹም/ገዛኹም እቶት $13,500 ወይ ልዕሊ እንተድኣ ኮይኑ ዓመታዊ 1040 ናይ ዓመታዊ እቶት ግብሪ ክትመልኡ
ኣለኩም፡፡

1040 ፌደራል እቶት ግብሪ ተዘይሃልዩ ንእቶትን ፅግዕተኛታት መረጋገፂ ዝኸውን መማረፂ መረዳእታ፡
• ናይ ሲያትል ከተማ ኣገልግሎት ምንካይ መደብ መለክዒ- ናይ ኣገልግሎት መግለፂ ቅዳሕ እንተድኣ
ኣተሓሒዝኩም 50% ስኮላርሽፕ ይህልዎ፡፡ መዘከርታ፡ ምስቲ መመልከቲ ንኩሎም ዝተዘርዘሩ ፅግዕተኛታት
ናይ ልደት ሰርትፍኬት ክካተት ይግባእ፡፡
• ማሕበራዊ ውሕሰት ጥቕምታት መረዳእታ ተቐባልነት ይህልዎ፡፡ (SSI ወይ SSA-1099)፣ ማሕበራዊ
ውሕሰት ናይ እቶት ኣካል ጥራሕ እዩ፡፡ ካልእ እቶት እንተድኣ ኣሎ፤ ጡረታ፣ ኣኑንቲ፣ ናይ ንግዲ እቶት፡
ወዘተ፡ 1040 ናይ እቶት ግብሪ ክኣቱ ይግባእ፡፡
• ናይ ሙሉእ ግዘ ተምሃሮ መረጋገፂ፡፡ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም፡ ፋይናንሳዊ ደገፍ ወረቐትን ናይ ካልኦት
እቶታት መረዳእታ ክተሓሓዝ ኣለዎ እዚ ድማ ናይ ዝተዘርዘሩ ዓበይቲ ኣመልከቲ እቶት ክኣቱ ኣለዎ፡፡
• ሓደ (1) ወርሒ ፐይቼክ ማሕተም ቅድሚ ግብሪ ንኹሎም ዝተዘርዘሩ ስድራ/ገዛ ኣባላት- 18 ዓመትን
ልዕሊኡ፡ መዘከርታ፡ ናይ ኩሎም ዝተዘርዘሩ ፅግዕተኛታት ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ምስቲ ምልክታ
ክተሓሓዙ ይግባእ፡፡
• መንግስታዊ ደገፍ መደባት፡
o ግዝያዊ ሓገዝ ንድኻ ስድራ (TANF) ኩሉ ኣባል ስድራ/ገዛ ዝገልፅ ወይ ንኹሎም ጽግዕተኛታት ናይ
ልደት ምስክር ወረቐት መረዳእተታት ኣተሓሕዙ
o ማሕበራዊ ውሕሰት እቶት ንስንክልና (SSI)
o ናይ ዕብየት ስንክልና ምምሕዳር (DDA)
3 ስጉምቲ
ስጉምቲ 3A:

4 ስጉምቲ

ምልክታ መረዳእታ
• ቀንዲ መራኸቢ ምልኡ– መራሒ ስድራ ዓብይሰብ መረዳእታ
ቅድመ ትምህርቲ ክንክን ወይ ሊቸንሳ ንትምህርቲ ዕድመ ዝበፅሑ ዲኹም ትሓቱ ዘለኹም?
• ናይዚ ስኮላርሺፕ ምልክታ ገፅ 2 ምልኡ (ብግልባጥ ገፅ)
መዘከርታ፡ ናይዚ ምልክታ ገፅ ንምንቅስቓሳት ወይ ዕብየት ካምፕ ኣይኮነን
ብኽብረትኩም እቲ ውላድኩም ዝሳተፈሉ መደብ ጥራሕ ሕተቱ፡፡ በዚ ገፅ ድሕሪት ናይ ኣቴንዳንስ ቅድመ መለክዕን ካልእ
ስኮላርሺፕ ፖሊሲ ተገሊፆም እዮም፡፡
እቲ ዝተማልአ ምልክታ ምስ ናይ እቶት መረጋገፂን ፅግዕተኝነት መረዳታ ንዝኾነ ሲያትል ፓርክን መዘናግዒ ትካል
ሰራሕተኛታት ክተእትው አለኩም፡፡ submit to Scholarship.parks@seattle.gov
• ዘይተማልእ ምልክታ ምእታው ከይዲ ምልክታኹም ክዝንግዕ ይገብር፡፡

