
የአስም ቀስቃሽና ለጤና አደገኛ ነገሮችን ከቤትዎ ማስወገድ 
ይፈልጋሉ?  

 

ስለዚህ ሀብት ይወቁ። 
አስም ላለባቸው ህጻናትና ነፍሰ ጡሮች ቤታቸው ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ ቦታ እንዲሆን ነዋሪዎች 
እርዳታ ማግኘት ይችላሉ። እኛ —የዲሲ መንግስት—የአሲድ እና የአለርጂ በሽታዎችን ሊያባብሱ የሚችሉ 
እንደ አቧራ፣ በረሮዎች፣ አይጥ፣ እርጥበት፣ እና የትምባሆ ጭስ ያሉ የጤና አደጋዎችን ለመለየት 
እንረዳዎታለን፡፡ እያንዳንዱን አደጋ ለማስተካከል ወይም እንዲቀንስ ለማገዝ ለእርስዎና ለአከራይዎ፣ 
ለንብረት ተቆጣጣሪዎ ወይም ለተከራይዎ ከተስማሚ መረጃ ጋር፣ ትምህርት እና ሪፈራል እንሰጥዎታለን። 
 
ይህ ፕሮግራም ጤናማ የቤቶች ፕሮግራም (Healthy Homes Program) ሲባል የቀረበው በኢነርጂ 
እና አካባቢ ሚኒስቴር (Department of Energy and Environment) ነው። 
 

ብቁ መሆንዎን ያጣሩ።  
እነዚህ መግለጫዎች በሙሉ ትክክል ከሆኑ፣ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

● በዲሲ የሚኖሩ ከሆነ። 

● የአስም ታማሚ የሆነ 18 አመትና ከዚያ በታች የሆነ ልጅ እና/ወይም በቤትዎ የምትኖር ነፍሰ 

ጡር ሴት ካለች። 

● በቤትዎ ውስጥ አንድና ከዛ በላይ ለጤና አስጊ በሆኑ ነገሮች አሳስቦታል። 

 

የቤት ባለቤቶች፣ የንብረት ተቆጣጣሪዎች፣ ተከራዮች ወይም የቤቱን ሁኔታ ማሻሻል የሚፈልግ 
ማንኛውም ሰው ብቁ ነው። 

 

ያመልክቱ።  
የኦንላይን ማመልከቻ ቅጽ ይሙሉ ወይም ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው ሰዓት ውስጥ 
ለእኛ በመደወል የጤናማ ቤቶች ፕሮግራምን ይጠይቁ። 
 
እርስዎ በማንኛውም ሰዓት ማመልከት ይችላሉ። 
 

የበለጠ መረጃ ይሰብስቡ። 
ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 

1. በ 24 ሰዓታት ስውጥ ወይም በሚቀጥለው የስራ ቀን ላይ፣ እኛ —የዲሲ መንግስት—
ማመልከቻዎን እንዲገመግሙና የጤና አደገኛ ነገሮችን በቤትዎ የእይታ ምርመራ ለማድረግ 
እንደወሰኑ ለማወቅ እንደውልልዎታለን። 

https://octo.quickbase.com/db/bjp4keivc


2. በእይታ ግምገማ ወቅት፣ ፎቶ በማንሳት መፍትሄ ሊገኝላቸው ስለሚገቡ አደገኛ ነገሮች ማስታወሻ 
እንወስዳለን። 

3. ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንታት ውስጥ፣ በቤት ጉብኝት ወቅት ለጤና ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉ 
ከእያንዳንዱ አደገኛ ነገር ጋር የተገናኙ ነገሮችን እንዲሁም ማስተካከያዎችን ለማድረግ 
የሚመከረውን የጊዜ ገደብ ሪፖርት ለእርስዎ እና/ወይም ለአከራይዎ እንልካለን። 

4. አደገኛ ነገሮች ሲስተካከሉ ለውጡን ለመመዝገብና በአስፈላጊ ጊዜ የክትትል እርዳታ ለማድረግ 
ከእርስዎ ጋር እንሰራለን። 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች ፕሮግራሙን ማግኘት ይችላሉ? 
አዎ። ሁሉንም ብቁ አመልካቾች ከተስማሚ መፍትሄዎች እና ሀብቶች ጋር እናዛምዳቸዋለን፡፡ 

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 
እኛ—የዲሲ መንግስት— በፕሮግራሙ ውስጥ እንዲሳተፉ ስምምነትዎን እንጠይቃለን እንዲሁም 
ይህንን አገልግሎት ለእርስዎ እንድናቀርብ እንዲረዳን፣ መረጃዎን ከሌሎች ኤጀንሲዎችና ድርጅቶች ጋር 
እንጋራለን። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ በገጹ የታችኛው ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን ይመልከቱ። 
አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ጤናማ የቤቶች ፕሮግራምን በስልክ ቁጥር (202) 535-2600 ከሰኞ እስከ 
አርብ ከ 9:00 am እስከ 5:00 pm ባለው ሰዓት ደውለው ያግኙ።  

እኔ ብቁ አይደለሁም፣ ነገር ግን የቤቴን ደህንነት ለመጠበቅ እርዳታ እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ?  
በእኛ የቤት ደህንነት ሃብቶች ገጽላይ እርዳታ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት 
ይችላሉ። 

 
ሌሎች በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ከዚህ ፕሮግራም ጋር ግንኙነት ሊኖራቸው የሚችሉ ሌላ የዲሲ ሀብቶች ምሳሌዎች ምንድን ናቸው? 
በቤተሰብዎ ፍላጎቶች ላይ ተመስርተን እርስዎን ወደሌላ ሀብቶች ዋቢ እንዲያደርጉ እናደርጋለን። ለምሳሌ፣ 
ቤትዎ በተቀባው ቀለም ላይ የእርሳስ ከለር ችግር ቢያጋጥም፣ የእርሳስ ከለር መቀነስ ፕሮግራምን 
እንዲያጣቅሱ ልናደርግ እንችላለን። እኛ ከምንጠቁመዎ የዲሲ ሀብቶች መካከል አንዱ ምሳሌ ነው። 

ለዚህ ፕሮግራም ለማመልከት እርዳታ ማግኘት እችላለሁ? 
ወደ ፕሮግራሙ እንዲመራዎት ዶክተርዎን፣ የጉዳይ ሃላፊዎን፣ የጤና አሳሽዎን፣ ጠበቃዎን ወይም ሌላ 
አገልግሎት አቅራቢዎን መጠየቅ ይችላሉ። ወይም በስልክ ቁጥር (202) 535-2600 ከሰኞ እስከ አርብ 
ከ 9:00 am እስከ 5:00 pm ባለው ሰዓት ይደውሉልን እኛም ለእርስዎ ማመልከቻውን እንሞላለን። 

ከልጆች አስም ጋር የማይገናኝ ለጤና አስጊ የሆነ ነገር ቤትዎ ውስጥ ቢያገኙስ? 

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


እንደ ውሃ ብልሽት፣ የእርሳስ ቀለም እና የአካላዊ መዋቅር አሳሳቢ ጉዳዮችን ያሉ ሌላ አደገኛ ነገሮችን 
ካስተዋልን፣ እነዚያ አደገኛ ነገሮች እንዲስተካከሉ እንጠይቅዎታለን፤ እንዲሁም ካስፈለገ ተጨማሪ 
ሀብቶችን እንዲያጣቅሱ እናደርጋለን። 
 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ፌብሩዋሪ 2021 ነው። 


