
ተደራሽነትና ግላዊነት 
 

ድረ ገጻችንን ስለጎበኙ እናመሰግናለን። ግባችን ተደራሽ የሆነ መረጃ ማቅረብና አሁን ላሉትና ወደፊት 
ለሚመጡት የቤት ባለቤቶች ከዲስትሪክቱ ብዙ ሃብቶች ጋር ያለምንም እንከን ማገናኘት ነው።  
  

ተደራሽነትን የሚመለከት ማስታወሻ 
ከ 1998 ጀምሮ የፌዴራል መንግስት ኤጀንሲዎች አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎች የድር ይዘትን ተደራሽ 
እንዲሆን ሲጠየቅ ነበር እኛም እነዛን ደረጃዎች ለማሟላት ቁርጠኞች ነን። የወሰድናቸው እርምጃዎች 
የሚያጠቃልሉት፡ 

● ለግራፊክ አላባውያን ጽሁፍ ማቅረብ። 
● የድር ገጾችን ዲዛይን በማድረግ ከቀለም ጋር ያሉ የሚተላለፉ መረጃዎች ተደራሽ እንዲሆኑ 
ማድረግ። 

● የድር ገጾችን እና ቅጾችን የስክሪን ማንበቢያ፣ የአይን መከታተያ መሳሪያ፣ የድምጽ መለያ ሶፍትዌር 
ወዘተ.. የመሳሰሉ አጋዥ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለሰዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ። 
 

በዚህ ድረ ገጽ ላይ መረጃን ለመድረስ ችግር እያጋጠምዎ ከሆነ፣ እባክዎ የDC.Govን በማግኘት እና 
ይህን የድረ ገጽ አድራሻ (frontdoor.dc.gov)፣ ለመድረስ የፈለጉትን መሳሪያ፣ የገጠምዎትን ችግር 
እንዲሁም የእርስዎን መገኛ መረጃ ያቅርቡ። ከዚያ እኛ ከሚመለከተው ኤጀንሲ ጋር በመቀናጀት እርስዎ 
ለመድረስ የሚሞክሩትን መረጃ ለማቅረብ እንችላለን። 
 
ኮምፒውተር በግልዎ ማግኘት ካልቻሉ፣ ይህንን ዌብሳይት የሚቃኙበት እና በአንዱ ወይም ከዛ በላይ 
በሆኑት ሃብቶች ማመልከቻ የሚያስገቡበትበከተማው በሙሉ የኮምፒውተር አቅርቦት የሚሰጡ ብዙ 
ስፍራዎች አሉ። በተጨማሪም “FIND” የሚለውን ጽሁፍ ወደ 83224 ይላኩ  ወይም (202) 
CONNECT ወይም (202) 266-6328 ላይ ይደውሉ። 
 

ስለ ግላዊነት መብት ማስታወሻ 
በዚህ ድረ ገጽ ላይ ያሉ አንዳንድ ገጾች ከሁኔታዎ ጋር የሚገናኝ መረጃ ለእርስዎ መስጠት እንዲችሉ 
ስለራስዎ እንዲነግሩን ይጠይቃሉ። ከስር ያለው በድረ ገጹ ውስጥ የሰጡት መረጃ እንዴት በዲሲ 
መንግስት ጥቅም ላይ እንደሚውል በዝርዝር አስቀምጠናል።  
  

የሀብት ማግኛ አጭር የፈተና ጥያቄ  
የሀብት ማግኛ አጭር የፈተና ጥያቄ ሲወስዱ፣ ያቀረቡት መረጃ ለዲሲ መንግስት በመመዝገብ 
የነዋሪዎቻችንን የመኖሪያ ቤት ፍላጎቶች እና ሁኔታዎች በሰፊው እንድንገነዘብ ያስችለናል። ለምሳሌ፣ 
የሀብት ማግኛ አጭር የፈተና ጥያቄው ሊነግረን የሚችለው በሚመጣው አመት ምን ያህል የድረ ገጹ 
ጎብኚዎች ቤት ለመግዛት ፍላጎት እንዳላቸው፣ ተከራዮች፣ አዛውንቶች እንደሆኑ ወዘተ. በመቶኛ 
ያስቀምጣል። ምላሾችዎ ስም-አልባ ናቸው—ስምዎትንም ይሁን አድራሻዎን አንጠይቅም።  ነገር ግን 

https://dc.gov/
http://connect.dc.gov/service/public-computer-access


ብጁ የሆኑ ውጤቶችን ለእርስዎ ለመላክ የኢሜይል አድራሻዎን እንሰበስባለን። ኢሜይልዎ ለሌላ 
ለማንኛውም አይነት ዓላማ ጥቅም ላይ አይውልም።  
  

በሐብት ገጾቹ ላይ የብቁነት ማስያዎች 
ለሐብቱ ብቁ መሆንዎን በፍጥነት ለማወቅ እንዲረዳዎ፣ በድረ ገጽ ላይ ያሉት አንዳንድ የሐብት ገጾች 
የብቁነት ማስያዎች አሏቸው። እነዚህ ማስያዎች ስለቤተሰብዎ መጠንና ገቢ በተለምዶ ይጠይቃሉ። ልክ 
እንደ አጭር የፈተና ጥያቄው፣ ያቀረቡት መረጃ ለዲሲ መንግስት በመመዝገብ የነዋሪዎቻችንን የመኖሪያ 
ቤት ፍላጎቶች እና ሁኔታዎች በሰፊው እንድንገነዘብ ያስችለናል። ለምሳሌ፦ አጭር የፈተና ጥያቄው የድረ 
ገጹን ጎብኚዎች አማካይ የቤተሰብ መጠንና የገቢ ደረጃ ወዘተ..እንድናውቅ ያደርገናል። ምላሾችዎ ስም-
አልባ ናቸው—ስምዎትን፣ አድራሻዎን ወይም የመገኛ መረጃዎን አንጠይቅም። 
 

የማመልከቻ ቅጾች 
የሚከተሉትን የማመልከቻ ማገናኛዎች በመከተል መመልከት ከመረጡ፣ ሐብቱን ወደሚያቀርበው 
የዲሲ መንግስት ኤጀንሲ ይዘዋወራሉ። በማመልከቻ ቅጹ ውስጥ የሚያጋሩት ማንኛውም መረጃ 
በኤጀንሲው ተከውኖና ተከማችቶ ብቁነትን ለማወቅ ይጠቅማል። 
 
ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሸለው ሜይ 2021 ነው። 


