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የከተማ መመሪያ ለምን አስፈለገ? 
የዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ እርስዎን እና ቤተሰብዎን በደስታ ይቀበላሉ። ይህ መመሪያ 
በከተማዎ የሚሰጡ አንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞችን እና አገልግሎቶችን ለመረዳት እንዲረዳዎ 
የተዘጋጀ ነው። በከተማው ውስጥ ያሉ ሁሉም ኤጀንሲዎች በዚህ መመሪያ ውስጥ የተሸፈኑ 
አይደሉም ነገር ግን በስደተኞች እና በጥገኝነት ጠያቂዎች በብዛት የሚፈለጉት እና የሚጎበኙት 
ተካተዋል። መረጃው የከተማ አገልግሎቶችን ለመረዳት እና ለመጠቀም እንደሚረዳዎት ተስፋ 
እናደርጋለን።

ዛሬ ይደውሉልን! 
  የመገኛ መረጃ፡ ስለ ንብረትዎ፣ ሰፈርዎ፣ መንግስትዎ ወይም ችግርዎን ለማሳወቅ በ 311 ይደውሉ። 

በእንግሊዘኛ መግባባት ካልቻሉ መናገር የሚችሉትን ቋንቋ ይናገሩ እና አስተርጓሚ 
ይሰጥዎታል። 

ከዴንቨር ውጭ፡ 720-913-1311 እና የመስማት ችግር ያለባቸው፡ 720-913-8479 
ወይም denvergov.org 

ይህንን የQR ኮድ ስካን በማድረግ እና አጭር መጠይቅ  
ላይ በመሳተፍ ሃሳብዎን ያካፍሉ። አመሰግናለሁ! 
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ድንገተኛ አደጋ ባለበት ሁሉም ሰዎች ወደ 9-1-1 እንዲደውሉ ይበረታታሉ። 

ወደ 9-1-1 የሚደረግ ጥሪ ከማንኛውም ስልክ ሊደረግ የሚችል ሲሆን፣ ሁል ጊዜም ነፃ ነው። ቴክስት ወደ 9-1-
1 መላክ ይቻላል፣ ነገር ግን የስልክ ጥሪ የድንገተኛ ጊዜ አገልግሎቶችን ለማግኘት በጣም የተለመደው እና 
አስተማማኝ መንገድ ነው። 

የድንገተኛ አደጋ ጊዜ ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- እሳት፣ ከባድ ጉዳት፣ የመተንፈስ ችግር፣ ዛቻ ወይም 
የጥቃት ድርጊቶች፣ ዘረፋዎች እና ወንጀልን ሪፖርት ማድረግ። ትክክለኛውን ቦታ እና የአደጋውን ሁኔታ 
ለኦፕሬተሩ ለመግለጽ ዝግጁ ይሁኑ። እንደ ድንገተኛ አደጋው ሁኔታ የፖሊስ መኪና፣ አምቡላንስ እና/ወይም 
የእሳት አደጋ መኪና ወዳሉበት ቦታ ይላካል። የአደጋ ጊዜ አገልግሎት እስኪመጣ ድረስ ስልኩን አይዝጉት። 

ድንገተኛ ያልሆነ 
የፖሊስ ግንኙነት 

ድንገተኛ ላልሆነ ጉዳይ ፖሊስን ማነጋገር ከፈለጉ 
ለዴንቨር ፖሊስ መምሪያ በ 720-913-2000 
መደወል አለብዎት። ወንጀልን ለማስቆም የሚያገለግል 
መረጃ ካልዎት ግን ማንነትዎ እንዳይገለጽ ከፈለጉ፣ 
የዴንቨር ፖሊስ የድንገተኛ አደጋ ያልሆነ መስመርን 
ያነጋግሩ። 

የሚረብሽ ድምጽ ወይም የቤት ውስጥ ጥቃቶችን፣ 
አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን ወይም ሌሎች አስቸኳይ 
ያልሆኑ ጉዳዮችን ሪፖርት ለማድረግ ለአደጋ ላልሆነ 
መስመር ይደውሉ። 

የዴንቨር ፖሊስ መምሪያን ሲያነጋግሩ የኢሚግሬሽን 
ሁኔታዎን አይጠየቁም።

ድንገተኛ አደጋ አለ  
ለማን ልደውል? 

ወደ 9-1-1 ሲደውሉ የኢሚግሬሽን 
ሁኔታዎን አይጠየቁም። 

በእንግሊዘኛ መግባባት ካልቻሉ 
የሚናገሩትን ቋንቋ ይናገሩ እና አስተርጓሚ 

ይቀርብልዎታል። 



የዴንቨር ፖሊስ መምሪያ 

 
 
 
 

 

    የአደጋ ጊዜ፡ 911 

        የብስክሌት ምዝገባ የመረጃ ዴስክ፡ 720-913-6010
   በዴንቨር ስላሉ ወንጀሎች የቦታ ጥቆማ እና     
ስታቲስቲክስ  

          የፖሊስ መዛግብት  
          የተጎጂ አገልግሎቶች 

   የበጎ ፈቃደኝነት እድሎች  
   የህዝብ ንብረት ማበላሸት 

   አድልዎ ላይ የተመሠረተ ወንጀል 

           
          

          የአደጋ ጊዜ ያልሆነ መስመር፡ 720-913-2000 
 

1331 Cherokee Street 
Denver, CO 80204 

 
የገለልተኛ ሞኒተር ቢሮ ለዴንቨር ፖሊስ እና የሸሪፍ መምሪያዎች 
ቅሬታዎችን ያስተናግዳል። 
720-913-3306 
oim@denvergov.org

የዴንቨር የእሳት አደጋ መከላከያ መምሪያ 
 
 

የማግኛ አድራሻ 
የአደጋ ጊዜ፡ 911 
ስልክ: 720-913-3474 
ኢሜል: denfpd@denvergov.org 

 
745 W. Colfax Avenue 
Denver, CO 80204 

 ከሚከተሉት ፕሮግራሞች ወይም አገልግሎቶች 
ማናቸውንም በተመለከተ የዴንቨር የእሳት አደጋ 
መከላከያ መምሪያን ማነጋገር ይቻላል፦  

 
የእሳት አደጋ ምርመራዎች 
የእሳት ደህንነት ፈቃዶች እና ማረጋገጫዎች 
የማህበረሰብ ተደራሽነት 
የህዝብ እሳት ደህንነት የትምህርት ፕሮግራሞች  
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የማግኛ አድራሻ  
ከሚከተሉት ፕሮግራሞች ወይም አገልግሎቶች 
ውስጥ ማንኛውንም በተመለከተ የዴንቨር ፖሊስ 
መምሪያን ማነጋገር ይቻላል፦ 

mailto:oim@denvergov.org
about:blank


የዴንቨር  
ሸሪፍ ቢሮ 

የሚከተሉትን ፕሮግራሞች ወይም አገልግሎቶች 

በተመለከተ የዴንቨር ካውንቲ የሸሪፍ ጽ/ቤትን 
ማነጋገር ይቻላል፦ 

 
 
 
 
የማግኛ መረጃ 
የሸሪፍ ቢሮ: 720-913-3600  
ኢሜል: dsdinfo@denvergov.org 

 
የዴንቨር ካውንቲ እስር ቤት፡- 
720-913-3642 
የዳውንታውን ማቆያ ማዕከል፡- 
720-337-0400 
የእስረኞች ጉብኝት፦ 
720-913-3791 
የፍርድ ቤት አገልግሎቶች፦ 
720-337-0400 
የተሽከርካሪ ማቆያ፦ 

720-865-0470 

 
የእስረኞች ጉብኝት 
የተሽከርካሪ ማቆያ/ጨረታ 
የንብረት ማስያዣ ጨረታ 
የሲቪል ሂደቶች 
የፍርድ ቤት አገልግሎቶች 

 

እስረኛ ለማግኘት እና ለመጎብኘት፣ መለያ ለመፍጠር 
እና የቪዲዮ ጉብኝት ለማድረግ የሸሪፍ ቢሮን ድህረ 
ገጽ በ denvergov.org ይጎብኙ ወይም በካውንቲ 
እስር ቤት ወይም ዳውንታውን ማቆያ ማእከል ካሉት 
ተርሚናሎች አንዱን ይጎብኙ።  

ሰዓቱ በቦታው ላይ ወይም በርቀት ቪዲዮ ጉብኝት 
እና እንደ አከባቢው ይለያያል። 
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የዴንቨር ከተማ አቃቤ ህግ ቢሮን 
የሚከተሉትን ጨምሮ ብዙ ፕሮግራሞችን እና 
አገልግሎቶችን በተመለከተ ማነጋገር 
ይቻላል፦ 
• የፍትሐ ብሔር ሙግት
• የስራ ቅጥር እና የሰራተኛ ህግ
• የተጎጂ እና የማህበረሰብ

አገልግሎቶች
• የህግ አገልግሎቶች
• ክስ እና ማስፈጸም

የማግኛ መረጃ 

በተጨማሪም፣ የከተማ አቃቤ ህግ ድህረ-ገጽ 
የይገባኛል ጥያቄን በኤሌክትሮኒክ መንገድ እንዴት 
ማስገባት እንደሚቻል፣ ሰነዶችን ለመጠየቅ እና 

ለተጎጂዎች እና ማህበረሰቦች የሚገኙ ግብዓቶችን 
በተመለከተ መረጃ ይሰጣል።

አ ስ ተ ዳ ደ ራ ዊ  ግ ን ኙ ነ ት ፡ -
720-865-8600

የፍትሐ ብሔር ሙግት፦
720-913-3100

የቅጥር እና የሰራተኛ ህግ፡- 
720-913-3125

ተጎጂ እና የማህበረሰብ አገልግሎቶች፦ 
ሮዝ አንዶም ማእከል 
720-913-8020

የማዘጋጃ ቤት ስራዎች፦ 
720-913-3275

ክስ፦ 
720-913-8050

 ስርቆትን ሪፖርት ያድርጉ የደሞዝ
በዴንቨር የደመወዝ ስርቆት ወንጀሎችን ሪፖርት 
ለማድረግ ስለ ደሞዝ ስርቆት ለመጠየቅ ይደውሉ 

ወይም ኢሜል ይላኩ። የደመወዝ ስርቆት 
የሚከሰተው አሠሪው እያወቀ ለሠራተኛው 

ደመወዝ ወይም ካሳ ለመክፈል ፈቃደኛ ካልሆነ 
ወይም መክፈል ያለበትን የደመወዝ መጠን ሲክድ 

ነው።  
720-913-8050
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 የዴንቨር የህዝብ ጠበቃ ቢሮ 

የህዝብ ጠበቃ ተልእኮ በወንጀል የተከሰሱ እና ጠበቃ የማቆም አቅም የሌላቸውን ግለሰቦችን መብት፣ ነፃነት እና 
ክብር መጠበቅ እና ማስከበር ነው። 

