
ለቤትዎ የደህንነት ዋና መለያ ፀባያት መጨመር 
ይፈልጋሉ? 

 

ስለዚህ ሃብት ይወቁ። 
ነዋሪዎች በቤታቸው አንድ ወይም በርካታ የደህንነት ማስተካከያዎችን በነጻ ወይም 
በዝቅተኛ ወጪ እንዲደረግላቸው ሊያደርጉ ይችላሉ። የማስተካከያዎች ምሳሌዎች 
የሚያካትቱት፦ 

● የእጅ መያዣዎች እና የመያዣ እጀታዎች፦ የራስን ሚዛን ለመጠበቅና ለመቆም 
የሚረዱ በደረጃዎች ላይ እና በመታጠቢያ ክፍል የሚገጠሙ መያዣዎች 

● የገላ መታጠቢያ ገንዳ መግቢያና መውጫ መወጣጫዎች፦ ወደገንዳው 
ለመግባትና ለመውጣት በቀላሉ የሚያስችል በመታጠቢያ ገንዳው ላይ ያለ 
የሚንቀሳቀስ አካል 

● የፈርኒቸር ከፍ ማድረጊያ ጫማዎች፦ የፈርኒቸሩን ከፍታ በመጨመር ለማቆም 
የሚያስችሉ ጊዜያዊ ብሎኮች 

● የደረጃ መውጫዎች፦ ሰዎችን ደረጃዎችን ለማውጣትና ለማውረድ የሚሆኑ 
የሜካኒካል መቀመጫዎች 

● የደህንነት ካሜራ ሲስተም፦ የንብረትዎን ቪዲዮ የሚቀርጸው በቤትዎ የውጪኛው 
ክፍል እስከ 2 ካሜራዎች ተደርጎ የሚገጠም  

  
ይህ ፕሮግራም በቤትዎ ደህንነት ይባላል እና የቀረበውም በእርጅና እና የማህበረሰብ 
አኗኗር ዲፓርትመንት (Department of Aging and Community Living) ነው። 

 

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

● ቤትዎ ዲሲ ውስጥ ከሆነ። 

● አረጋዊ ከሆኑ (60+) ወይም ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ወጣት ከሆኑ (18+)። 

● የእርስዎ አመታዊ ጠቅላላ ገቢ—ታክስ ከመክፈልዎት በፊት ያለው ገቢ— 
ለቤተሰብዎ መጠን ካለው ገደብ በታች ነው። ከዚህ በታች ምልክት ያድርጉ። 

 



የቤተሰብ 
መጠን 

(ከእርስዎ ጋር 
የሚኖር 
ማንኛዉንም 
ሰዉ ይቁጠሩ) 

ከፍተኛው 
የቤተሰብ ገቢ 
)ከእርስዎ ጋር 
የሚኖሩ ትልልቅ 
ሰዎች በመስራት 
በይም ከሌሎች 
ሀብቶች 

የሚያገኙትን ገንዘብ 
ይደምሩ፩  

1 $68,000 

2 $77,700 

3 $87,400 

4 ወይም ከዚያ 
በላይ 

$97,050 

 

ይህ ፕሮግራም ለቤት ባለቤቶችና ተከራዮች ክፍት ነው። 

 

ያመልክቱ።  
1. የእርጅና እና ማህበረሰብ አኗኗር ዲፓርትመንትን ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:30 am 
እስከ 5:00 pm ባለው ጊዜ ውስጥ በ (202) 724-5626 ላይ ይደውሉ። ደህንነት 
በቤት ፕሮግራም (Safe at Home) ላይ ፍላጎት እንዳለዎት ይናገሩ። 

2. የእኛ ማህበረሰብ አጋር በስልክ ውይይታችን ጊዜ የእርስዎን ብቁነት ይወስናል። 

3. ብቁ ከሆኑ፣ የእኛ ከሆኑት ስራ ተቋራጮች ለአንዱ ሪፈራል እንልክልዎታለን። እነዚህ 
ስራ ተቋራጮች የደህንነት ማስተካከያዎችን ይገጥማሉ። 

