
                                                                                                                                                         

     

 

 

       
    

   

    

 
    

 

 

    

  
 

  

 

  
 

    
 

     
 

   
 

  

      

          

     
 

   

 

    

                                                                                                                       
 

     

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

           

             

                  

                 

       

 

     

             

                  

          

            

     

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

የሜሪላንድ ስቴት ትምህርት መምሪያ/ የልጆች እንክብካቤ ጽሕፈት ቤት 
የልጆች እንክብካቤ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም 

የአቅራቢ የለዉጥ ቅጽ 

ተመላሽ ወደ፡ 

CCS Central 2 
የፖስታ ሣጥን ቁጥር 346031 
Bethesda, MD 20827 

ክፍል 1 አጠቃላይ መረጃ 

የመጀመሪያ ስም፡ የአባት ስም፡ 

የፓርቲው መታወቂያ፡ የትውልድ ቀን፡ ወር/ቀን/ዓመት 

የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር (SSN) (ግዴታ አይደለም)፡ የእውቅያ ስልክ ቁጥር፡ 

ክፍል 2 አቅራቢ የመተዉ መረጃ 
የተለየ የአቅራቢ ለዉጥ ቅጽ ለሚተዉት ለእያንዳንዱ አቅራቢ ሞልተዉ ማጠናቀቅ ይኖርብዎታል። 

የተለወጠበት ቀን፡ ወር/ቀን/ዓመት 

የሚተዉት አቅራቢ ስም፡ የአቅራቢ ስልክ ቁጥር፡ 

የአቅራቢ አድራሻ: ጎዳና አፓርትመንት# ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ 

የልጆች ስም እንክብካቤ የተዉበት ቀን 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 

ያስታዉሱ: 

• ለሚተዉት ለልጅ እንክብካቤ አቅራቢ ቢያንስ 5 ቀናት ቅድሚያ ማሳሰቢያ መስጠት አለብዎት። 
• ከሚተዉት የልጅ እንክብካቤ አቅራቢ ጋር CCS የተባለ ክፍያ (copayment) ቀሪ ሂሳብ ሊኖርዎት አይገባም። 

ይህንን ሰነድ በመፈረም ሁለቱም አካላት ለአቅራቢዉ ምንም አይነት የእዳ ክፍያ (copayment) እንደሌለ ይስማማሉ። አቅራቢዉ ይህንን ሰነድ ለመፈረም ፈቃደኛ 
ካልሆነ፣ የልጅ እንክብካቤ አቅራቢዉ ሙሉ በሙሉ ክፍያ መከፈሉን የሚያሳይ በጣም የቅርብ የሆነ የክፍያ (copayment) ደረሰኝ ማያያዝ አለበት። 

የወላጅ ፊርማ ቀን የተወው አቅራቢ ፊርማ ቀን 

ክፍል 3 አዲስ የአቅራቢ መረጃ 
የተለየ የአቅራቢ ለዉጥ ቅጽ ለሚተዉት ለእያንዳንዱ አዲስ የልጅ እንክብካቤ አቅራቢ ሞልተዉ ማጠናቀቅ ይኖርብዎታል። 

ማስታወቂያ: አዲሱ ስኮላርሺፕ ወይ የመጀመሪያዉ የእንክብካቤ ቀን ወይም ይህ ቅጽ CCS Central ከተቀበለ በኋላ ላይ የሚመጣዉ ተግባራዊ ይሆናል። 

አዲሱ አቅራቢ፡  መደበኛ (ላይሰንስ ያለዉ) 

 መደበኛ ያልሆነ (ወደ CCS Central በ1-877-227-0125 በመደወል መደበኛ ላልሆነ እንክብካቤ የሚያስፈልጉትን ፎርሞች ያግኙ።) 

የልጆች ስም የእንክብካቤ የመጀመሪያ ቀን 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 

ወር/ቀን/ዓመት 
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ክፍል 4 ለጊዜያዊ እንክብካቤ የስኮላርሺፕ ጥያቄ 
ለሚተዉት ለልጅ እንክብካቤ አቅራቢ ቢያንስ 5 ቀናት ቅድሚያ ማሳሰቢያ መስጠት አለብዎት። 

ጊዜያዊ ስኮላርሺፕ የጅማሬ ቀን: ወር/ቀን/ዓመት የማብቂያ ቀን: ወር/ቀን/ዓመት 

አቅራቢዉ፡  መደበኛ (ፈቃድ ያለዉ) 

