
የቤትዎን የሃይል አጠቃቀም መቀነስ ይፈልጋሉ? 
 

ስለዚህ ሃብት ይወቁ። 
ነዋሪዎች የፍጆታ ክፍያቸውን ለመቆጠብ የቤታቸውን የሙቀት፣ የቅዝቃዜ እንዲሁም 
የኤሌክትሪክ አጠቃቀማቸውን ሲቀንሱ የገንዘብ እርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ። እኛ—የዲሲ 
መንግስት—ቤትዎን ከቅዝቃዜ፣ ከሙቀት፣ ከዝናብ እንዲሁም ከንፋስ ለመጠበቅ እና 
የቤትዎን የሃይል አጠቃቀም ለማሻሻል እርስዎ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ልንረዳዎ 
እንችላለን። ይህ ሂደት weatherization ይባላል እና የእርስዎን የሚከተሉትን ነገሮች 
ለማሻሻል ስራን ሊያጠቃልል ይችላል፡ 

 
● መከላከያ 

● የቱቦ ማሸግ 

● የሙቀት እና የቅዝቃዜ ሲስተሞች 

● የመገልገያ መሳሪያ የሃይል አጠቃቀም 

 
ለ weatherization ፕሮጀክቶቹ ለመክፈል እና ስራውን በቤትዎ የሚያጠናቅቅ ጠጋኝ 
ሰውን ለማግኘት ትርፋማ ካልሆነ በአካባቢው ላይ ካለ ድርጅት ጋር አብረን እንሰራለን። 
ይህ ፕሮግራም የአየር ንብረት ለውጥ እርዳታ ፕሮግራም (Weatherization Assistance 
Program) በመባል ሲታወቅ በ Department of Energy and Environment (በኢነርጂና 
አካባቢ መምሪያ) ይቀርባል። 

 
 

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ።  
እነዚህ መግለጫዎችበሙሉ እውነት ከሆኑ፣ ብቁ ነዎት ማለት ነው፡ 

● የሚኖሩት በተከራዩት ወይም የራስዎ በሆነ የአንድ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ከሆነ 
(ወይም አራት ወይም አምስት ክፍሎች ያሉት ህንጻ)።  

● ቤትዎ የሚገኘው ዲሲ ውስጥ ነው። 

● ቤትዎ በሐራጅ ሊሸጥ ካልሆነ። 

 
እንዲሁም ከእነዚህ መግለጫዎች ውስጥ አንዱ ትክክል ከሆነ፡ 



● ቤተሰብዎ ከሚከተሉት ፕሮግራሞች ቢያንስ በአንዱ ድጋፍ የሚያገኝ ከሆነ፡ 
Temporary Assistance for Needy Families (TANF፣ ለችግረኛ ቤተሰቦች 
የሚሰጥ ጊዜያዊ እርዳታ) ወይም Supplemental Security Income (SSI፣ 
ተጨማሪ የዋስትና ገቢ) ወይም 

● የቤተሰብዎ አመታዊ አጠቃላይ ገቢ —ግብርን ከመክፈልዎ በፊት ያለው የእርስዎ 
ገቢ— በቤተሰብዎ መጠን ላይ ተመስርቶ ከገደቦቹ እኩል ወይም በታች ነው። 
ገቢዎን ለማስላት፣ አብረው ስራ በመስራት ገቢ የሚያገኙትን አዋቂ ሰዎች ገንዘብ 
ይደምሩ፡፡ ከዚያ፣ ከ 18 አመት በታች ያሉትን ልጆች አጠቃልሎ ከእርስዎ ጋር 
የሚኖር ማንኛውም ሰው ከማህበራዊ ዋስትና፣ ከስራ አጥነት፣ ከልጅ ድጋፍ ወይም 
የጡረታ ክፍያዎች የሚያገኘውን ገንዘብ ይደምሩ። ከዚህ በታች ምልክት ያድርጉ። 