የማግኛ መረጃ 
የኮሎራዶ የሕዝብ ጠበቃዎች ቢሮ  

 (የወንጀል እና የስቴት ደረጃ ጥፋተኛ ጉዳዮች)፦

የዴንቨር ካውንቲ ፍርድ ቤት 
የሙከራ ጊዜ፡- 
720-913-8300

የዴንቨር ወረዳ ፍርድ ቤት 
የአዋቂዎች የሙከራ ጊዜ፦ 
720-913-4700

የኮሎራዶ ፓሮል ቢሮ፣ 
መካከለኛው ክልል 
4120 S. Julian Way 
Denver, CO 80236 

ዋና ቢሮ፦ 
303-866-7850
የወሳኝ ክስተት ስልክ፡-
303-919-0393

1290 Broadway Suite 900 
Denver, CO 80203 

የማዘጋጃ ቤት የህዝብ ጠበቃ ቢሮ  
(ሌሎች ጉዳዮች ሁሉ)፦720-337-0407 

የዴንቨር ካውንቲ ፍርድ ቤት ማስያዣ ጽ/ቤት፡- 
490 East Colfax 
Denver, CO 80204 
ስልክ: 720-337-00672 
denvercountycourt.org/bonds 

የአማራጭ የቅጣት አወሳሰን ፕሮግራም ተሳታፊዎች ታስረው ባሉበት ወቅት 
የሚኖራቸውን ስራ፣ ትምህርት እና/ወይም የሚያዙበትን መንገድ  
ለማስቀጠል ያለመ ነው። ከዚህም ሌላ፣ ተሳታፊዎች በዚህ ፕሮግራም ውስጥ 
ሲመዘገቡ “ተቀናሽ ጊዜ/ጥሩ ጊዜ” ሊያገኙ ይችላሉ። 

ኦንላይን ያመልክቱ: 
denvergov.org > ተለዋጭ የቅጣት ውሳኔ። 
ስልክ: 720-913-3709 
ኢሜል: dsdworkrelease@denvergov.org 6 
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የዴንቨር የህዝብ 
ደህንነት መምሪያ 
የሕዝብ ደኅንነት መምሪያ (DOS) 
ዴንቨር በሀገሪቱ ውስጥ ከሁሉም የበለጠ 
ምርጥ እና እንግዳ ተቀባይ ከተማ መሆኗን 
የማረጋገጥ ኃላፊነት የተሰጣቸውን አካላት 
ሁሉ ያጣምራል። 

የዴንቨር የህዝብ ደህንነት መምሪያ የሚከተሉትን 
ያካትታል ወይም ይቆጣጠራል፡- 

የዴንቨር ፖሊስ  
የዴንቨር እሳት አደጋ 
የዴንቨር 911  
የዴንቨር ሸሪፍ 
ማህበረሰባዊ ማረሚያዎች 

የህዝብ ደህንነት የወጣቶች ፕሮግራሞች 
እና የዴንቨር የተደራጁ ወንጀለኞች ቅነሳ 
ተነሳሽነት 

የህዝብ ደህንነት ካዴት ፕሮግራም

የማግኛ አድራሻ 
720-913-6020
publicsafety@denvergov.org

1331 Cherokee St. 
Denver, CO 80204 

ለአደጋ ጊዜ፣ 9-1-1 ይደውሉ 

የዴንቨር የኢኮኖሚ 
ልማት እና ዕድል 

የዴንቨር ኢኮኖሚ ልማት እና ዕድል (DEDO) 
የአካባቢ እና ዓለም አቀፍ የንግድ ልማትን፣ የሰው 
ኃይል ልማት ፕሮግራሞችን እና በተለያዩ የመኖሪያ 
አካባቢዎች ውስጥ የማረጋጋት ጥረቶችን በመደገፍ 
ለሁሉም የዴንቨር ነዋሪዎች እና የንግድ ተቋማት 
ሁሉን አቀፍ እና ፈጠራ ያለው ኢኮኖሚን ይመራል። 

ዋና ቢሮ: 720-913-1999  
ኢሜል: dedo@denvergov.org 

የንግድ ተቋማት እድገት፦ 
720-913-1721

የሠፈር እኩልነት፡- 
720-913-1552

አነስተኛ የንግድ ሥራ ዕድል፦ 
720-913-1714

የሰው ኃይል አገልግሎቶች፡- 
720-337-9675
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የሕፃናት ጉዳዮች ጽ/ቤት (OCA) ወጣቶች ከመወለድ እስከ የሙያ ዘርፍ ድረስ በአግባቡ እንዲያድጉ ለማረጋገጥ ይሰራል። 
OCA የነጻ እና ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ምግብ፣ የሕጻናት እንክብካቤ፣ ቅድመ ትምህርት ቤት፣ ከትምህርት በኋላ እና የበጋ 
ፕሮግራሞችን ተደራሽነት ያረጋግጣል። እንዲሁም፣ ለኮሌጅ፣ ለንግድ ትምህርት ቤት እና ለስራ እድሎች ግብዓቶችም አሉ። 

ዴንቨር የጎበዝ ልጆች ሄድስታርት 
ቅድመ ወሊድ - 5 ዓመታት  

ብቁ ለሆኑ እና ልጆቻቸው ከ0- 5 ዓመት ለሆኑ ቤተሰቦች እና ለነፍሰ ጡር ሴቶች የቅድመ 
ትምህርት ፕሮግራሞችን፣ የድጋፍ አገልግሎቶችን እና የወላጆችን ስልጠና ያለምንም ወጪ 
መስጠት። 
በ፡ 
denvergov.org/headstart ተጨማሪ ነገር ይማሩ 

ማይ ዴንቨር ካርድ 
5 - 18 ዓመት  

ሁሉም የዴንቨር መዝናኛ ማዕከላት፣ የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ የመዋኛ ገንዳዎች እና 
የተለያዩ ባህላዊ መገልገያዎች እና በከተማው ውስጥ ያሉ መስህቦችን በነፃ ያግኙ። 
በ፡ 
denvergov.org/mydenvercard ይመዝገቡ 

የሚጥም ምግብ፡ የዴንቨር ወጣቶች በነፃ የሚመገቡበት ቦታ 
5 – 18 ዓመት 

ወጣቶች ጤናማ ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስ ወይም እራት በከተማው ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች 
ከትምህርት በኋላ እና በበጋ ወራት በነፃ ያገኛሉ። ምንም ምዝገባ ወይም መታወቂያ 
አያስፈልግም። 
በ፡ 
denvergov.org/tastyfood ቦታዎች እና የምግብ ጊዜያት ያግኙ 

የወጣቶች ፕሮግራም አመልካች 
5 - 18 ዓመት  

ፍለጋዎን በአካባቢ፣ በፍላጎት፣ በወጪ፣ በዕድሜ እና በሌሎችም ለማበጀት ከትምህርት ቤት 
በኋላ እና ክረምት ፕሮግራሞች አማራጮች ይፈልጉ። 
በ፡ 
denvergov.org/Youngprogramlocator ፕሮግራሞች ይፈልጉ። 
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የሕፃናት ጉዳዮች ጽ/ቤት 



በዴንቨር ውስጥ ካሉ ከሶስት ሰዎች አንዱ በሁሉም የህይወት ደረጃዎች ላይ ድጋፍ ለማግኘት ወደ ዴንቨር የሰብአዊ አገልግሎት 

መምሪያ (DHS) ይመጣሉ። የDHS ሰራተኞች ህጻናትን፣ አዛውንቶችን፣ ቤተሰቦችን እና ግለሰቦችን የእነሱ አጠቃላይ ደህንነት 

ከሚደግፉ ከአገልግሎቶች እና ባለሙያዎች ጋር በማገናኘት ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖዎችን እንዲቆጣጠሩ ይረዷቸዋል። 

እያንዳንዱ ቀን፣ ተንከባካቢ፥ የሰለጠኑ የDHS ባለሙያዎች ከዴንቨር ማህበረሰብ ጋር በችግር ላይ ያሉትን ለመጠበቅ እና ሁሉንም 

የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት ይሰራሉ። የDHS ክፍሎች የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ያካትታሉ፡- 

የሕፃናት ድጋፍ አገልግሎቶች 

የሕፃናት ደህንነት 

የአዋቂ መከላከያ አገልግሎቶች 

የማህበረሰብ ተደራሽነት እና የሀብት ጥቅም ላይ መዋል ክፍል 

የገንዘብ አገልግሎቶች ክፍል 

የዴንቨር የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያን ለማንኛውም እና ለሁሉም የሰብአዊ አገልግሎት ፕሮግራሞች በስልክ ቁጥር 720-944-

4347 ማግኘት ይችላሉ። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች የDHS ቢሮዎችን መጎብኘት አስፈላጊ አይደለም። 

ለምግብ፣ ጥሬ ገንዘብ፣ ሕክምና፣ የሕፃናት እንክብካቤ ወይም RTD የትራንዚት ድጋፍ ለማግኘት፦ 

Colorado.gov/PEAK ይጎብኙ 

የዴንቨር የንብረት ግብር የእፎይታ ፕሮግራም ለማመልከት Denvergov.org/propertyTaxRelief ይጎብኙ። 

የሕፃን ጥቃት ጥርጣሬ ወይም የልጅ ቸልታ ሪፖርት ለማድረግ፣ በማንኛውም ጊዜ በ844-CO-4-KIDS ይደውሉ። 

የሕፃን ድጋፍን በተመለከተ መረጃ ከፈለጉ፥ በ 720-944-4347 ይደውሉ ወይም በ ChildSupportServices@denvergov.org 

ኢሜል ይላኩ።  

የሕፃን ድጋፍ ማመልከቻዎች በዴንቨር DHS የሕፃን ድጋፍ ድህረ ገጽ በኦንላይን ላይ ማቅረብ ይቻላል። 
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የዴንቨር ሰብዓዊ አገልግሎቶች 
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የማህበራዊ ድጋፍ እርዳታ ፕሮግራሞች በመንግስት በጀት የሚደገፉ ሲሆን ሰዎች እንደ ምግብ፣ መኖሪያ ቤት፣ የሕክምና እንክብካቤ እና 

የህፃናት እንክብካቤ ለመሳሰሉ መሰረታዊ ፍላጎቶች መክፈል እንዲችሉ ይረዳሉ። እያንዳንዱ ፕሮግራም የራሱ የሆኑ መስፈርቶች እና 

የእድሳት ሂደቶች እንዳሉት ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ማመልከቻ በሚያስገቡበት ጊዜ የትኞቹ ሰነዶች እንደሚያስፈልጉ 

