
በ Medicaid ለቤትዎ ላይ የደህንነት ማሻሻያ 
ማድረግ ይፈልጋሉ? 

 

ስለዚህ ሀብት ይወቁ። 
Medicaid የሚቀበሉ ነዋሪዎች ለቤታቸው ነጻ የደህንነት ማሻሻያዎችን ሊያገኙ ይችላሉ። 
የማሻሻያዎች ምሳሌ የሚያካትቱት፡ 

● የደረጃ መደገፊያዎች 

● የመታጠቢያ መቀመጫዎች 

● የወንበር ማንሻዎች 

 
ይህ ፕሮግራም Environmental Accessibility Adaptation Services (የአካባቢ መዳረሻ 
የመላመድ አገልግሎቶች) በ Medicaid ይባላል እንዲሁም የቀረበው በ Department of 
Health Care Finance (በጤና እንክብካቤ ፋይናንስ መምሪያ) ነው። 

 

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ። 
እነዚህ ሁሉ መግለጫዎች እውነተኛ ከሆኑ እርስዎ ብቁ ነዎት። 

● ቤትዎ ዲሲ ውስጥ ከሆነ።  

● አረጋዊ ከሆኑ (65+) ወይም ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ወጣት ከሆኑ (18+)። 

● ወርሃዊ የግል ገቢዎ $2,313 ወይም ከዚያ በታች ከሆነ። ገቢዎን ለማስላት 
ደሞዝዎን፣ ክፍያዎችዎን፣ ቲፖችዎን፣ የማህበር አጥቂ ጥቅማ ጥቅሞችዎን፣ የግል 
ሥራ ገቢዎችዎን፣ የአርበኞች አስተዳደር ጥቅሞችዎን፣ የግል ጡረታዎችዎን፣ 
የማህበራዊ ዋስትና ገቢዎን፣ የተጨማሪ ዋስትና ገቢዎችዎን፣ የባቡር ሐዲድ 
ጡረታዎን፣ ሲቪል ሰርቪስ ጡረታዎን፣ ወለድዎን፣ የትርፍ ድርሻዎን፣ 
ኢንቨስትመንትዎን፣ እና ከኪራይ ንብረቶች ገቢዎን በአንድ ላይ ይደምሩ።  

● ባለትዳር ከሆኑ፣ የእርስዎ የግል ንብረት ዋጋ ከ $4,000 በታች ወይም እኩል ወይም 
ከ $6,000 በታች ይሆናል። የንብረት ምሳሌዎች የሚያካትቱት ገንዘብ በቼክዎ፣ 
በቁጠባዎ ወይም በኢንቨስትመንት ሂሳብዎ ላይ የሆነ እና የሕይወት ኢንሹራንስ 
ፖሊሲዎች የጥሬ ገንዘብ ዋጋ ነው፡፡ የንብረት ባለቤት ከሆኑ፣ ተገምግሞ ከ $878,000 
በታች እስከሆነ ድረስ የእርስዎ ዋና መኖሪያ ቤት እንደ ንብረት አይቆጠርም። ሌላ 



ሁሉ ንብረት ይቆጠራል። እንድ መኪና ካለዎት፣ አይቆጠርም። ከአንድ በላይ መኪና 
ካለዎት፣ ከዚያ ከፍተኛ አማካይ የመሸጫ ዋጋ ያለው መኪና (በብሔራዊ 
አውቶሞቢል ሻጮች ይፋዊ ያገለገለ የመኪና መመሪያ) መሠረት ተቆጥሯል፡፡  

● በዲስትሪክቱ Safe at Home (ደህንነት በቤት) ፕሮግራም በኩል እድሳት እንዳያገኙ 
ተከልክለዋል። 

 
 ይህ ፕሮግራም ለቤት ባለቤቶችና ተከራዮች ክፍት ነው። 

 

