
ስለ ገንዘብ ጥያቄዎችዎ ከሆነ ሰው ጋር መወያየት ይፈልጋሉ? 
 

ስለዚህ ሃብት የበለጠ ይወቁ። 
ነዋሪዎች ወደ አካባቢውና ሃገራዊ ሀብቶች በመምራት የሚረዳዎት በአካል የሚመጣ ገንዘብ አሳሽ 
ግለሰብ ጋር መገናኘት ይችላሉ። 

● ለመኖሪያ ወጪዎች ለመክፈል ያለ በጀት 
● ከስራ መፍታት በኋላ ተጨማሪ ገቢ ያግኙ 
● እዳ ለመክፈል እቅድ ያውጡ 
● መጭበርበርን የሚከላከል መከላከያ ይፈልጉ 
● የልጅ እንክብካቤ፣ የአረጋዊያን ወይም የስደተኛ አገልግሎቶችን ያግኙ  
● ለእርስዎ የወደፊት የገንዘብ ግብ እንዴት ማቀድ እንዳለብዎ ፈልገው ይድረሱበት 

 
ይህ ነጻ አገልግሎት Financial Navigators (የገንዘብ አሳሾች) ይባላል እንዲሁም የቀረበው 
በኢንሹራንስ፣ ደህንነቶችና ባንኪንግ መምሪያ (Department of Insurance, Securities and 
Banking)  ለትርፍ ከማይሰራው  የእቅድ ማውጣት ህብረት ድርጅት (United Planning 
Organization) ጋር በአጋርነት ነው። 
 

ብቁ መሆንዎን ያጣሩ።  
ዲሲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ነዎት። 
 

ይመዝገቡ።  
መመዝገብ ይችላሉ በ፡ 

● ስልክ መስመራችን (202) 231-7908 ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው ጊዜ 
በመደወል ያግኙ 

● በ fn@upo.org ላይ ኢሜይል በማድረግ 
● የኦንላይን መግቢያውን በመጠቀም። 

 

የበለጠ መረጃ ይሰብስቡ። 
ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 

1. ስለ ገንዘብ ሁኔታዎ ያሉ ጥያቄዎችን በስልክ ወይም በኦንላይን ይመልሳሉ። 
2. የገንዘብ አሳሹ ወዲያው የማይገኝ ከሆነ፣ ከ 30-40 ደቂቃዎች ከእርስዎ ጋር እንዲያወራ የጊዜ 
ሰሌዳ ያወጣሉ። 

3. አሳሳቢ ጉዳዮችዎን ለመነጋገር ከአሳሹ ጋር ይገናኛሉ። በዚህ ስብሰባ ላይ፣ አሳሹ ስለ ሁኔታዎ 
ተጨማሪ ትንሽ ጥያቄዎች ይጠይቅዎታል።  

4. በሁኔታዎ ላይ በመመስረት፣ አሳሹ ስላሉት ሀብቶች ከእርስዎ ጋር ያወራል። ከዛ በኋላ፣ ወደ 
ኢሜይል አድራሻዎ ስለ ሀብቶች መረጃ ይልካል። 
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5. ያሉትን የትኞቹንም ሀብቶች መጠቀምዎን ለማየት አሳሹ ከ 3-5 የስራ ቀናት በኋላ ያገኝዎታል። 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች ቅናሽ ያገኛሉ? 
አዎ። 

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 
የገንዘብ አሳሹን ስለገንዘብ ጥቂቄዎችዎ ከማውራትዎ በፊት፣ ሰነድ ይፋ ለማድረግ በኤሌክትሮኒክ መንገድ 
እንዲፈርሙ ወይም በቃል እንዲስማሙ ይጠየቃሉ። ከመስማማትዎ በፊት ስለሰነዶቹ ጥያቄዎች 
የመጠየቅ እድል ይኖርዎታል። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ በገጹ የታችኛው ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን ይመልከቱ። 
አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ በ (202) 231-7908 ስልክ ቁጥር ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9am  እስከ 5 pm 
ባለው ጊዜ ውስጥ የገንዘብ አሳሾቹን ቡድን ያግኙ። ወይም fn@upo.org ላይ “Financial 
Navigators Question” የሚል ርዕሰ መስመር በመጠቀም ለቡድኑ ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ። 

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

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

የገንዘብ አሳሹን ምክሮች እንድቀበል እጠየቃለሁ? 
አይ፣ ምክሮቹን ለመጠቀም የሚቀጥሉትን እርምጃዎች መውሰድ የእርስዎ ምርጫ ነው። 

የገንዘብ አሳሹ የሚያጋራው ምን አይነት ሃብቶችን ነው? 
ምክረ ሃሳቦቹ በእርስዎ ሁኔታ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ለምሳሌ፦ እዳዎትን ለመክፈል ቢፈልጉ፣ የገንዘብ 
አሳሹ አሁን ያለብዎትን እዳ እንዴት አድርገው እንደሚስማሙ እና ዝቅተኛ ክፍያዎችዎን እንዴት 
እንደሚፈጽሙ ያሳይዎታል። የተሞከረብዎትን ማጭበርበር ለመመርመር የህግ አገልግሎቶች ከፈለጉ፣ 
የገንዘብ አሳሹ ነጻ ወይም በዝቅተኛ ህጋዊ እርዳታ ስለሚሰጥ ፕሮግራም ይነግርዎታል። 

የገንዘብ አሳሽ ከገንዘብ አማካሪ ጋር አንድ ዓይነት ነው? 
አይደለም። የገንዘብ አሳሽ ሁኔታዎን ሊያግዙ የሚችሉ ሀብቶችን ያጋራል ነገር ግን ቀጣይነት ያለው 
ምክርና ድጋፍ አይሰጥም። 

የገንዘብ አሳሹን ቀድሜ አነጋግሬዋለሁ ይሁን እንጂ እርዳታ ማግኘት የምፈልግበት ሌላ ጉዳይ አለኝ። 
የገንዘብ አሳሹን እንደገና ማነጋገር እችላለሁ? 
አዎ! የእኛን የስልክ መስመር በ (202) 231-7908 ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው 
ጊዜ ይደውሉ ወይም በ fn@upo.org ላይ ኢሜይል ያድርጉ ወይም ስለአዲሱ ጉዳይዎ ከገንዘብ አሳሹ 
ጋር ለመነጋገር  በቀጥታ መስመር መግቢያው በመጠቀም በማንኛውም ጊዜ ይመዝገቡ።  ከአሳሹ ጋር 
ማውራት በሚፈልጉበት በእያንዳንዱ ጊዜ፣ አንዳንድ ጥያቄዎችን ስለሁኔታዎ መመለስ ይኖብዎታል። 
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ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ማርች 2021 ነው። 