የተለያዩ አገልግሎቶቹን መጠየቅ ያስፈልግዎታል። 

የዴንቨር ማህበራዊ ድጋፍ እርዳታ የሚከተሉትን ያካትታል፡- 

ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የመኖሪያ ቤት 

የሴክሽን 8 ቫውቸር ፕሮግራም ድሆችን፣ 

አረጋውያንን፣ ወይም የአካል ጉዳተኞችን የቤት 

ኪራይ በመክፈል ይረዳል። 

በአጠቃላይ፣ የሴክሽን 8 ተቀባዮች ከገቢያቸው 

30%ውን ለኪራይ ክፍያ ማዋል ያለባቸው ሲሆን፣ 

ቀሪው ክፍያ በመንግስት በቀጥታ ለአከራዩ የሚከፈል 

ይሆናል።  

ተቀባዮች የሴክሽን 8 ቫውቸሮችን ለመቀበል ፈቃደኛ 

የሆነ አከራይ ማግኘት አለባቸው። ለሴክሽን 8 እና 

ለሌሎች የህዝብ መኖሪያ ቤቶች ጥቅማ ጥቅሞች 

ለዴንቨር የከተማ ቤቶች ባለስልጣን በ720-932-3000 

በመደወል ወይም በ DenverHousing.org ማመልከት 

ይችላሉ። 

የምግብ እርዳታ 

ለተቸገሩ ቤተሰቦች ነፃ እና ቅናሽ ምግብ እና ግሮሰሪዎች። 

በኦንላይን ላይ፣ በአካል፣ በፖስታ ወይም በስልክ ያመልክቱ። 

ከጸደቀ፣ “EBT እንቀበላለን” በሚሉ መደብሮች ውስጥ ምግብ 

ለመግዛት የሚያገለግል የኤሌክትሮኒክ ጥቅማ ጥቅሞች 

ማስተላለፊያ (EBT) ካርድ ይቀበላሉ። የካርድ ባለቤቱ 

ተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም አባልነታቸውን 

እስካሳደሱ ድረስ ጥቅማ ጥቅሞች በየወሩ ይሞላሉ። 

በኦንላይን ላይ ያመልክቱ፥ coloradopeak.force.com 

በፖስታ፦ 1200 Federal Blvd. Denver፣ CO 80402 

ይደውሉ፡ 720-944- 4347 

ፋክስ፡ 720-944- 3094 

በተጨማሪም፣ በከተማው ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ነፃ 

የምግብ ድጋፍ ይገኛሉ። 
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የዴንቨር ሰብዓዊ አገልግሎቶች 



የዴንቨር ማህበራዊ ድጋፍ እርዳታ የሚከተሉትን ያካትታል፡- 

የሕክምና እርዳታ 
Medicaid (ሜዲኬድ) ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች ነፃ ወይም 
ዝቅተኛ ዋጋ ያለው የጤና መድን የሚሰጥ የመንግስት እና የፌደራል 

የጥቅማ ጥቅሞች ፕሮግራም ነው። 

Medicare (ሜዲኬር) እድሜዎ 65 ወይም ከዚያ በላይ ከሆኑ 
ወይም የአካል ጉዳተኛ ከሆኑ የጤና ሽፋን የሚሰጥ የፌደራል 

ፕሮግራም ነው።  

ለተቸገሩ ቤተሰቦች ጊዜያዊ እርዳታ 
(TANF) 

ይህ ፕሮግራም ለጊዜው የጥሬ ገንዘብ፣ የሕጻናት እንክብካቤ 
እና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች የሥራ ስልጠና ያቀርባል። 

የTANF ጥቅማ ጥቅሞችን ለማራዘም፣ ሥራ ሊኖርዎት 
ይገባል ወይም ትምህርት ቤት ውስጥ መመዝገብ 

ይኖርብዎታል። 

 የማግኛ መረጃ 
መረጃ፡ 720-944-4347 

የወረቀት ማመልከቻ በፖስታ እንዲላክልዎት 
መጠየቅ ይችላሉ 

-- ወይም -- 
በኦንላይን ያመልክቱ፦ 

coloradopeak.force.com 
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የዴንቨር ሰብዓዊ አገልግሎቶች 



የኪራይ 
ድጋፍ 

ኪራይ ለመክፈል እየተቸገሩ ከሆነ፣ ብቻዎን አይደሉም፣ የእርስዎ ጥፋትም 
አይደለም። የኪራይ እርዳታ ማግኘት ይቻላል። 

እስከ 15 ወራት የሚደርስ ለአሁን እና/ወይም ለዘገየ 

ኪራይ እርዳታ። 

የዋስትና ማስያዣ እና ኪራይን ጨምሮ የማዛወር 

እርዳታ። 

የአከራይ ተሳትፎ አያስፈልግም። 

የኢሚግሬሽን ሁኔታ አያስፈልግም። 

የገቢ ገደቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ።  

በዴንቨር ከተማ ውስጥ ነዋሪ መሆን አለበት። 

ይደውሉ፡ 1-844-926- 6632 
በኦንላይን ላይ ያመልክቱ፡ 
denvergov.org/RentAssistance 

ለዚህ ልዩ ፕሮግራም አስፈላጊ ከሆነ በሚናገሩት 
ቋንቋ የቃል ወይም የጽሁፍ የቋንቋ እርዳታ 
አገልግሎቶችን መጠየቅ መብትዎ ነው።  
እነዚህን አገልግሎቶች ያለ ምንም ክፍያ ለማግኘት 
እባክዎ የኪራይ ድጋፍን ያነጋግሩ። 
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የመገልገያ 
እርዳታ 

ለ Xcel Energy እና Denver Water አገልግሎት የመገልገያ ክፍያዎች ለመክፈል ድጋፍ 

ለዋና የመኖሪያ ቦታ መሆን አለበት። 

ብቁ እንደሆኑ ለማየት እና እንዴት 
ማመልከት እንደሚቻል ለማወቅ፡-

   ወደ 311 በመደወል 6ን ይጫኑ። 

በዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ ውስጥ መኖር አለበት። 

የገቢ መስፈርቶችን ማሟላት አለበት። 

       የኢሚግሬሽን ሁኔታ አያስፈልግም። 

 ለተከራዮች እና ለቤት ባለቤቶች ይገኛል። 

ለዚህ ልዩ ፕሮግራም አስፈላጊ ከሆነ በሚናገሩት ቋንቋ የቃል ወይም የጽሁፍ ቋንቋ እርዳታ 
አገልግሎቶችን መጠየቅ መብትዎ ነው። እነዚህን አገልግሎቶች ያለ ምንም ክፍያ ለማግኘት እባክዎ 

የመገልገያ ድጋፍን ያነጋግሩ። 
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የሚጥም ምግብ፦ 
የዴንቨር ወጣቶች በነፃ የሚመገቡበት ቦታ 

ዕድሜያቸው ከ5 – 18 ዓመት የሆነ ወጣቶች፣ ከትምህርት በኋላ እና በበጋ ወቅት በከተማው በተለያዩ 
ቦታዎች፣ ነፃ፣ ጤናማ ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስ ወይም እራት ማግኘት ይችላሉ። 

ቦታዎቹን፣ የመመገቢያ ጊዜያት እና የምግብ ዝርዝር ለማግኘት denvergov.org/tastyfood ን 
ይጎብኙ። 

ይህ ተቋም እኩል ዕድል የሚሰጥ ተቋም ነው። መታወቂያ ወይም ምዝገባ አያስፈልግም። 

ሌሎች የምግብ እርዳታ ፕሮግራሞች

የSNAP የምግብ ዕርዳታ  

የምግብ ገንዘብ እጥፍ ማድረግ 

ለዴንቨር ህፃናት ነፃ ምግብ 

በዊልስ ላይ የህፃናት ምግቦች አቅርቦት 
ለአረጋውያን ሰዎች እና አካል ጉዳተኞች ድጋፍ 

እንዴት እንደሚያመለክቱ 
በኦንላይን ላይ: coloradopeak.force.co 

ፖስታ: 1200 FederalBlvd. Denver, CO 80402 

ስልክ፡ 720-944- 4347 

ፋክስ፡ 720-944- 3094 

ለዚህ ልዩ ፕሮግራም አስፈላጊ ከሆነ በሚናገሩት ቋንቋዎ የቃል ወይም የጽሁፍ ቋንቋ እርዳታ 
አገልግሎቶችን መጠየቅ መብትዎ ነው። 

 እነዚህን አገልግሎቶች ያለ ምንም ክፍያ ለማግኘት እባክዎ የኪራይ ድጋፍን ያግኙ። 
ይህ ተቋም እኩል ዕድል የሚሰጥ ተቋም ነው። 
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የምግብ 
እርዳታ 
ለተቸገሩ ቤተሰቦች ነፃ እና ቅናሽ የሆነ ምግብ እንዲሁም ግሮሰሪ 



የሰብአዊ መብቶች እና የማህበረሰብ አጋርነት 
ኤጀንሲ 
የሰብአዊ መብቶች እና የማህበረሰብ አጋርነት ኤጀንሲ (HRCP) 

የአንድ ክፍል፣ የስምንት ቢሮዎች እና የአስር ኮሚሽኖች ዋና ኤጀንሲ 

ነው። HRCP የዴንቨር ነዋሪዎች በጥብቅና፣ በአቅም ግንባታ፣ 

በአጋርነት፣ ማህበረሰብ ተሳትፎ፣ እና ቀጥተኛ አገልግሎቶች ዘላቂ 

ለወጥ ለመፍጠር ይሰራል። ኤጀንሲው የሚከተሉትን እና ሌሎችንም 

ያጠቃልላል፥ 

ፀረ-አድልዎ ቢሮ 
የአካል ጉዳተኝነት መብቶች ክፍል 
የስደተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎች ጉዳዮች ቢሮ 
የምልክት ቋንቋ አገልግሎት ቢሮ 
የገንዘብ ማጎልበት እና ጥበቃ ቢሮ 
የአረጋውያን ቢሮ 

የዴንቨር የስደተኞች እና የጥገኝነት ጠያቂዎች ጉዳይ ቢሮን 
ከሚከተሉት ፕሮግራሞች ወይም አገልግሎቶች ውስጥ 
ማንኛውንም በተመለከተ ማነጋገር ይቻላል፡- 

በልጅነታቸው ለመጡ የዘገየ እርምጃ 
(DACA) መረጃ፣ ስለዜግነት ማመልከቻ 
ሂደት መረጃ፣ እና የነዋሪነት ካርድ እድሳት 
(ግሪን ካርድ)  
 የስደተኛ ህጋዊ አገልግሎት ፈንድ 
 ማይ ሲቲ አካዳሚ 
የስደተኛ የውህደት ስፖንሰርሺፕ ፕሮግራም 
የፌዴራል / የአካባቢ ሀብት 

የቋንቋ ተደራሽነት ፕሮግራም 

የማግኛ መረጃ 
የ DOIRA ስልክ፡ 
720-913- 8457

የ DOIRA ኢሜል/አድራሻ ፡ 
immigrants@denvergov.org 
መምሪያ 1102 - 7 ኛ ፎቅ 
201 W. Colfax Avenue
Denver, CO 80202 