 
የቤተሰብ 
መጠን 

(ከእርስዎ ጋር 
የሚኖር 
ማንኛውንም 
ሰው ይቁጠሩ) 

ከፍተኛው 
አመታዊ ገቢ 

1 $37,575 

2 $49,137 

3 $60,698 

4 $72,260 

5 $83,822 

6 $95,383 

7 $97,551 

8 $99,719 

 

ያመልክቱ።  
1. ፍጆታዎችዎን እንዲከፍሉ ለሚረዳዎት የLow Income Home Energy Assistance 

Program (LIHEAP፣ ዝቅተኛ ገቢ የቤት ሀይል እርዳታ ፕሮግራም) በማመልከት 

https://www.frontdoor.dc.gov/liheap-and-udp
https://www.frontdoor.dc.gov/liheap-and-udp


ይጀምሩ። መጀመሪያ በዚህ ፕሮግራም ላይ በማመልከት፣ እኛ—የዲሲ 
መንግስት— ለአየር ለውጥ (weatherization) እርዳታ ገደቦች የእርስዎ ገቢ እኩል 
ወይም በታች መሆኑን ልናረጋገጥልዎ እንችላለን። የ LIHEAP ቀድመው ከተቀበሉ 
ወደ ደረጃ 2 ይቀጥሉ። 

● ለእርስዎና በቤተሰብዎ ውስጥ ለሚኖር ለእያንዳንዱ ሰው የሚከተሉትን 
መረጃዎች ይሰብስቡ። ቢያንስ በአንዱ ሰነድዎ ውስጥ የእርስዎ ሙሉ ስም 
መዘርዘር አለበት እንዲሁም እርስዎ በዲሲ ውስጥ እንደሚኖሩ ለማሳየት የዲሲ 
አድራሻ መኖር አለበት። እንዴት እንደሚያመለክቱ ባለው ሁኔታ ላይ 
ተመስርቶ፣ ሰነዶችዎን ቅጂ ማድረግ ወይም ስካን ማድረግ ሊያስፈልግዎ 
ይችላል። 

○ ፎቶ ያለባቸው መታወቂያዎች (ልክ እንደ መንጃ ፈቃድ ያሉ) 

○ የማህበራዊ ዋስትና ካርዶች ወይም የውጭ ዜጋ ምዝገባ ቁጥሮች 

○ በጣም የቅርብ የኤሌክትሪክ፣ ጋዝ፣ ዘይት እንዲሁም/ወይም የውሃ 
ክፍያዎች 

○ የቅርብ የክፍያ ደረሰኞች፣ የማህበራዊ ዋስትና መግለጫዎች፣ የጡረታ 
መግለጫዎች፣ የስራ አጥ ጥቅማ ጥቅም መግለጫዎች፣ የልጅ ድጋፍ 
መግለጫዎች፣ እና/ወይም የታክስ ተመላሾች (ለእርስዎ የሚሆን ሁኔታ 
ጋር የሚተገበሩ ሰነዶች ብቻ ያስፈልጉዎታል) 

● በኦንላይን ወይም በፓስታ መልእክት ለማመልከት ከሚከተሉት ውስጥ 
አንዱን ይምረጡ፡ 

○ የኦንላይን LIHEAP ማመልከቻን ይሙሉ። ለመጀመር በመለያ መግቢያ 
እንዲፈጥሩ ይጠየቃሉ። ለአየር ንብረት ለውጥ እርዳታ ፍላጎት እንዳለዎት 
ይምረጡ። የሰነዶችዎን ፎቶዎች ወይም ስካኖች ወደ ማመልከቻው 
እንዲሰቅሉ ያስፈልጋል። 