 መደበኛ ያልሆነ (ወደ CCS Central በ1-877-227-0125 በመደወል መደበኛ ላልሆነ እንክብካቤ የሚያስፈልጉትን ፎርሞች ያግኙ።) 

ክፍል 5 ፊርማ 

በሐሰት መረጃ ቅጣት መሠረት፣ የቀረበው መረጃ እውነተኛ እና እስከማውቀው ድረስ ትክክለኛ መሆኑን በማመን አውጃለሁ። 

ፊርማ ቀን 

ቅጹ ካልተፈረመ ይህ ጥያቄ አይስተናገድም። 

በቤተሰብዎ ዉስጥ ስላሉት ለዉጦች ሆን ብለዉ መረጃ ባይሰጡ፣ የመጡ የልጅ እንክብካቤ ክፍያዎችን ዋጋ ለኤጀንሲዉ ሊከፍሉ ይችላሉ። 

የሚከተሉትን በ10 ቀናት ውስጥ ሪፖርት ማድረግ ይኖርብዎታል: 
• ከጠቅላላው የመንግሥት ገቢ መጠን 85% ወይም ከዚያ በላይ የሆነ አጠቃላይ የቤተሰብዎን ገቢ መጨመር 
• SSI፣ TCA ወይም Head Start አጠቃልለዉ ያሉ የገቢ ለዉጦች 
• በቤትዎ ውስጥ ባሉ ጠቅላላ የሰዎች ብዛት ላይ ለውጦች (የልጆች መጨመር። በእንደገና ውሳኔ ላይ የትዳር ጓደኛ መጨመሩን ሪፖርት ያድርጉ) 
• አዲስ አድራሻ፣ ከቀየሩ 
• በልጆች ተንከባካቢ ላይ ለውጦች 
• የልጆች እንክብካቤ ከአሁን በኋላ ካላስፈለገ 
• ቤተሰቡ ከአሁን በኋላ በሜሪላንድ የማይኖሩ ከሆነ 
• ከአንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ የንብረቶች ትርፍ ከተገኘ 

MSDE-CCSCENTRAL2 DOC.231.21P የተሻሻለበት ቀን 05/01/2021 

ገጽ 2 ከ 2 


	የመጀመሪያ ስም: 
	የፓርቲው መታወቂያ: 
	የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር (SSN) (ግዴታ አይደለም): 
	የአባት ስም: 
	የትውልድ ቀን ወር/ቀን/ዓመት: 
	የእውቅያ ስልክ ቁጥር: 
	የተለወጠበት ቀን ወር/ቀን/ዓመት: 
	የሚተዉት አቅራቢ ስም: 
	የአቅራቢ ስልክ ቁጥር: 
	የአቅራቢ አድራሻ: 
	የልጆች ስም_Row_1: 
	የልጆች ስም_Row_2: 
	የልጆች ስም_Row_3: 
	የልጆች ስም_Row_4: 
	የልጆች ስም_Row_5: 
	የተወው አቅራቢ ፊርማ: 
	የወላጅ ፊርማ: 
	መደበኛ (ላይሰንስ ያለዉ): Off
	የልጆች ስም_Row_6: 
	የልጆች ስም_Row_7: 
	የልጆች ስም_Row_8: 
	የልጆች ስም_Row_9: 
	የልጆች ስም_Row_10: 
	የጅማሬ ቀን ወር/ቀን/ዓመት: 
	የማብቂያ ቀን ወር/ቀን/ዓመት: 
	መደበኛ ያልሆነ (ወደ CCS Central በ1-877-227-0125 በመደወል መደበኛ ላልሆነ እንክብካቤ የሚያስፈልጉትን ፎርሞች ያግኙ።): Off
	መደበኛ (ፈቃድ ያለዉ)_1: Off
	መደበኛ ያልሆነ (ወደ CCS Central በ1-877-227-0125 በመደወል መደበኛ ላልሆነ እንክብካቤ የሚያስፈልጉትን ፎርሞች ያግኙ።)_1: Off
	ፊርማ: 
	ቀን: 
	ቀን_1: 
	ቀን_2: 
	ቀን_3: 
	ቀን_4: 
	ቀን_6: 
	ቀን_7: 
	ቀን_8: 
	ቀን_9: 
	ቀን_10: 
	ቀን_5: 
	ቀን_11: 
	ቀን_12: 