የHRCP ስልክ፡ 
720-913- 8450

15 

ዴንቨር የስደተኞች እና የጥገኝነት ጠያቂዎች 
ጉዳይ ቢሮ 

about:blank
about:blank
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ላምነው የምችለው 
የኢሚግሬሽን ህጋዊ እርዳታ 
እንዴት ማግኘት እችላለሁ

ጠበቆች እና በፍትህ መምሪያ (DOJ) እውቅና 
ያላቸው ተወካዮች 

በኢሚግሬሽን ህጋዊ ጉዳይዎ ላይ እርስዎን 
ለመርዳት ፍቃድ ያላቸው የኢሚግሬሽን ጠበቆች 
ወይም እውቅና የተሰጣቸው ተወካዮች ብቻ ናቸው። 

እውቅና ያለው ተወካይ ልዩ ስልጠና ያለው ሲሆን 
በዩኤስ የፍትህ መምሪያ ለስደተኞች የህግ ድጋፍ 
ለመስጠት ስልጣን ተሰጥቶታል። 

እውቅና ያላቸው ተወካዮች በፍትህ መምሪያ 
እውቅና ላለው ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት 
መስራት አለባቸው። እነዚህ አካላት ብዙውን ጊዜ 
በሕዝብ ዝግጅቶች እና በማህበረሰብ ማእከሎች 
ይረዳሉ። 

የኢሚግሬሽን ህጋዊ ማጭበርበርን 
ስለማስወገድ መረጃ ለማግኘት ወደ 
www.uscis.gov/avoid-scam ይሂዱ። 

የፕሮ ቦኖ ኢሚግሬሽን ጠበቆች ለስደተኞች ክፍያዎች ወይም ካሳ 
ሳይጠይቁ የህግ አገልግሎት ይሰጣሉ፥ ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ 
ገቢዎ ዝቅተኛ መሆኑን እንዲያረጋግጡ ይጠይቁዎታል። "ፕሮ 
ቦኖ" የሚለው ቃል ከላቲን የተገኘ ሲሆን "ለህዝብ ጥቅም" ማለት 
ነው። 

ፕሮ ቦኖ ጠበቆችን ለማግኘት፥ 
www.justice.gov/eoir/file/ProBonoCO ን ይጎብኙ። 

ዝቅተኛ ወጭ የሚያስከፍሉ ወይም አንዳንድ ጊዜ "ዝቅተኛ ቦኖ" 
የሚባሉት የኢሚግሬሽን ጠበቆች ለትርፍ ላልተቋቋሙ ድርጅቶች 
የሚሰሩ ሲሆን ከግል ጠበቆች ዋጋ ጋር ሲነጻጸሩ በጣም ባነሰ ዋጋ 
ህጋዊ አገልግሎቶች ያቀርባሉ።  
አንዳንድ "ዝቅተኛ ቦኖ” ኤጀንሲዎች የገቢ ማረጋገጫ 
ሊጠይቁ የሚችሉ ሲሆን፣ ያነሰ ገቢ ያላቸው ሰዎችን 
ሊመርጡ ይችላሉ። 
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የግል፣ ለትርፍ የሚሰሩ ጠበቆች 

ፈቃድ ያላቸው ጠበቆች በኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የጠበቃ 
ደንብ ይተዳደራሉ።  

የግል ጠበቆች የሕግ ትምህርት ቤት የተማሩ፣ የሕግ ዲግሪ 
ያላቸው እና በግዛት የሕግ ባለሙያዎች ማኅበር ፈቃድ ያገኙ 
መሆን አለባቸው። ለትርፍ የሚሰራ ጠበቃ ከመረጡ፣ 
የትኛውም ፈቃዳቸው እንዳልተሻረ ወይ እንዳልታገደ 
ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ከጠበቃ ጋር ስምምነት ከመደረጉ 
በፊት፣ ስለጉዳይዎ ዝርዝሮች እና ስለ ወጪዎች ግልጽ ግንዛቤ 
እንዲኖርዎት ከእነሱ ጋር መነጋገር አለብዎት።  

የኢሚግሬሽን ህግ የፌዴራል ህግ ስለሆነ፣ አንዳንድ ጠበቆች 
በሌሎች ስቴቶች ፈቃድ ሊሰጣቸው ይችላል፣ ነገር ግን ይህንን 
ሁኔታ ማረጋገጥዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ከሚያምኑት አካል 
በተገኘ ጥቆማ የግል ጠበቃ ማግኘት የተለመደ ነው። የግል 
ጠበቆች በኢሚግሬሽን ህጋዊ ጉዳይዎ ላይ እርስዎን ለማገዝ 
ተገቢ የሆነ ክፍያዎች ለማስከፈል ብቻ ይፈቀድላቸዋል። የሕግ 
ምክር ለማግኘት ከፈለጉ፣ የኢሚግሬሽን ማጭበርበሮች ሰለባ 
እንዳይሆኑ ፈቃድ ያለው ጠበቃ ወይም እውቅና ያለው ተወካይ 
መሆኑን ያረጋግጡ።   

 በተጨማሪም በ 
https://www.coloradosupremecourt.com/
Search/AttSear
ch.asp ላይ ማየትና ማረጋገጥ የሚችሉት የግል ጠበቃ የፈቃድ 
ቁጥርን መጠየቅዎን እርግጠኛ ይሁኑ።   

ከጠበቃዎ ጋር ችግር ካጋጠመዎት ለዚህ ቢሮ ቅሬታ ማቅረብ 
ይችላሉ፥ 
https://www.coloradosupremecourt.com/
Complaints/File 
ComplaintAgainstAtty.asp። 

የግል ጠበቆች በዚህ መመሪያ ውስጥ አልተዘረዘሩም፣ ነገር ግን 
እንደ 
አሜሪካን ኢሚግሬሽን ጠበቆች ማህበር (AILA) ያሉ የመረጃ 
ምንጮች 
አጋዥ ናቸው፡ https://www.ailalawyer.com/። 

"Notaries"/"Notarios" 

"የህዝብ ጉዳይ አዋዋዮች"/" notarios" 

"ኖታሪዮስ" በኢሚግሬሽን ህጋዊ ችግር ላይ እርስዎን ለመርዳት ፈቃድ 
የላቸውም። ከእነሱ አንዳቸውን በማመን እራስዎን ከፍተኛ አደጋ ላይ ሊጥሉ 
ይችላሉ። 

ከላቲን አሜሪካ በተለየ፣ “notario” በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ 
ህግን ተግባር ላይ ለመዋል አልተፈቀደለትም። ህግ ተግባር ላይ 
ለመዋል የተፈቀደላቸው ብዙ ጊዜ እራሳቸውን እንደ ጠበቃ 
ያስተዋውቃሉ።  

ያልተፈቀደ የህግ ትግበራ ምንጭ ከኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ 
የጠበቃ  ደንብ ቢሮ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ 
የሚከተለውን ሊንክ ያንብቡ፡ 
https://www.coloradosupremecourt.com/ 
Complaints/ResourcesUPL.asp። 
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የኢምግሬሽን ህጋዊ ድጋፍ ለማግኘት ሌሎች 
መንገዶች 

የኢሚግሬሽን ህጋዊ ድጋፍ ለማግኘት ሌሎች 
መንገዶች 

http://www.coloradosupremecourt.com/
https://www.coloradosupremecourt.com/
about:blank
about:blank


እንደጥገኛ በመጀመሪያ 
አመቴ ማወቅ የሚገባኝ 
ምንድን ነው? 

ጥገኛ እንደመሆንዎ መጠን ለትርፍ ካልተቋቋሙት የሰፋሪ ኤጀንሲዎች 
ለየት ያለ ድጋፍ ሊያገኙ እና በመጀመሪያው አመት ጥገኛ ወይም ስደተኛ 
በሆኑበት ጊዜ በመኖሪያ ቤት እና በምግብ ጉዳይ ላይ ሊረዱዎት የሚችሉ 
የድጋፍ ቡድኖችን ሊያገኙ ይችላሉ።  

ኮለራዶ የስተደኛ አገልግሎቶች ፕሮግራም, 1575 Sherman St, Denver, 
CO 80203, ስልክ: (303) 863-8211 
የአፍሪካውያን የህብረተሰብ ማዕከል, 925 S. Niagara St, Suite 200, 
Denver , CO 80224, ስልክ: 303-399-4500 
accoutreach@acc-den.org 
የአለምአቀፍ ደርሶ ማዳን ማዕከል, አድራሻ: 1873 S. Bellaire St Suite 
500, Denver, CO 80222, ስልክ: (720) 328-6655 

ጥገኝነት ከተፈቀደልዎ በአሜሪካ የመኖር፣ የመስራት እና ለማህበረሰባዊ ድጋፍ እርዳታ 
የማመልከት መብት አለዎት። በጥገኝነት የሚያሳልፉት የመጀመሪያው ዓመት ለእርስዎ የረጅም 
ጊዜ ስኬት እጅግ አስፈላጊ ይሆናል። የ I-94 ሰነድ የእርስዎን የጥገኝነት ህይወት ለመጀመር 
የመጀመሪያው እና እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነው ሰነድ ነው።  

እንደጥገኝነቴ የሚያስፈልጉኝ ምን ምን ሰነዶች ናቸው? 

የተፈረመበት እና ማህተም ያረፈበት የ I-94 ሰነድ ሊሰጥዎት የሚገባ ሲሆን ይህም እርስዎ 

እንደጥገኛ ለመታወቅ ቀዳሚው ቅጽ ነው። በእርስዎ የ I-94 ላይ ያለ ማንኛውም መረጃ 

የእርስዎን ሁኔታ ወይም የስምዎት ፊደላትን ጨምሮ ስህተት ከሆነ ወደ ተቀበሉበት ቦታ 

ወስደው መመለስ እና የተሳሳተው መረጃ እንዲቀየር መጠየቅ ይኖርብዎታል። የእርሶን I-94 

በመጠቀም ለሶሻል ሴክዩሪቲ (ማህበራዊ ዋስትና) ቁጥር እና ካርድ ማመልከት የሚችሉ ሲሆን 

ይህም ለእርስዎ የፋይናንስ፣ የጤና፣ ህጋዊ፣ እና የስራ ቅጥር ግንኙነቶች እንደመታወቂያ 

ያገለግላል። ለማህበራዊ ዋስትና ቁጥር እና ካርድ ለማመልከት www.ssa.gov የሚለውን 

ድህረ-ገጽ ይጎብኙ (ለውጭ ሀገር ቋንቋ ትርጉም “Languages” የሚለውን ይምረጡ) ወይም 

በዴንቨር ያለውን የማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ጽ/ቤት ይጎብኙ። እንዲሁም የእርሶን USCIS 

Form I-765 በመጠቀም ለስራ ቅጥር ፍቃድ መስጫ ሰነድ (EAD) ማመልከት ይችላሉ። 

የስራ ቅጥር ፍቃድ መስጫ ሰነዱ በላዩ ላይ የእርስዎ የፎቶግራፍ ምስል ኖሮበት ልክ 

እንደመታወቂያ ጥቅም ላይም ይውላል። ለመንጃ ፈቃድም ይሁን ለፎቶ መታወቂያ ካርድ 

የኮሎራዶ የሞተር ተሸከርካሪዎች መምሪያን ያነጋግሩ። ለሞተር ተሸከርካሪዎች መመሪያ 

ለማመልከት የማህበራዊ ዋስትና ካርድ ያስፈልግዎታል። መገኛ ቦታውን ወደ 311 በመደወል 

ወይም የ https://dmv.colorado.gov/identification-card ድህረ-ገጽ በመጎብኘት ሊያገኙ 

ይችላሉ።  

የመኖሪያ ፈቃድ (Green Card) እንዴት ላገኝ እችላለሁ? 