○ በፖስታ መልእክት ለማመልከት የተሞላውን የ LIHEAP የወረቀት 
ማመልከቻ እና የሰነዶችዎን ቅጂዎች ፕሪንት አድርገው ወደ The 
Department of Energy & Environment; 1200 First Street NE, 5th 
Floor; Washington, DC 20002 ላይ ይላኩ። ማመልከቻውን ፕሪንት 
ማድረግ የማይችሉ ከሆነ፣ በማንኛውም ሰዓት በ 311 ላይ በመደወል 

https://dc-ecosprod.azurewebsites.us/login.aspx
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/LIHEAP-UDP%20application%20QR%20code%2009.20.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/LIHEAP-UDP%20application%20QR%20code%2009.20.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/LIHEAP-UDP%20application%20QR%20code%2009.20.pdf


ማመልከቻዎን እንድንልክልዎት ሊጠይቁን ይችላሉ። ሰነዶችዎን ቅጂ 
ማድረግ ይኖርብዎታል። እባክዎ ኦሪጂናል ሰነዶች አይላኩ። 

● የተሟላ የ LIHEAP ማመልከቻዎን በተቀበልን በ 2 የስራ ቀና ውስጥ ለ 
LIHEAP ተቀባይነት ካገኙ በኢሜይል እናሳውቅዎታለን። ለ LIHEAP 
ተቀባይነትን ካገኙ፣ ለአየር ንብረት (weatherization) እርዳታ ለማመልከት 
ወደ ደረጃ 2 ይቀጥሉ። 

2. የ አየር ንብረት ለውጥ (weatherization) እርዳታ ማመልከቻን ይሙሉ። 

3. ቤትዎን ከተከራዩ፣ አንዳንድ ተጨማሪ የማመልከቻ ጥያቄዎችን ለማሙላት 
ከእርስዎ አከራይ ጋር ክትትል እናደርጋለን። በገቢያቸው ላይ በመመስረት፣ 
የፕሮጄክቶቹን የተወሰኑ ወጪዎች እንዲከፍሉ አከራይዎን ልንጠይቅ እንችላለን። 

 
 
በማንኛውም ጊዜ ማመልከት ይችላሉ። 

 

ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ። 

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 
1. እኛ—የዲሲ መንግስት—የእርስዎን የአየር ንብረት ለውጥ (Weatherization) 
እርዳታ ፕሮግራም እንገመግማለን። 

2. በአንድ የስራ ቀን ውስጥ፣ ቤትዎን ለመጎብኘት የጊዜ መርሃ ግብር እንድንይዝ 
እንደውላልን። 

3. ቤትዎን የበለጠ ሃይል ቆጣቢ ለማድረግ የትኞቹ ፕሮጀክቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ 
ለማወቅ ቤትዎን እንጎበኛለን። 

4. ቤትዎን የበለጠ ሃይል ቆጣቢ ለማድረግ እንዲሁም ስራውን እንዲያጠናቅቅ 
የሚጠግን ሰውን ለማግኘት የፕሮጀክቶች ዝርዝር እናደርጋለን። ቤትዎን ከተከራዩ፣ 
ከአከራይዎ እንደሃሳብ የቀረቡትን ፕሮጀክቶች ተቀባይነት እናገኛለን። 

5. እኛ ቤትዎን ከጎበኘን በኋላ ባሉት 21 የስራ ቀናት ውስጥ የሚጠግነው ግለሰብ 
ቤትዎ ውስጥ ያለውን ስራ ያጠናቅቃል። 

6. የዲሲ መንግስት ስራውን ይፈትሽና ጥገና ላደረገው ሰው ክፍያ ይፈጽማል። 

https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/DOEE%20WAP%20and%20EMR_final%20fillable.pdf