ያመልክቱ።  
የዲሲ የእርጅና እና የአካል ጉዳት ሀብት ማዕከልን በስልክ ቁጥር (202) 724-5626፣ ከሰኞ 
እስከ አርብ ከ 8:30am እስከ 4:30pm ድረስ ያግኙ። ወደ ክሊኒካዊ ፍላጎቶች ግምገማ 
ይመራዎታል፣ ይህም ለእኛ —የዲሲ መንግስት— ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች 
የሚፈልጉትን የእርዳታ ደረጃ ለማወቅ ይረዳናል። ግምገማው በእኛ አጋር Liberty 
Healthcare በቤትዎ ይከናወናል። በኮቪድ-19 የወረርሽኝ ወቅት ግምገማዎች በስልክ 
ወይም በቪዲዮ ኮንፈረንስ ሊከናወን ይችላል። 

በማንኛውም ጊዜ ላይ ማመልከት ይችላሉ። 

ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ። 

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 
1. በፕሮግራሙ ለመመዝገብ የእንክብካቤ ደረጃ መስፈርቶቹን ካሟሉ፣ በፖስታ 
ማሳወቂያ መልክት ይደርስዎታል። 

2. ብቁ ከሆኑ፣ እኛ—የዲሲ መንግስት— በእርስዎ ስም የ Medicaid የረጅም ጊዜ 
የእንክብካቤ ማመልከቻ እንሞላለን። 

3. DC Department of Human Services (የዲሲ የሰው አገልግሎቶች መምሪያ) 
ማመልከቻውን ይገመግማል። 

4. ተቀባይነት ካገኙ፣ በቤትዎ ውስጥ ሊደረጉ የታቀዱትን የደህንነት ማሻሻያዎችን 
በዝርዝር የሚገልጽ የአገልግሎት ዕቅድ ለማዘጋጀት እርስዎን የሚያገኝ የዲሲ 
የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ይላካሉ፡፡ 

https://www.nada.com/
https://www.nada.com/
https://www.nada.com/
https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://odr.dc.gov/book/Path/ADRC
https://www.libertyhealthcare.com/
https://www.libertyhealthcare.com/


5. የጉዳይ ሃላፊው በዲስትሪክቱ Safe at Home ፕሮግራም በእርስዎ ስም ለገንዘብ 
እርዳታ ያመለክታል። ከተከለከሉ፣ በአካባቢያዊ የመገኛ ማመቻቸት አገልግሎቶች 
ፕሮግራም በኩል የደህንነት ማሻሻያዎችን ይቀበላሉ። 

ለድጋፉ ተቀባይነትን ካላገኙ፣ እርስዎን ለማሳወቅ ወደቤትዎ ደብዳቤ ይላክልዎታል። 
ደብዳቤው የአገልግሎት መከልከልን እንዴት ይግባኝ ማለት እንደሚቻል ያጠቃለለ መረጃ 
ይዟል። 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች በቤታቸው የደህንነት 
ማሻሻያዎችን ይቀበላሉ? 
አዎ፣ ሁሉም ብቁ አመልካቾች የደህንነት ማሻሻያዎችን ይቀበላሉ። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ በገጹ የታችኛው ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን 
ይመልከቱ። አሁንም ድረስ ጥያቄዎች ካለዎት፣ ቡድናችንን ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8፡30 AM 
እስከ 4፡30 PM  በ(202) 724-5626 ላይ ደውለው ያግኙን። 

የቤቴን ደህንነት ለመጠበቅ አሁንም እርዳታ 
እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ? 
በእኛ ደህንነቱ በተጠበቀ ቤት ሀብቶች ገጽላይ ስለሌላ እርስዎን ሊረዱ ስለሚችሉ 
መረጃዎች ማግኘት ይችላሉ። 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

በክሊኒካዊ ፍላጎቶች ግምገማ ጊዜ ምን ይፈጠራል? 
በግምገማው ጊዜ እንደ ማሳመር፣ ምግብ ማዘጋጀት እና ቤት ማጽዳት ያሉ የእለት 
ተእለት እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ምን ያህል እገዛ እንደሚፈልጉ የ Liberty Healthcare 
ሰራተኛ ይመለከታል። 

 
ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ኤፕሪል 2021 ነው። 

https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://www.frontdoor.dc.gov/make-your-home-safer