እንደጥገኛ ሰው የጥገኝነት ፈቃድ ከተሰጠዎት ከአንድ ዓመት በኋላ ለመኖሪያ ፈቃድ 

ሊያመለክቱ ይችላሉ። ይህም የቅጽ I-485 እና ሌሎች ሰነዶችን ለ USCIS ማስገባትን 

የሚጠይቅ “የግለሰብ ሁኔታን ማስተካከል” ተብሎ የሚጠራ ሂደት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ 

በማለፍ የመኖሪያ ፈቃድ ማግኘት ህጋዊ ቋሚ ነዋሪ የሚያደርግዎት ሲሆን ይህም በስደት 

ህጎች ላይ ሊደረጉ ከሚችሉ ለውጦች ጠንከር ያለ ከለላ የሚሰጥ ሲሆን የአሜሪካን ዜጋ 

ለመሆን አስፈላጊ እርምጃ ነው። ለእርስዎ የግለሰብ ሁኔታ ማስታካከያ ማመልከቻ እቅድ 

ማውጣት እና ገንዘብ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። አንዳንድ አመልካቾች ከ USCIS ክፍያ 

እንዲነሳላቸው ብቁ ሊሆኑ የሚችሉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ አይሆኑም፣ እናም የግድ 

የማመልከቻ ክፍያውን መክፈል አለባቸው፤ ይህ ክፍያ እስከ $1225 ሊደርስ ይችላል። 

የተሞላውን የ USCIS ቅጽ I-693 ማካተት የሚያስፈልግዎት ሲሆን ይህም ሲቪል ሰርጅን 

(በስደተኞች ላይ የህክምና ምርመራ የሚያደርጉ ሐኪሞች) የሚባሉ ስፔሻላይዝድ ሐኪሞች 

ውጤት እና ተጨማሪ ወጪዎችን ይፈልጋል። ጥገኛ በሆኑበት በመጀመሪያው አንድ ዓመት 

ውስጥ ለእንደዚህ አይነት ወጪዎች ገንዘበ መቆጠብ ወሳኝ ሊሆን ይችላል።  

የማህበራዊ ዋስትና ካርድ እንዴት ላገኝ እችላለሁ? 

ይህ የፌዴራል መንግስት ጽ/ቤት እንጂ በስቴት ወይም በከተማ የሚተዳደር ቢሮ አይደለም። 

ለማህበራዊ ዋስትና ካርድ ያመልክቱ ወይም በማህበራዊ ዋስትና ዴንቨር ጽ/ቤት በመቅረብ 

ስለ ጥቅሞች ይጠይቁ። ማህበራዊ ዋስትና የፌዴራል እንጂ የከተማ ፕሮግራም አይደለም። 

የማህበራዊ ዋስትና የዴንቨር አድራሻ የሚገኘው በሚከተለው አድራሻ በ Suite 200 ሁለተኛ 

ፎቅ ላይ ነው: 

500 Champa St, 

Denver, CO 80202 

ስልክ: 1-866-613-9904 
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ስለመኖሪያ ፈቃዴ ማወቅ 
ያለብኝ ምንድን ነው? 
የመኖሪያ ፈቃዴን (ግሪን ካርድ) የማድሰው 
ወይም የምተካው እንዴት ነው? 
I-90 ተብሎ የሚጠራውን ቅጽ ለአሜሪካ የዜግነት እና ስደት 
አገልግሎቶች (USCIS) ማስገባት ይችላሉ። I-90 ግላዊ መረጃዎን 
እና የእርስዎን ጊዜው ያለፈበትን (ወይም ሊያልፍበት 
የደረሰውን) የመኖሪያ ፈቃድ ግልባጭ ይፈልጋል። የመኖሪያ 
ፈቃድዎ ከጠፋብዎት በአካባቢዎ ለሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ ማሳወቅ 
ይችላሉ። ፖሊስ የእርስዎን ማመልከቻ መቀበል ካልቻለ “የተጻፈ 
ቃለ መሐላ” ለማስገባት መጠየቅ እና ግልባጩን መጠየቅ 
ይችላሉ። ይህ ሰነድ የመኖሪያ ፈቃዱን ለመተካት ጥቅም ላይ 
የሚውለው በእርስዎ ማመልከቻ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የጠፋብዎት 
የመኖሪያ ፈቃድ ቆይቶ ከተገኘም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ክፍያ እንዲነሳልኝ ማመለክተው እንዴት ነው? 

የተመዘገበው የእርስዎ አመታዊ የቤተሰብ ገቢ የፌዴራል የድህነት 
መመሪያ 

ካስቀመጠው 150% ላይ ወይም ከዛ በታች ከሆነ ወይም የፋይናንስ 
ችግር 
እንዳለብዎ ማሳየት ከቻሉ ክፍያ እንዲነሳልዎት መጠየቅ ይችላሉ።  

የፌዴራል የደህነት ወለል ምንድን ነው? 

በጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (HHS) በየዓመቱ የሚሰጥ 
የገቢ መለኪያ ነው። የፌዴራል የድህነት ወለል በገበያ ቦታ ላይ የጤና 
መድን፣ Medicaid እና የህጻናት የጤና መድን ፕሮግራም (CHIP) 
ሽፋን ላይ ያሉትን ቁጠባዎች ጨምሮ ውስን ለሆኑ ፕሮግራሞች እና 
ጥቅማ ጥቅሞች እርሶ ብቁ ነዎት ወይስ አይደሉም የሚለውን ለመወሰን 
ጥቅም ላይ ይውላል። 
የፌዴራል የድህነት ወለሉን በ: 
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic- 
mobility/poverty-guidelines/prior-hhs-poverty-
guidelines- 
federal-register-references/2021-poverty-guidelines 

እርሶ ህጋዊ ቋሚ ነዋሪ (LPR) ከሆኑ የመኖሪያ ፈቃድዎ 
የእርስዎን በአሜሪካ የመኖር እና የመስራት መብትዎን 
የሚያረጋግጥ እጅግ በጣም ጠቃሚው ሰነድ ነው። ለመረጃ 
www.uscis.gov/AR-11 የሚለውን ድረ-ገጽ ይጎብኙ።  

የመኖሪያ ፈቃድዎ ጊዜው ሲያልፍበት ህጋዊ ቋሚ ነዋሪ 
(LPR) ሆነው ይቀጥላሉ ነገር ግን ጊዜው ያለፈበት ካርድ 
መያዝዎ ለስራ እና አገልግሎቶች ለማመልከት፣ ወደ ውጭ 
ሀገር ለመጓዝ እና ከአብዛኛዎቹ የመንግስት ኤጀንሲዎች ጋር 
ለመገናኘት ከባድ ያደርገዋል። የመኖሪያ ፈቃድዎ አገልግሎቱ 
የሚያበቃበትን ቀን ማወቅና ጊዜው ከማለፉ ከስድስት ወራት 
በፊት ለማሳደስ ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ ያውጡ። 
እንደመኖሪያ ፈቃድ ባለቤትነትዎ ቤት በሚቀይሩበት ጊዜ 
ሁሉ የ AR-11 የአድራሻ ለውጥ ቅጽ መሙላት አለብዎት። 
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የአሜሪካ ዜጋ ለመሆን የማመለክተው 
እንዴት ነው? 
ለአምስት ዓመታት ያህል ህጋዊ ቋሚ ነዋሪ 
ከሆኑ የአሜሪካ ዜግነት ለማግኘት 
ለማመልከት ብቁ ይሆናሉ። 

ለዜግነት የማግኛ ሂደቱ ለመዘጋጀት 
ስለሚረዱ ስለዜግነት ጠቃሚ ነገሮች 
ለማወቅ ወደ ስደተኞች እና ጥገኝነት 
ጠያቂዎች ጉዳዮች ጽ/ቤት ይደውሉ። 

ዜጋ ለመሆን የመጨረሻው ደረጃ 
የታማኝነት ቃለመሐላ መግባት ነው። 

ዜጋ እንዳልሆን ምን ሊያግደኝ 

ይችላል? 

ከመጠን በላይ በሆነ መልኩ ከአሜሪካ 

ውጪ መጓዝ ተከታታይ በሆነው የነዋሪነት 

መስፈርት ላይ ተጽእኖ ሊኖረው 

ይችላል። ግብር መክፈል አለመቻል፣ 

ለመንግስት መዋሸት ወይም ወንጀለኛ ሆኖ 

መገኘት ዜጋ ለመሆን የሚያስፈልገውን 

“መልካም ጸባይ” የሚለው ላይ አሉታዊ 

ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። እነዚህ 

ችግሮች ካሉብዎት የማመልከቻ ሂደቱን 

ከመጀመርዎ በፊት ከኢሚግሬሽን ጠበቃ 

ወይም የፍትሕ መምሪያ እውቅና ከሰጠው 

ተወካይ ጋር መማከር ይችላሉ። 

እንዲሁም አብዛኛዎቹ አመልካቾች 

የመደበኛ የእንግሊዝኛ ቋንቋን መረዳት፣ 

መናገር እና መጻፍ መቻል አለባቸው።

የአሜሪካ ዜጋ ለመሆን ለማመልከት ብቁ ከሆኑ የ N-400 የዜግነት ማመልከቻን ማስገባት፣ የጣት አሻራዎን 
ወይም “የሰውነት አሰራር መመዘኛዎችን” ማስመዝገብ፣ የዜግነት ፈተና እና ቃለመጠይቅ ማለፍ እና ቃለመሐላ 
መፈጸም ያስፈልግዎታል። 

ለ N-400 የዜግነት ማመልከቻ አንዳንድ መስፈርቶች ምንድን 
ናቸው? 