ለዚህ ፕሮግራም ተቀባይነት ካላገኙ፣ እርስዎን ለማሳወቅ እንደውልልዎታለን እንዲሁም 

ኢሜይል እናደርግልዎታለን። ለፕሮግራሙ ፈቃድ አግኝተው ነገር ግን ስራ ወዲያው 

እንዳይጀመር የደህንነት ችግሮች ካጋጠሙ፣ የደህንነት ችግሮቹን መጀመሪያ ለመፍታት 

መመሪያዎችን ያገኛሉ። ተቀባይነትን አግኝተው ነገር ግን የአየር ንብረት ለውጡን 

(weatherization) ለማድረግ በአሁኑ ጊዜ ገንዘብ ከሌለን፣ በአዲሱ የበጀት አመት 

(በኦክቶበር የሚጀምረው) የእርስዎን አየር ንብረት ለውጥ (weatherization) ለመጀመር 

ከእርስዎ ጋር በጋራ እንሰራለን። 

 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች የአየር ንብረት ለውጥ 
(weatherization) እርዳታ ያገኛሉ? 
አይ፣ ለአየር ንብረት ለውጥ (weatherization) የገንዘብ ድጋፍ የሚገኘው ቀድሞ የመጣ፣ 
ቀድሞ ይስተናገዳል በሚለው መሰረት ላይ ነው። ብዙውን ጊዜ ለሚያመለክት 
ለእያንዳንዱ ሰው በቂ የሆነ የገንዘብ አቅርቦት አለን ነገር ግን እንዳንዴ አመልካቾች 
እስከሚቀጥለው የበጀት አመት ድረስ (ኦክቶበር ላይ የሚጀምረው) መጠበቅ 
ያስፈልጋቸዋል። 

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 
ከ 1994 በኋላ ቤትዎ የአየር ንብረት ለውጥ (weatherization) እርዳታ ከተቀበለ፣ በዚህ 
ጊዜ እንደገና እርዳታ ለመቀበል ብቁ አይደሉም። እርግጠኛ ካልሆኑ ወይም ከዚህ በፊት 
ቤትዎ የአየር ንብረት ለውጥ (weatherization) እርዳታ ተቀብሎ ቢሆንም ያመልክቱ እና 
የእርስዎን ብቁነት ለማወቅ የእርስዎን መዝገቦች እንፈትሻለን። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ በገጹ የታችኛው ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን 
ይመልከቱ። አሁንም ድረስ ጥያቄዎች ካለዎት፣ የእኛን የተመጣጣኝነትና ውጤታማነት 
ቡድንን ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm በ  (202) 299-3316 (202) ላይ ደውለው 
ያግኙን። ወይም፣ በ doee@dc.gov ላይ “Weatherization Question” በሚል ርዕሰ 
መስመር ኢሜይል ሊያደርጉ ይችላሉ። 



በፍጆታዎቼ ላይ አሁንም እርዳታ እፈልጋለሁ። ምን 
ማድረግ አለብኝ? 
በእኛ የፍጆታ ሀብቶች ገጽ ላይ ስለሌላ እርስዎን ሊረዱ ስለሚችሉ መረጃዎች ማግኘት 
ይችላሉ። 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ማመልከቻዬ ተቀባይነትን ካላገኘ፣ እንደገና ማመልከት 
እችላለሁ? 
የቤተሰብዎ ገቢ ከፕሮግራም ገደቡ በላይ ሆኖ ተቀባይነት ካላገኘ፣ የእርስዎ ወይም 
የቤተሰብዎ መጠን ሲለወጥ እንደገና ማመልከት ይችላሉ። ቤትዎን ተከራይተውት 
ከሆነና አከራይዎ እንዳይሳተፉ በመፈለጉ ምክንያት ማመልከቻዎ ተቀባይነትን ካላገኘ፣ 
አከራይዎ ሃሳባቸውን ከቀየሩ ዳግም ማመልከት ይችላሉ። 

ይህን ፕሮግራም ቀድሞ ካገኘሁ እንደገና ማመልከት 
እችላለሁ? 
ቤትዎ ከ 1994 በኋላ አስቀድሞ ከእኛ —የዲሲ መንግስት— የአየር ንብረት ለውጥ 
(weatherization) እርዳታ ካገኘ፣ በዚህ ሰአት ዳግም እርዳታ ለማግኘት ብቁ አይደሉም። 
ከዚህ ቀደም ቤትዎ የአየር ንብረት ለውጥ (weatherization) እርዳታ ማግኘቱን ወይም 
መቼ እንዳገኘ እርግጠኛ ባይሆኑም ያመልክቱ እና የእርስዎን ብቁነት በምናረጋግጥበት ጊዜ 
መዝገቦቻችንን እንፈትሻለን። 

