
የቤት የደህንነት ካሜራ ለመግጠም እርዳታ ይፈልጋሉ?  
 

ስለዚህ ሀብት ይወቁ። 

ነዋሪዎች ነጻ የደህንነት ካሜራ ሲስተም ማግኘት ይችላሉ። እኛ—የዲሲ መንግስት—በቤትዎ ውስጥ 
ላለው የቤት የደህንነት ካሜራ ገጠማ በማዘጋጀት እንከፍላለን። እርስዎ የሚያወጡት ምንም ወጪ 
የለም። የተወሰኑ የህዝብ እርዳታዎችን ከተቀበሉ፣ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 
 
ይህ ፕሮግራም የግል የደህንነት ካሜራ ቮውቸር ፕሮግራም ይባላል እንዲሁም የቀረበው በተጎጂ 
አገልግሎቶች እና ፍትህ ድጋፎች ቢሮ በኩል ነው። 
 

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

● ዲሲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ። 
● የደህንነት ካሜራ ሲስተሙ በዲሲ ውጥ ባለው ቤትዎ ይተከላል። 
● ከእነዚህ የዲሲ ፕሮግራሞች ከየትኞቹም እርዳታ የሚቀበሉ ከሆነ፡ 
● ለልጆች አጠቃላይ እርዳታ 
● የድንገተኛ ጊዜ የቤተሰብ መጠለያ አገልግሎቶች  
● ጊዜያዊ እርዳታ ለፈላጊ ቤተሰቦች (TANF) 
● በስራ፣ በቅጥርና በሃላፊነት ላይ ያለ ፕሮግራም 
● ጊዜያዊ የአካል ጉዳት እርዳታ 

  
በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ንብረት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ ብቁ አይደሉም። ለቮውቸር ብቁ ካልሆኑ፣ እኛ 

የደህንነት ካሜራዎችን ያጠቃለሉ ነጻ የቤት ደህንነት መለማመዶችን ለትላልቅ ሰዎችና የአካል ጉዳት 
ላለባቸው ሰዎች እንዲሁም ለደህንነት ካሜራ ሲስተም ተመላሽ በዲሲ ውስጥ ላሉ ለቤቶች፣ ለስራዎች፣ 
ለትርፍ ለማይሰሩ ድርጅቶች እንዲሁም ለሃይማኖት ተቋማት አቅርበናል። የገቢ ሁኔታው ምንም ይሁን 
ምን፣ ተመላሹ በዲሲ ውስጥ ላሉ ተከራዮችና የንብረት ባለቤቶች ክፍት ነው። 

 

ያመልክቱ።  
1. ከዲሲ የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ (DHS) ብቁ ከሆኑ ፕሮግራሞች የህዝብ ድጋፍን እንዳገኙ 
የሚያሳዩ ሰነዶችን እና ካሜራዎችን ለመግጠም በአከራይዎ ፈቃድ (ደብዳቤ) ወይም ኢሜል 
(ተከራይ ከሆኑ) ይሰብስቡ። 

2. የኦንላይን ማመልከቻውን ይሙሉ። በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm 
ውስጥ በ (202) 727-5124 ላይ በመደወል ማመልከት ይችላሉ። 

በማንኛውም ጊዜ ማመልከት ይችላሉ። 

https://www.frontdoor.dc.gov/safe-at-home
https://www.frontdoor.dc.gov/camera-rebate


ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ። 
ካመለከትኩ በኋላ ምን ይሆናል? 

1. ማመልከቻዎ ከቀረበ በኋላ ባሉት 5-15 የስራ ቀናት፣ እኛ —የዲሲ መንግስት—እርስዎ ብቁ 
መሆንዎን የሚያረጋግጥ ኢሜይል እንልክልዎታለን። 

2. ከማመልከቻዎ በ 45 የሥራ ቀናት ውስጥ፣ ከቤትዎ ውጪ ካሜራውን (ካሜራዎቹን) ገዝቶ 
ለመግጠም፣ ከስራ ተቋራጩ ጋር አብረን እንሰራለን። 

3. ካሜራው ከተገጠመ በኋላ፣ የእርስዎን የካሜራ ሲስተም በሜትሮፖሊታን የፖሊስ ዲፓርትመንት 
እናስመዘግባለን። ይህ ማለት ቀረጻዎቹን ለምርመራ እርስዎ እንዲረዷቸው ሊጠይቁዎ ይችላሉ ግን 
ቀረጻዎቹን እንዲያቀርቡ አይጠየቁም። ከምዝገባ ሲስተሙ የራስ ሰር ማረጋገጫ ኢሜይል 
ይደርስዎታል። 