ቢያንስ ለአምስት አመታት ያህል የአሜሪካ ህጋዊ ቋሚ ነዋሪ (የመኖሪያ 
ፈቃድ ባለቤት) ነዎት። የአሜሪካ ዜጋ ከሆነ ሰው ጋር ትዳር ከመሰረቱ 
መስፈርቱ ከአምስት ይልቅ ሶስት አመታት ነው።  
ሲያመለክቱ እድሜዎ ቢያንስ 18 አመት መሆን አለበት።  
ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ በድምሩ ከ12 ወራት በላይ ከአሜሪካ 
ውጪ አልተጓዙም።  
ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ በአንድ ጉዞ ውስጥ ቢያንስ ከስድስት 
ወራት በላይ ከአሜሪካ ውጪ አልተጓዙም።  
የመኖሪያ ፍቃድ በጠየቁበት ስቴት ውስጥ ቢያንስ ለሶስት ወራት ያህል 
ኖረዋል።  
ዜጋ ለመሆን ስለመስፈርቶቹ ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት 
www.uscis.gov/n-400 የሚለውን ድህረ-ገጽ ይጎብኙ።  

ክፍያዎቹ ምንድን ናቸው? ክፍያው እንዲነሳልኝ ማመልከት እችላለሁ? 

የ N-400 የዜግነት ማመልከቻ እስከ $725 ክፍያ ያስፈልገዋል። ለ I-912 ክፍያ እንዲነሳ ማድረጊያ 
ብቁ ከሆኑ ማንኛውም አይነት የማመልከቻ ክፍያ መክፈል አይኖርብዎትም። ስለ መስፈርቶቹ ሙሉ 
ዝርዝር በ www.uscis.gov/i-912 ላይ ሊገኝ ይችላል።  

የተመዘገበው አመታዊ የቤተሰብ ገቢ በፌዴራል የድህነት መመሪያ ላይ ካለው 150% ወይም ከዛ 
በታች ከሆነ ወይም የፋይናንስ ችግር እንዳለብዎ ማሳየት ከቻሉ ክፍያ እንዲነሳልዎት መጠየቅ 
ይችላሉ። 

  የፌዴራል የድህነት ወለል ምንድን ነው? 
በጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (HHS) በየዓመቱ የሚሰጥ የገቢ መለኪያ ነው። 
የፌዴራል የድህነት ወለል በማርኬትፕሌስ የጤና መድን፣ Medicaid እና የህጻናት የጤና መድን 
ፕሮግራም (CHIP) ሽፋን ላይ ያሉትን ቁጠባዎች ጨምሮ ውስን ለሆኑ ፕሮግራሞች እና ጥቅማ 
ጥቅሞች ብቁ ነዎት ወይስ አይደሉም የሚለውን ለመወሰን ጥቅም ላይ ይውላል። 
የፌዴራል የድህነት ወለሉን በ: https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic- mobility/
poverty-guidelines/prior-hhs-poverty-guidelines- federal-register-references/2021-
poverty-guidelines 
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የፌዴራል መንግስት መረጃ 

የሶሻል ሴክዩሪቲ (ማህበራዊ ዋስትና) ጽ/ቤት 
ለማህበራዊ ዋስትና ካርድ ያመልክቱ ወይም በማህበራዊ ዋስትና ዴንቨር ጽ/ቤት በመቅረብ ስለጥቅሞች ይጠይቁ። ማህበራዊ ዋስትና 

የፌዴራል እንጂ የከተማ ፕሮግራም አይደለም። የማህበራዊ ዋስትና የዴንቨር አድራሻ የሚገኘው በ፡ 500 champa St, Denver CO 80202 

ላይ Suite 200 በሁለተኛው ፎቅ ላይ ነው፣ ስልክ: 1-866-613-9904  

የአሜሪካ የዜግነት እና ኢሚግሬሽን አገልግሎቶች (USCIS) 
የዴንቨር የመስክ ጽ/ቤት 12484 E Weaver Pl, Centennial, CO 80111, ስልክ: (800) 375-5283። ለቀጠሮዎ የመስክ ጽ/ቤቱን አድራሻ የት እንደሆነ 

ለማረጋገጥ እባክዎን የቃለ መጠይቅ ወይም የቀጠሮ ማስታወሻዎን ይመልከቱ። የUSCIS የመስክ ጽ/ቤቶች ሰዎች ያለ ቀጠሮ እንዲጎበኙ አይፈቅድም። ጽ/ቤቱን 

ለመጎብኘት የግድ ቀጠሮ ሊኖርዎ ይገባል። ድህረ-ገጽ: uscis.gov 

በአሜሪካ እና በግዛቶቿ ውስጥ ያሉ የመስክ ላይ ጽ/ቤቶች የሚከተሉትን አገልግሎቶች ያቀርባሉ፡- ለሁሉም ጥገኝነትን የማይመለከቱ ጉዳዮች (ለምሳሌ የመኖሪያ 

ፈቃድ ማግኘትን) በተመለከተ ቃለ መጠይቅ ማድረግ፣ የዜግነት ፕሮግራሞችን፣ እና ለመረጃ ቀጠሮን እና እኛ በድህረ-ገጽ እና በስልክ (ለምሳሌ በአካል የሰው 

እርዳታ የሚያስፈልግበት ጉዳይ ተኮር የሆነ ሁኔታ) የምንሰጠውን የሚያግዙ የአመልካች አገልግሎቶች። 

በሂውስተን የሚገኘው የጥገኝነት ጽ/ቤት በኮሎራዶ ለገቡ ለሁሉም የጥገኝነት ቃለመጠይቆች የኮሎራዶ ግዛትን ያገልግላል። አንድ የጥገኝነት ጽ/ቤት ጉዳዩን 

በሚመለከትበት ወቅት በማመልከቻው ላይ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ የጊዜ ቀጠሮ የሚይዝ ከሆነ ለአመልካቹ በደብደቤ የሚያሳውቅ ይሆናል።  

የህዝብ የስልክ ቁጥሩ: 281-931-2100 ነው  

የህዝብ የፋክስ ቁጥሩ: 281-931-1342 ነው  

የጽ/ቤቱ አድራሻ: 16630 Imperial Valley Drive, Suite 200, Houston, TX  77060 

ፖስታ መላኪያ አድራሻ: USCIS, የሂውስተን የጥገኝነት ጽ/ቤት, ፖ.ሳ.ቁ./ PO Box 670626, Houston, TX  77267 

የህዝብ የኢሜል አድራሻው: Houston.Asylum@uscis.dhs.gov ነው።  

የUSCIS የደረሰኝ ቁጥርን በ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do ላይ በመጠቀም የጥገኝነት ማመልከቻዎን ሁኔታ መመልከት፣ አቤቱታ ማቅረብ 

ወይም መጠየቅ ይችላሉ። ጉዳይዎን ለመከታተል ለእርስዎ በደብዳቤ በደረሰዎት በ USCIS የደረሰኝ ማስታወሻ ላይ የሚገኘውን ባለ 13-ፊደል መለያ የደረሰኝ 

ቁጥር ይጠቀሙ። የደረሰኝ ቁጥሩ የሚይዘው ሶስት ፊደላትን ለምሳሌ፥ EAC, WAC, LIN, SRC, NBC, MSC ወይም IOE-እና 10 ቁጥሮችን ነው። የደረሰኝ 

ቁጥሩን ሲያስገቡ የሰረዝ ምልክቶቹን (“-“) ያጥፉ። ሆኖም ግን እንደ ደረሰኝ ቁጥር ተቆጥረው በእርሶ ማስታወሻ ላይ ከተዘረዘሩ ሁሉንም ምልክቶች ሊያስገቡ 

ይችላሉ። 
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የፌዴራል መንግስት የድህነት መመሪያ 2021 ክፍያ እንዲነሳ 
ለመጠየቅ የHHS የድህነት መመሪያ      

የፌዴራል የድህነት ወለል ምንድን ነው? 
በጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (HHS) በየዓመቱ የሚሰጥ የገቢ መለኪያ ነው። የፌዴራል የድህነት 

ወለል በማርኬትፕሌስ የጤና መድን፣ Medicaid እና የህጻናት የጤና መድን (CHIP) ፕሮግራም ሽፋን ላይ 

ያሉትን ቁጠባዎች ጨምሮ ውስን ለሆኑ ፕሮግራሞች እና ጥቅማ ጥቅሞች እርሶ ብቁ ነዎት ወይስ አይደሉም 

የሚለውን ለመወሰን ጥቀም ላይ ይውላል።  

በ USCIS ማመልከቻዎች ላይ ክፍያ እንዲነሳልዎት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።  

በቤተሰብ ገቢ ላይ ተመስርቶ ለከተማ ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

የፌዴራል የድህነት ወለልን በ: https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty- 

guidelines/prior-hhs-poverty-guidelines-federal-register- references/2021-poverty-guidelines 
ላይ ይመልከቱ። 

በየትኛው የ USCIS ቅጾች ላይ የክፍያ ማንሻውን መጠቀም እንደሚችሉ በ https://www.uscis.gov/i-912 
ላይ መመልከት ይችላሉ።  

የቤተሰብ መጠን የ HHS የድህነት መመሪያዎች 150%  
(በዚህ ቻርት ላይ ያሉት ገቢዎች በየአመቱ ይለዋወጣሉ።) 

1 $19,320 

2 $26,130 

3 $32,940 

4 $39,750 

5 $46,560 

6 $53,370 

7 $60,180 

8 $66,990 

ለእያንዳንዱ ተጨማሪ ሰው $6,810 ይጨምሩ።  
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መብቶችዎን ይወቁ! 

የፌዴራል የኢሚግሬሽን ህግ አስከባሪ ኤጀንቶች ማለትም እንደ ICE ያሉት ወደ እረስዎ ከቀረቡ ህጋዊ ሁኔታዎ ምንም ይሁን 
ምን መብቶች እንዳለዎት ይወቁ። የበለጠ ለማወቅ የመረጃ ወረቀቶች ከኢንተርኔት ላይ በማውረድ በተለያዩ ቋንቋዎች ያጋሩ። 
እባክዎን ICE በፍጹም ማንኛውም አይነት ክፍያ እንደማይጠይቅ ይወቁ። ከጠየቁም ICE ነን የሚሉ አጭበርባሪዎች ሊሆኑ 
ይችላሉ። ለኮሎራዶ ፈጣን ምላሽ መረብ ይደውሉ እና ከICE ጋር ያጋጠመዎትን ለ1-844-864-8341 ያመልክቱ። 

ህዝባዊ ክስ ምንድን ነው? 