 
ከዚህ ቀደም የአየር ንብረት ለውጥ (weatherization) እርዳታ ከእኛ ካገኙ ነገር ግን አሁ 
ወደ አዲስ ቤት ከተዘዋወሩ፣ ለፕሮግራሙ ዳግም ማመልከት ይችላሉ። መስፈርቶቹን 
እስካሟሉ ድረስ እና ከ 1994 በኋላ አዲሱ ቤትዎ ከእኛ የአየር ንብረት ለውጥ 
(weatherization) ካልተቀበለ፣ ደግመው እርዳታ መቀበል ይችላሉ። 

https://www.frontdoor.dc.gov/save-on-utilities


በ SNAP (በቀድሞው food stamps ተብሎ የሚጠራው) 
በኩል የምግብ እርዳታ አገኛለሁ። ያ እኔን ለዚህ 
ፕሮግራም ብቁ ያደርገኛል? 

የምግብ ድጋፍ በተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም (SNAP) በኩል ካገኙ፣ ለዚህ 
ፕሮግራም ብቁ እንደሆኑ ለማየት የቤተሰብዎ ገቢ ከፕሮግራም ገደቦቹ በታች 
መሆናቸውን ማጣራት ይኖርብዎታል። ለዚህ ፕሮግራም ብቁ መሆንዎትን ለማረጋገጥ 
SNAP መቀበል ብቻውን በራሱ በቂ አይደለም። ይሁን እንጂ፣ SNAP ከተቀበሉ በዝቅተኛ 
ገቢ የቤት ሃይል እርዳታ ፕሮግራም (LIHEAP) በኩል ፍጆታዎችዎን ለመክፈል የሚሆን 
እርዳታ ላይ ብቁ ነዎት። 

ቤተሰቤ ምንም አይነት ገቢ የለውም። ያንን እንዴት 
ላረጋግጥ እችላለሁ? 
ቤተሰብዎ ምንም አይነት ገቢ የሌለው ከሆነ፣ ከማመልከቻዎ ጋር ከእነዚህ ውስጥ 
አንዱን ሰነድ ማስገባት ይችላሉ፡ 

● በውል አዋዋይ ባለስልጣን የተረጋገጠ የገቢ መግለጫ፣ 

● Department of Employment Services (DOES፣ በቅጥር አገልግሎቶች ክፍል) 
ድረ ገጽ “ቀሪ ሂሳብዎ” ዜሮ እንደሆነ የሚያሳይ የእርስዎ “ይገባኛል ጥያቄ አቅራቢ 
መገለጫ” ቅጽበታዊ ገጽ እይታ (ምሳሌውን ይመልከቱ)፣ 

● ከቀድሞ አሠሪዎ የተጻፈና ከአሁን በኋላ እዛ እንደማይሠሩ የሚገልጽ ደብዳቤ 
(ከስራ ከለቀቁ ግን እስካሁን ድረስ የሥራ አጥነት ጥቅሞችን በ DOES እያገኙ 
ካልሆነ)፣ ወይም 

● ከ District of Columbia Housing Authority (DCHA፣ ኮሎምቢያ ዲስትሪክት 
የመኖሪያ ቤት ባለስልጣን) የመጣው ደብዳቤ የሚገልጸው ቤተሰብዎ ምንም 
አይነት ገቢ እንደሌለው ነው። 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው። 

https://www.frontdoor.dc.gov/liheap-and-udp
https://www.frontdoor.dc.gov/liheap-and-udp
https://www.frontdoor.dc.gov/liheap-and-udp
https://www.frontdoor.dc.gov/liheap-and-udp
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/DOEE%20Income%20Affidavit_final%20%284%29.pdf
https://static.wixstatic.com/media/d13cac_006df4819fe34d17b870291456ed5cc2~mv2.jpg