በማንኛውም ጊዜ ማመልከት ይችላሉ። 

 

 
 



ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ። 

 

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 
1. የስራ ተቋራጩ የቤት ውስጥ ጉብኝት ያደርጋል። ኮቪድ-19 አሳሳቢ መሆኑ 
ቢቀጥልም፣ በቤት ጉብኝት ጊዜ እርስዎም ሆኑ ስራ ተቋራጩ ተጨማሪ የደህንነት 
ቅድመ ጥንቃቄዎች ማድረግ ይኖርባችኋል። ስራ ተቋራጩ የመገምገሚያ ቅጹን 
ያጠናቅቃል እና ለማስተካከያዎች የእርስዎ ቤት የቁሳቁስ መስፈርቶችን እንዳሟላ 
ያረጋግጣል። በዚህ ጉብኝት ወቅት፣ ስራ ተቋራጩ መሰራት ሊችሉ ስለነበሩ የደህንነት 
ማስተካከያዎች ጥቆማ ይሰጣል እንዲሁም ወደፊት ለመቀጠል እንደሚመርጡ 
ያስችልዎታል። 

2. ከጉብኝቱ በኋላ፣ ምርጫዎችዎን የሚያሳይ የወረቀት ፖስታ ይደርስዎታል። ለነጻ 
የደህንነት ማስተካከያዎች ብቁ ከሆኑ፣ ከዲሲ መንግስት አጋር ከሆነው የቤት 
እንክብካቤ አጋሮች ጋር አብረው ይሰራሉ። ዝርጋታውን ለማድረግ መርሃ ግብር 
ይይዛሉ እንዲሁም ስራው በትክክል እንደተከናወነ ለማረጋገጥ የመጨረሻ ፍተሻ 
ያደርጋሉ። 

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

ሁሉም ብቁ አመልካቾች የቤት ማስተካከያዎችን 
ይቀበላሉ? 
አይ። እርዳታው የሚቀርበው ገንዘቡ እስከሚያልቅ ድረስ መጀመሪያ በመጣ፣ መጀመሪያ 
በተስተናገደ መሰረት ላይ ነው። በ 2019 ፕሮግራሙ 2,242 ጥያቄዎችን ተቀብሎ 
ከግማሽ በላይ ለሆኑ ነዋሪዎች ድጋፍ ለማድረግ ተችሏል። 

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 
ደህንነትዎ በቤትዎ የገንዘብ እርዳታ እና የቤት ማስተካከያዎች ከተቀበሉ መጀመሪያ 
ከአከራይዎ ፈቃድ ማግኘት አለብዎት። ከቤትዎ ከወጡ፣ በስራ ተቋራጩ የተደረጉ 



ማስተካከያዎችን ለማስወገድ ዝግጅት በማድረግ መክፈል አለብዎት። የዲሲ መንግስት 
ማስወገዱን አያቀርብም። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ፣ ከገጹ ታች ቦታ ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን 
ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት የእኛን ደህንነት በቤትዎ (Safe at Home) ቡድን 
በ (202) 724-5626 ላይ ከሰኞ - አርብ ከ 8:30am እስከ 5pm ባለው ጊዜ ውስጥ ይደውሉ። 
ወይም በ dacl@dc.gov ላይ በርዕሰ መስመር “Safe at Home” በሚል ለቡድኑ ኢሜይል 
ሊያደርጉ ይችላሉ። 

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

 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ከዚህ ቀደም ከፕሮግራሙ እርዳታን ካገኘሁ፣ አድራሻ 
ብቀይር ወይም ፍላጎቶቼ ቢቀያየሩ እንደገና እርዳታውን 
ላገኝ እችላለሁ? 

አድራሻ ከቀየሩ ወይም ፍላጎቶችዎ ከተቀያየሩ፣ ተጨማሪ እርዳታዎችን ከፕሮግራሙ 
ለመቀበል ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው። 

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