የህዝባዊ ክፍያ የሚጠየቁ አብዛኛዎቹ ስደተኞች በምርመራ ስር ላሉት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ አይደሉም፣ እንዲሁም አብዛኛዎቹ 
ጥቅማ ጥቅሞች በህዝባዊ ጥቅም ምዘና ላይ ከግምት ውስጥ አይገቡም። በአሁኑ ወቅት ተግባራዊ እየሆነ ያለው ህግ ከ 1991 ጀምሮ 
በስራ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ህጎች ሲሆኑ አሁን ከተተወው የ2019 ህግ በበለጠ የተገደበ ነው። የ2019 የህዝባዊ ክስ ህግ አሁን 
ተግባራዊ እንዳልሆነ እባክዎን ልብ ይበሉ። 

● ለኮቪድ-19 ምርመራ እና ክትባት በህዝባዊ ክስ ህግ ላይ ከግምት ውስጥ አልገቡም፣ ወደፊትም አይገቡም።

● ስለህዝባዊ ክስ ህግ ስጋት ካለዎት እባክዎን የህግ ባለሙያ ወይም የሚታመን የማህበረሰብ ኤጀንሲ ያነጋግሩ። ቤተሰብዎ
ደህንነቱ እና ጤናው እንዲጠበቅ የምንሻ ሲሆን፣ ፕሮግራሞቻችንም ይህንን ለማግኘት ሊረዱዎት ይችላሉ።

● ለበለጠ መረጃ እና ስለህዝባዊ ክስ ህግ ጠቃሚ የሆኑ በራሪ ወረቀቶችን ለማግኘት https://cdhs.colorado.gov/public-
charge-rule-and-colorado-immigrants የሚለውን ድህረ-ገጽ ይጎብኙ እናም የህብረተሰብ ጠቃሚ መረጃ ወረቀቶችን በተለያዩ
ቋንቋዎች ያንብቡ።
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የዴንቨር የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ቤት ፕላዛ ፕሮግራም የአስር አመት እድሜ ያለው ፕሮግራም ሲሆን የዴንቨር ስደተኞችን፣ ጥገኝነት 
ጠያቂዎችን እና ጥገኛ ህዝቦች እርስ በእርስ መገናኘት እንዲችሉ እና በከተማዋ ውስጥ የሚፈልጉትን ማግኘት እንዲችሉ ለመርዳት በሚል 
የተዘጋጀ ነው። የሚሰጡት አገልግሎቶች፦ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ንግግር ልምምድ፣ የዜግነት ፈተና ልምምድ፣ እና ሌሎች ህጋዊ 
አገልግሎቶች።  
በ denverlibrary.org/services-immigrants ድህረ-ገጽ ላይ የኢንተርኔት ላይ ቀጠሮ ያስይዙ።  

አትማር ፓርክ ቅርንጫፍ 

ጄሲካ ግራዙሊስ 
jgrazulis@denverlibrary.org 

720-865-0230

ግሪን ቫሊ ራንች ቅርንጫፍ  
ማሪያ ጉዌሬሮ መንቸካ 

mguerreromenchaca@denverlibrary.org 

720-865-0310

ሀድሊ ቅርንጫፍ  
ሪን ፋም ወይም ፎንግ ዳንግ  
rpham@denverlibrary.org 
pdang@denverlibrary.org 

720-865-0170

ሀምደን ቅርንጫፍ 

ላውራ ራይሊ 
lriley@denverlibrary.org 

720-865-0185

ሞንትቤሎ ቅርንጫፍ  
እርኔስቶ ኢስካርሴጋ 

eescarsega@denverlibrary.org 

720-865-0200

ሮዶልፎ “ኮርኪ” ጎንዛሊዝ ቅርንጫፍ 
ቨርጂኒያ ቫሳር አግሬ 

vvassar@denverlibrary.org  
720-865-2370

ሮስ-ባርነም ቅርንጫፍ 

 ኔልማ ኸረዲያ 
nheredia@denverlibrary.org 

720-865-0145

ሮስ ዩኒቨርሲቲ ሂልስ ቅርንጫፍ 

ኤሚ ሀልባች 

ahalbach@denverlibrary.org 

720-865-0955

ሽሌዝመን ቤተሰብ ቅርንጫፍ  

ዳንዮም በቀለ 

dbekele@denverlibrary.org 

720-524-2750

ቫልዴዝ-ፔሪ ቅርንጫፍ 

ቹፎ ራሚሬዝ 
cramirez@denverlibrary.org 

720-865-0300

የዴንቨር የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ቤት 
ቅርንጫፎች እና ፕላዛ ፕሮግራሞች 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:lriley@denverlibrary.org
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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የዴንቨር የህዝብ ጤና እና አካባቢ መምሪያ (DDPHE) የዴንቨርን የአካባቢያዊ እና የህዝብ ጤና ግቦችን ለማሳካት ጠንክሮ 
ለመሥራት የተቋቋመ ነው። DDPHE ጤናማ የሆኑ ሰዎች፣ ጤናማ የቤት ውስጥ እንስሳት እና ቀጣይነት ያለውን አካባቢ 
መኖሩን ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ ትምህርት ለመስጠት፣ የማህበረሰብ ተሳትፎ ለማደርግ እና ለማስፈጸም ከከተማ፣ ግዛት፣ 
እና ከህብረተሰብ አጋሮች ጋር በአብሮነት ይሰራል። ተልእኳችን የዴንቨር ማህበረሰቦች የተሻለ እና ረጅም እድሜ እንዲኖሩ 
ማስቻል ነው።  

ከዚህም ሌላ የህዝብ ጤና መምሪያ ለሚከተሉት 
አካላት መረጃ እና የመረጃ ምንጮችን ይሰጣል፡- 

የጤና ድጋፍ  

ድንገተኛ ዝግጁነት 

መድሀኒት ከልክ በላይ መውሰድን 
መከላከል  

የግንኙት መረጃ 
ዋና መስመር: 720-865-5484 

ማህበረሰብ እና የባህሪ ጤና: 720-865-5402 

አካባቢያዊ ጥራት: 720-865-5452 

የሞቱ ሰዎች የህክምና ምርመራ አድራጊ: 720-337-7600 

የህዝብ ጤና ምርመራዎች: 720-865-5401 

ዴንቨር የህዝብ ጤና እና አካባቢ 



ዴንቨር የአረጋውያን 
ጽ/ቤት 
ስለሚከተሉት ማንኛውም ፕሮግራሞች 
ወይም አገልግሎቶች የዴንቨር 
የአረጋውያን ጽ/ቤትን ማነጋገር 
ይቻላል፦  

• የአዋቂ መከላከያ አገልግሎቶች

• የአካል ጉዳተኝነት አገልግሎቶች

• በእድሜ ለገፉ ሰዎች የሚሆኑ
መገልገያዎች

• የአዋቂ መከላከያ አገልግሎቶች

DenverConnect 

DenverConnect ዕድሜያቸው 60+ የሆኑ 
አዛውንቶችን ከመረጃ ጋር ለማገናኘት ተብሎ 
የተዘጋጀ ተንቀሳቃሽ የመገልገያ ማዕከል ነው። 
DenverConnect የከተማ አገልግሎቶች እና 
መገልገያዎችን ለማህበረሰቡ፣ እገዛ 
ለሚደረግላቸው የመኖሪያ ማዕከላት እና በዛ ያለ 
አዛውንቶች ወደ ሚሰባሰቡበት ትላልቅ ቦታዎች 
ያቀርባል። ፕሮግራሙ የሚያነጣጥረው አነስተኛ 
ገቢ ያላቸውን እና በዘር አናሳ የሆኑትን ነው።  

የግንኙነት መረጃ 
የዴንቨር የአረጋውያን ጽ/ቤት: 
201 W. Colfax Ave, Dept. 1102 
Denver, CO 80202 

የዴንቨር የምልክት ቋንቋ አገልግሎቶች ጽ/ቤት 
201 W. Colfax Ave., Dept. 1102 - 7th Floor Denver, 
CO 80202 
720-913-8487
SignLanguageServices@denvergov.org

ዴንቨር የምልክት ቋንቋ አገልግሎቶች 
ጽ/ቤት  
የዴንቨር የምልክት ቋንቋ አገልግሎቶች ጽ/ቤት ለዴንቨር ከተማ/ካውንቲ 
ኤጀንሲዎች፣ አገልግሎቶች፣ ፕሮግራሞች እና ዝግጅቶች በነጻ የምልክት ቋንቋ 
ተርጓሚዎችን እና የእዛው በዛው ትርጉም (CART) የመስጠት አገልግሎት 
ያቀርባል።  

በፌዴራል ህግ ማውጫ፣ የአሜሪካ አካል ጉዳተኞች ህግ (ADA) መሰረት 
መስማት የተሳናቸው/ለመስማት የሚቸገሩ ሰዎች ጥቡቅ ከሆኑ መደቦች 
ናቸው። ስለዚህ ሁሉንም የመንግስት ፕሮግራሞች፣ አገልግሎቶች፣ እና 
ዝግጅቶች በእኩልነት የማግኘት እና ውጤታማ በሆነ መልኩ ግንኙነት 
የማድረግ መብት አላቸው። 
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ከሚከተሉት ፕሮግራሞች ወይም አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ የዴንቨር ጸሀፊ እና 
መዝጋቢ ጽ/ቤቱን ማነጋገር ይቻላል፥ 

ምርጫዎች  

ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ 

የድምጽ መስጫ ወረቀትን 
ለመከታተል (BallotTRACE)  

የምርጫ ሰራተኛ እድሎች 

የምርጫ መረጃ እና ካርታ 

ጋብቻ/የሰቪል ጥምረቶች  

የፈቃድ ማመልከቻ 
(በኢንተርኔት ወይም በአካል) 

ማገጃዎች 
ንብረት ወይም ውክልና 

የንብረት እገዳ ሂደት 

የንብረት ወይም ውክልና 
ስለመልቀቅ 

የሀራጅ ጨረታ 

የግንኙነት መረጃ 
ስልክ: 720-865-8400 

መስማት ለተሳናቸው: 720-913-8657 

የዴንቨር የምርጫ ክፍል: 303-653-9668  

መስማት የተሳናቸው: 720-913-8657 

የጸሀፊው ጽ/ቤት: 201 W. Colfax Ave Denver, CO 80204 

ምርጫዎች: 

200 W. Colfax Ave Denver, CO 80204 
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የዴንቨር ጸሀፊ እና መዝጋቢ 



የዴንቨር የእንስሳት መጠለያ በየዓመቱ በዴንቨር 
አካባቢ 6000 የጠፉ እና የተጣሉ የቤት እንስሳትን 
ሁኔታ ይከታተላል። የጠፉ የቤት እንስሳት በመጠለያው 
ድህረ-ገጽ ላይ ሊታዩ እና የባለቤትነት ማስረጃ እና 
ህጋዊ መታወቂያ በማቅረብ መውሰድ ይቻላል። 

ስለሚከተሉት ማንኛቸውም ፕሮግራሞች ወይም 
አገልግሎቶችን በተመለከተ የዴንቨር እንስሳት 
መጠለያን ማነጋገር ይቻላል፦  

• የቤት እንስሳ ስለማሳደግ

• የጠፋን የቤት እንስሳን መከታተል 
እና ከባለቤቱ ጋር ማገናኘት

• የእንስሳት ትምህርት

• የእንስሳት ህግ አተገባበር

• በስራ ላይ ያለ የድመቶች ፕሮግራም የማግኛ መረጃ 
ስልክ: 311 
ከዴንቨር ውጪ: 720-913-1311 
እንስሳት ለመጓጓዝ ጥያቄዎች: 
720-913-2080 