ቅድመ ትምህርትን ናይ ትምህርቲ ዕድመ ስኮላርሺፕ
ፖሊሲታት፡ እጃማትን ሓላፍነትን ተሓታትነት
ናይ ሲያትል ፓርክን መዘናግዕን (SPR) ምስ መዘናግዒ ቤት ምኽሪ (ARC) ምምሕዳር ስኮላርሺፕ ናይ ስድራ ሓገዝ ብመሰረት ሲያትል ፓርክን
መዘናግዕን እቶት መምርሒ፡፡
•

ስኮላርሺፕ ዝወሃብ ፈለማ ንዝመፀ ብቲ ዘሎ ፈንድ መሰረት እዩ፡፡

•

ስኮላርሽፕ ምርካብኩም ኣውቶማቲካሊ ናብቲ እትደልይዎ መደብ ኣየመዝግበኩምን ከምኡ ድማ ቀዳምነት ክወሃበኩም ኣይገብርን፡፡
ንሕድሕድ መደብ ብቐጥታ ክትምዝገቡን ንምዝገባ ድማ መምርሕታት ክትስዕቡ ይግባእ፡፡ Register at
https://apm.activecommunities.com/seattle/ActiveNet_Login or call (206) 684-5177

•

ምዝገባ ከም ዝካየድ ውሕስና የለን ከምኡ ድማ በቲ ዘለና ክፍቲ ቦታ መሰረት ዝገበረ እዩ፡፡

•

እቲ ዘይምለስ ናይ ምዝገባ ክፍሊትን ንደቅኹም ንምምዝጋብ ዘለው ናይ መደባት ክፍሊት ክትኸፍሉ ሓላፍነት ኣለኩም፡፡

•

ደቅኻ ንስኮላርሽፕ ፈንድ ንምርካብ እንተነኣሰ ናይቲ መደብ 60% ክሳተፉ ትፅቢት ይግበረሎም፡፡ ብዝኾነ ዓይነት ምኽንያት
ውላድኩም እቲ ዝነኣሰ መለክዒ 60% ከማልእ ተዘይክኢሉ፡ ብኽብረትኩም ብቕልጡፍ ንኮማዊ ማእኸል ኣፍልጡ፡፡
o ውላድኩም ካብቲ ዝግባእ ኣቴንዳንስ ብታሕቲ እንተድኣ ኮይኑ ግዝያዊ ቅፅዓት ይግበረሎም፡፡ ዝተሓተ መጠን ኣቴንዳንስ
እንተድኣ ኣለኩም ካብዚ ስኮላርሽፕ ክትስረዙ ትኽእሉ ኢኹም፡፡

•

ብዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ኩሉ ወይ ገለ ክፋል ስኮላርሽፕ ክትስርዙ እንተድኣ ደሊኹም፣ እቲ መደብ ቅድሚ ምፍላሙ ክልተ
ሰሙን (2) ኣቐዲምኩም ‹‹ Drop Notice›› ቅጥዒ መሊእኹም ምእታው ናሃትኩም ሓላፍነት እዩ፡፡ ዝተመደበልኩም ስኮላርሽፕ
ከም ዘይትጥቀምሉ ዘይምሕባር ካብቲ ስኮላርሽፕ ምስጓግ ወይ ምእጋድ ከስዕብ ይኽእል እዩ፡፡ ኣድላይ እንተድኣ ኮይኑ እቲ ቅጥዒ
ተተሓሒዝልኩም ይርከብ ስለዚ ረኣይዎን ተጠቐምሉ፡፡ እቲ ተወሳኺ Drop Notice ካብ ሲያትል ፓርክን መዘናግዒ ትካል
ክትረኽብዎ ትኽእሉ፡፡

•

ኣብ ናይ ገዛኹም እቶት ወይ መጠን ለውጢ እንተድኣ ኣሎ ናይ ስኮላርሽፕ ዕድልኩም ብቕልጡፍ ክቕየር ይኽእል እዩ፡፡ ዝኾነ
ዓይነት ለውጢ እንተድኣ ኣሎ ንቤት ፅሕፈት ስኮላርሽፕ መረዳእታ ክተቕርቡ ይግባእ፡፡

ስያትል ፓርክታትን መዘናግዒ ስኮላርሽፕ ሳይክል 2022-2023