ለዚህ ፕሮግራም ብቁ ካልሆኑ፣ ለተመላሹ በምትኩ እንዲያመለክቱ ከመመሪያዎች ጋር አድርገን 
በኢሜይል እናሳውቅዎታለን። 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች የካሜራ ሲስተም ሲገጥሙ እርዳታ ያገኛሉ? 
አይ፣ ለዚህ ፕሮግራም የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ በመጀመሪያ ለመጣ፣ በመጀመሪያ ለተገለገለ ነው። 
ባለፈው አመት ለፕሮግራሙ ብቁ የሆኑ ሁሉም አመልካቾች ነጻ የቤት ደህንነት ካሜራ ሲስተም 
ተቀብለዋል። 

ማወቅ ያሉብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 

● ተከራይ ከሆኑ፣ የእርስዎ አከራይ ወይም የንብረት ባለቤት የካሜራውን መገጠም እንደፈቀዱ 
የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ አለብዎት። 

● የደህንነት ካሜራ መገጠም ያለበት በቤትዎ ወይም በንብረትዎ የውጪኛው ስፍራ ነው። 
● በተገጠመው የደህንነት ካሜራ ሲስተም በመመስረት፣ ለክላውድ ማስቀመጫ ትንሽ የሆነ ወርሃዊ 
ክፍያ መክፈል ሊያስፈልግዎ ይችላል። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ፣ በገጹ የታችኛው ስፍራ ላይ ያለውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን 
ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የተጎጂዎች አገልግሎት እና ፍትህ እርዳታዎች ቢሮን 
ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm  በ(202) 727-5124 ላይ ደውለው ያግኙ። ወይም በ 
security.cameras@dc.gov ላይ “Voucher Program” የሚለውን ርዕሰ መስመር በመጠቀም 
ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ። 

የቤቴን ደህንነት ለመጠበቅ አሁንም እርዳታ ያስፈልገኛል። ምን ማድረግ አለብኝ? 
በእኛ የቤት ደህንነት ሃብቶች ገጽላይ እርዳታ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት 
ይችላሉ። 

 

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


በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

በንብረቴ ላይ ቀድሞ ካሜራ ገዝቼ ገጥሜያለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ? 
ቀድመው ካሜራ ገዝተው በንብረትዎ ላይ ከገጠሙ፣ ከቮውቸር ይልቅ ለተመላሽ ያመልክቱ። 

በቮውቸር ፕሮግራሙ በኩል ቀድሞ ካሜራ አለኝ። እንደገና ማመልከት እችላለሁ? 
በአንድ ንብረት ላይ በአንድ ጊዜ ሁለቴ ማመልከት አይችሉም። ነገር ግን፣ በፕሮግራሙ በኩል ካሜራ 
ያልተቀበለ በዲሲ ውስጥ ያለ ሌላ ከተማ ከተዘዋወሩ፣ እዛም እንደገና ማመልከት ይችላሉ። 

ኮምፒውተር ከሌለኝ እንዴት ብዬ ማመልከቻዬን ማስገባት እችላለሁ? 
ማመልከቻዎን ሊያስገቡባቸው የሚችሉባቸው በከተማው ውስጥ በሙሉ የኮምፒውተሮች መገኛ 
ያለባቸው በርካታ ስፍራዎች አሉ። “FIND” የሚለውን ጽሁፍ ወደ 83224 መላክ ወይም በ (202) 
CONNECT ወይም (202) 266-6328 ላይ መደወል ይችላሉ። 
 
በተጨማሪም ከማክሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው ሰአት ውስጥ በ (202) 727-5124 
ላይ በመደወል ማመልከት ይችላሉ። 

የሜትሮፖሊታን የፖሊስ ክፍል (MPD) ካሜራዎቹ ውስጥ ያሉትን ቀረጻዎች መዳረሻ ማግኘት 
ይችላሉ? 
ካሜራው ከተገጠመ በኋላ፣ እኛ —የዲሲ መንግስት—በሜትሮፖሊታን የፖሊስ ዲፓርትመንት የካሜራ 
ሲስተሙን እናስመዘግባለን። MPD ከካሜራው የቀጥታ ቪዲዮ መዳረሻ አይኖረውም። ለተቀረጹ 
ቀረጻዎች መዳረሻ ለማግኘት መጠየቅ ይችላሉ ነገር ግን ቀረጻዎቹን እንዲያቀርቡ አይጠየቁም። እርስዎ 
ከምዝገባ ሲስተም ውስጥ የራስ ሰር ማረጋገጫ ኢሜይል ያገኛሉ። 

የምኖረው ኮንዶ ህንጻ ላይ ነው። ማመልከቻውን ማስገባት ያለበት ማን ነው? 
የሚኖሩት ኮንዶ ህንጻ ውስጥ ከሆነ፣ ማመልከቻዎን ለማስገባት የኮንዶ ቦርድዎን እንዲጠይቁ 
እናበረታታዎታለን። 
 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ማርች 2021 ነው። 

https://www.frontdoor.dc.gov/camera-rebate
https://connect.dc.gov/public-computer-access
https://connect.dc.gov/public-computer-access
https://connect.dc.gov/public-computer-access