1241 W. Bayaud Ave. 
Denver CO 80223 

*የአዛውንት ቅናሽ: ከማደጎ ክፍያው የ50% ቅናሽ
የወታደር ቅናሽ: ከማደጎ ክፍያው የ50% ቅናሽ

ተቀማጭ ማድረግ ለማደጎ በሰዓቱ ለሌሉ እንስሳት ወረፋ ለመያዝ
ጥቅም ላይ ልውል ይችላል።
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ዴንቨር የእንስሳት መጠለያ  

የቤት እንስሳትን ለማሳደግ የመጠለያውን ድህረ-
ገጽ በመጎብኘት ያሉትን እንስሳት ይመልከቱ እና 
ለማሳደግ ከመውሰድዎ በፊት ማድረግ 
ያለብዎትን ጉብኝት ያቅዱ፡፡ 

መታወቂያዎን እና ክፍያውን ይዘው ይምጡ፣ 
አስፈላጊ ከሆነም እንስሳውን ለማኮለሸት እቅድ 
ያዘጋጁ፡፡* 

ዴንቨር የእንስሳት መጠለያ 



የዴንቨር ፓርኮች እና መዝናኛዎች

የዴንቨር ፓርኮች እና መዝናኛ ስርዓት 30 የመዝናኛ ማዕከሎችን እና 
ወደ 20000 ኤከር የሚጠጋ የከተማ እና የተራራ ፓርክ መሬት፥ 
ከተሸከርካሪ መንገድ ውጭ ያሉ መንገዶች፣ የፓርክ መንገዶች እና 
ተፈጥሯዊ አካባቢዎችን ጨምሮ ይይዛል። 

የማግኛ መረጃ 

ስልክ: 720-913-1311 
201 West Colfax Ave, Dept. 601 
Denver, CO 80202 
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የዴንቨር ፓርኮች እና መዝናኛ የሚከተሉትን 
ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶችን ያቀርባል፡-  

● የአካል ጉዳተኞች መዝናኛ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ
● እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አዛውንቶች (AOA)
● ጥበብ እና ባህል
● የኢንተርኔት ላይ ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች
● አካል ብቃት



የዴንቨር የትራንስፖርት እና መሰረተ ልማት 
መምሪያ 

ስለማንኛውም የሚከተሉት ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች የዴንቨር 
የትራንስፖርት እና መሰረተ ልማት መምሪያን ማነጋገር ይቻላል:- 

ቆሻሻ፣ ለመልሶ መጠቀም ማዘጋጀት እና የበሰበሱ ቆሻሻዎችን የማንሳት እና 

አገልግሎቶች የመኪና ማቆም ቅጣት መረጃ እና ክፍያ 

የትራፊክ ትኬት መረጃ እና ክፍያ  

የመኪና ማቆም አገልግሎት እና ክፍያ  

የመኪና ማቆሚያ ክፍያ ከበመደበኛ የካርድ ክፍያዎች እና ሳንቲሞች በተጨማሪ የ 

PayByPhone መተግበሪያን በመጠቀም ወይም የዴንቨር SmartCard ቅድመ ክፍያ የፓርክ 
ካርድን በመጠቀም መከፈል ይችላል። የመኪና ማቆሚያ ቅጣት ክፍያዎችን በኢንተርኔት 
ወይም በ Webb Municipal ህንጻ በ 201 W. Colfax Ave. በአካል በመቅረብ ወይም በስልክ 
መፈጸም ይቻላል።  

የቆሻሻ ማንሻ መረጃ በኢንተርኔት መረብ ላይ ሊገኝ የሚችል ሲሆን፣ ቆሻሻ እንዲነሳ 
ለማስታወስ እና ለመርሀ ግብሩ መረጃ ለማግኘት አካውንት መክፈት ይችላሉ። የዴንቨር 
ቆሻሻ እና ለመልሶ መጠቀም ማዘጋጀት መተግበሪያም አለ። ትርፍ የቆሻሻ መጣያዎች እና 
ትላልቅ የሆኑት ነገሮች መደበኛ በሆነ መልኩ በየ 8 ሳምንቱ ይነሳሉ። 
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የማግኛ መረጃ 
የመኪና ማቆሚያ ቅጣት: 1-866-280-9988  

የመኖሪያ ቤት መኪና ማቆሚያ ፈቃዶች: 720-913-5365 

የፓርኪንግ ገንዘብ ተቀባይ: 720-913-5365 

የአካል ጉዳተኞች የመኪና ማቆሚያ ማመልከቻዎች: 720-913-8480 
የግድግዳ ላይ ጽሁፎች/ስእሎች ማስወገጃ: 303-446-3557 
የቆሻሻ አገልግሎቶች: 311 ብለው ይደውሉ፡፡  



የዴንቨር የፋይናንስ መምሪያ 

የሚከተሉትን ማንኛቸውም ፕሮግራሞች 
እና አገልግሎቶች በተመለከተ የዴንቨር 
የፋይናንስ መምሪያን ማነጋገር ይቻላል፥ 

በከተማዋ በጀት ላይ መረጃ 
ለማግኘት  

የከተማ ፋይናንስ ሪፖርቶችን 

የፋይናንስ መምሪያ፡ 720-913-5500 

የዴንቨር የሰው ሃይል 
አስተዳደር ቢሮ 

ግምጃቤቱ በፋይናንስ መምሪያ በኩል 

እነዚህን አገልግሎቶችም ይሰጣል:- 

የንብረት ግብር መረጃ እና ክፍያ 

የቢዝነስ ግብር መረጃ እና ክፍያ 

የሞተር ተሸከርካሪዎች ክፍያ እና 
ምዝገባ  

ግምጃ ቤት: 720-913-9300

የሰው ሀብት ጽ/ቤት በዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ 
ስለስራ ቅጥር  ለአሁን፣ ለቀደሙ እና ለስራ 
ላመለከቱ ሰራተኞች መረጃ ያቀርባል። ለውስጥም 
ሆነ ለውጭም አመልካቾች ያሉ ክፍት የስራ 
መደቦች በዴንቨር የስራ ማዕከል ድህረገጽ ላይ 
ሊገኙ ይችላል።  

የዴንቨር የስራ ቅጥር ጥቅሞች የትምህርት 

መልሶ ክፍያ ፕሮግራሞች፣ የባህሪ ጤና 

መገልገያዎች  

የህጻናት እንክብካቤ  

ጤና አገልግሎቶችን ያካትታል።  

የግንኙነት መረጃ 
የሰው ሀብት ጽ/ቤት: 
720-913-5751

የሰራተኛ ግንኙነቶች: 
720-913-5710

የ24 ሰአት የስራ መስመር: 
720-913-5627
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RTD ለማህበረሰባት በአውቶብሶች እና በባቡር፣ በAccess-a-Ride (ለአካል ጉዳተኞች የሚሠጡ አገልግሎቶች)፣ እንደ FlexRide 

በመሳሰሉ የተጎራባች አካባቢዎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች እና በሌሎችም በማገናኘት ለዴንቨር ሜትሮ አካባቢ የሕዝብ ማጓጓዣ 

አገልገሎት ሠጪ ነው። RTD የትራንስፖርት ፍላጎታችሁን በማሟላት ድጋፍ እንዲያደርግ ያድርጉት! 

የቅናሽ ፕሮግራሞች 
እርስዎ እና ቤተሠብዎ ቅናሽ ለማግኘት ብቁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የቅናሽ ምጣኔዎችን የሚከተሉት ሊያገኙ ይችላሉ፡ 

አነስተኛ ገቢ ያላቸው 
ሠዎች 

አረጋውያን 
(ከ65 አመት በላይ) 

አካል ጉዳተኞች ልጆች 
(ከ6-19 አመት) 

እድሜያቸው አምስት አመት እና ከዚያ በታች የሆኑ ህጻናት በሙሉ የትራንስፖርት ክፍያውን ከከፈለ አዋቂ ጋር በነጻ ይጓዛሉ (ገደቡ 

በአንድ አዋቂ 3 ህጻናት)። 

ስለ ቅናሽ ብቁነት እና ስለማመልከቻ አቀራረብ ተጨማሪ መረጃ በዚህ ድረገጽ ያግኙ፥ rtd-denver.com/discount-
fares! 

ጥያቄዎች ካሎት ወይም የትርጉም ድጋፍ ይፈልጋሉ? 
በRTD ስለሚጓዙበት ሁኔታ ማናቸውም ጥያቄ ካሎት በስልክ ቁጥር 303.299.6000 ለደንበኛ አገልግሎት 

ይደውሉ። የትርጉም አገልግሎት በነጻ ማግኘት ይቻላል። ስልኩን ሳይዘጉ ይቆዩ እና እርስዎ የመረጡትን ቋንቋ 

መናገር ከሚችል አስተርጓሚ ጋር የደንበኛ አገልግሎት ተወካይ እስከሚያገናኝዎ ድረስ እየተነጋገሩ ይጠብቁ። 

ቲኬቶች እና የይለፍ ወረቀቶች ስለሚገዙበት ሁኔታ 
የሚጓዙት በአውቶብስም ሆነ በባቡር የRTD ቲኬት እና የይለፍ ወረቀት መግዛት ቀላል ነው። የእርስዎን ፍላጎት የሚያሟላውን 

የአገልግሎት ደረጃ (ለአጭር ርቀት ጉዞ የአካባቢ፣ ለረጅም ርቀት ክልላዊ ወይም አየር መንገድ) ይምረጡ እና ጉዞዎን ይጀምሩ። 

የቲኬት እና የይለፍ ወረቀት የሚገዙበት ቦታ 

• በሁሉም ባቡር ጣቢያዎች ከሚገኙ ቲኬት መሸጫ ማሽኖች

• የአውቶብስ ኦፕሬተር (ጥሬ ገንዘብ የሚጠቀሙ ከሆነ፣

ትክክለኛውን የገንዘብ መጠን ይክፈሉ።)

• በዚህ ገጽ ላይ rtdonlinestore.com

• የRTD የሽያጭ ቦታዎች እና ተሳታፊዎች King Soopers

እና Safeway መደብሮች (የሚገኙበትን ቦታ እዚህ ገጽ ላይ

ይመልከቱ rtd-denver.com)

RTD በስማርት ስልክዎ ላይ 

ቲኬትዎን የሚገዙበት በጣም ቀላሉ 

ቦታ ስማርት ስልክዎ ነው። ለIOS 

ወይም Android የ RTD MyRide 

መተግበሪያን ያውርዱ! 

rtd-denver.com ላይ የRTD አገልግሎቶችን ይፈትሹ፣ ጉዞዎን ያቅዱ፣ እና ሌሎችም። 

የህዝብ መጓጓዣ ትራንስፖርት 

ክልላዊ የመጓጓዣ ትራንስፖርት ዲስትሪክት
rtd-denver.com | 303.299.6000 | customercare@rtd-denver.com 
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የስደተኞች እና 
የጥገኝነት ጠያቂዎች 
ጉዳይ ቢሮ 
የዴንቨር የሰብአዊ መብቶች እና 
የማህበረሰብ ሽርክናዎች  
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