
የገንዘብ ግቦችን ማድረግ በጀት እና ዕዳን ለመክፈል እቅድ 
ይፈልጋሉ? 

 

ስለዚህ ሀብት ይወቁ። 
በነጻ የኦንላይን ትምህርት ፕሮግራም በኩል ነዋሪዎች የወደፊት የገንዘብ ሁኔታቸውን እቅድ ሊያወጡ 
ይችላሉ። አዲስ የገንዘብ እቅድ ለማውጣት፣ በጀት ለመገንባት ወይም እዳን ለመክፈል እንዲረዳዎ 
የገንዘብ ጤና አጭር ፈተና መረጃ ከያዙ ቪዲዮዎችና እንቅስቃሴዎች ጋር በመሆን ግላዊ የገንዘብ 
ተግባራዊ እቅድ ያዘጋጃል። 
 
ይህ ኦንላይን ፕሮግራም Financially Fit DC በመባል ሲታወቅ በኢንሹራንስ፣ ዋስትናዎችና እና 
ባንኪንግ መምሪያ  (Department of Insurance, Securities and Banking) የቀረበ ነው። 
 

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ።  
በዲሲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ነዎት። 
 

ያመልክቱ።  
መለያ ለማውጣት ኦንላይን ላይ ይመዝገቡ። በማንኛውም ጊዜ የኦንላይን መለያ መፍጠር ይችላሉ። 
 

የበለጠ መረጃ ይሰብስቡ። 
ካመለከትኩ በኋላ ምን ይሆናል? 

1. በኦንላይን መለያዎ ላይ የገንዘብ ጤና ግምገማዎን ማጠናቀቅ ይችላሉ። 
2. በእርስዎ ግምገማ መሰረት፣ የኦንላይን ፕሮግራሙ ግላዊ የሆነ ተግባራዊ እቅድ ይሰጥዎታል። 
ለምሳሌ፦ ገንዘብ መቆጠብ ቢፈልጉ፣ ተግባራዊ እቅድዎ ለእርስዎ የቁጠባ ግብ የጊዜ ሰሌዳ 
እንዲፈጥሩ በመርዳት መረጃ የሚሰጡ ቪዲዮዎንች እና እንቅስቃሴዎችን ያካትታል። 

3. ፋይናንሶችዎ እንዲሻሻሉ የሚረዳዎን ስትራቴጂዎች ለመማር በተግባራዊ እቅድዎ እርምጃዎችን 
ይወስዳሉ። 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች ቅናሽ ያገኛሉ? 
አዎ። ይሁን እንጂ፣ ይህ ፕሮግራም ኦንላይን ብቻ ነው። በስልክ እርዳታ ለማግኘት ከመረጡ፣ የገንዘብ 
ሁኔታዎን ለመርዳት የእኛ የገንዘብ አንቀሳቃሽ ፕሮግራም ከሐብቶች ጋር ሊያገናኝዎት ይችላል። 

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 

ማድረግ ያለብዎት ነገር ግላዊ የድርጊት መርሃ ግብርዎን በነጻ ለመቀበል፣ የኦንላይን የገንዘብ ጤና 
ግምገማን ማጠናቀቅ ነው። 

https://financiallyfitdc.com/sign-up


ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ፣ ከገጹ ታች ቦታ ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ። አሁንም 
ጥያቄዎች ካለዎት፣ የእኛን የ Financially Fit DC ፕሮግራም ቡድንን በስልክ ቁጥር (202) 727-8000 
ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:15 am እስከ 4:45 pm ባለው ሰአት ደውለው ያግኙ ወይም በ 
disb.financiallyfitdc@dc.gov ላይ “Financially Fit DC Inquiry” የሚለውን ርዕሰ መስመር 
በመጠቀም ለቡድኑ ኢሜይል ያድርጉ።  

በፍጆታዎቼ ላይ አሁንም እርዳታ እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ? 
በእኛየገንዘብ ሀብቶች ገጽ ላይ ሊረዱዎ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት ይችላሉ። 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 
ግላዊ የድርጊት መርሃ ግብር ምን ይመስላል? 

የድርጊት መርሃ ግብሩ ለእያንዳንዱ ሰው የተስተካከለ ነው። ለምሳሌ፦ እዳዎትን ለመክፈል ቢፈልጉ፣ 
ተግባራዊ እቅድዎ መደበኛ የሆኑ ክፍያዎችን ወደ ብድርዎ የሚፈቅደውን በጀት ለመገንባት የሚረዳዎትን 
እንቅስቃሴዎች ያጠቃልላል። 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው። 

mailto:disb.financiallyfitdc@dc.gov
https://www.frontdoor.dc.gov/manage-finances

