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[ቅጽ] የኮቪድ-19 (COVID-19 ) ተጨማሪ ስርጭት ለመከላከል ለበሽታ ቁጥጥር እና 
መከላከል ማዕከላት  ለጊዜያዊ ከቤት ማፈናቀል ክልከላ በሐሰተኛ መረጃ መስጠት  

ቅጣት መሠረት የሚሰጥ ማረጋገጫ 
 

• 

በሐሰት መረጃመስጠት ወንጀል ቅጣት መሠረት  በ 28 U.S.C. § 1746 አግባብ  መሠረት ከዚህ ቀጥሎ 
የተጠቀሱት እውነት እና ትክክለኛ መሆናቸውን አረጋግጣለሁ፥ 

• 

ለኪራይ ወይም ለመኖሪያ ቤት የሚገኘውን ሁሉንም የመንግሥት ድጋፍ ለማግኘት የተቻለኝን 
ሁሉ ተጠቅሜያለሁ፤1 

• 

 በ2020 በጀት ዓመትከ $99,000 ያልበለጠ  (ወይም ጠቅላላ ግብር ሪፖርት የማደርግ ከሆነ ከ 
$198,000 ያልበለጠ) ዓመታዊ ገቢ አገኛለሁ ብዬ እገምታለሁ ፣ በ 2019 ውስጥ ማንኛውንም ገቢ 
ለአሜሪካ የውስጥ ገቢ አገልግሎት ሪፖርት እንዳደርግ አልተጠየኩም፣ ወይም በ CARES ሕግ አንቀፅ 
2201 መሠረት የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ክፍያ (ማነቃቂያ ቼክ) ተቀብዬአለሁ። 

• 

የቤተሰብ ገቢ በከፍተኛ መቀነሱ፣ ክፍያ ያላቸው የሥራ ሰዓቶች ወይም ደመወዝ በማጣት፣ ከሥራ 
በመባረር፣ ወይም እጅግ ከመጠን በላይ ያልተለመደ ከኪስበሚከፈል የሕክምና ወጪዎች2  
ምክንያት ሙሉ ኪራይ ለመክፈል ወይም ሙሉ የቤት ኪራይ ለመክፈል አልችልም። 

1 “የሚገኝ የመንግሥት ድጋፍ” ማለት ለግለሰቡ ወይም ለማንኛውም የቤተሰብ አባል የሚቀርብ ማንኛውም የመንግስት 
ኪራይ ወይም የቤቶች ክፍያ ጥቅሞች ማለት ነው። 

ሌሎች የግዴታ የሆኑ ወጪዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የግለሰቡ ሁኔታ ሊፈቅድበሚችለው 
ሁሉ ከሙሉ ክፍያ ጋር የሚቀራረቡ ወቅታዊ ከፊል ክፍያዎችን ለመክፈል ከፍተኛ ጥረት እያደረግኩኝ 
ነው።  

2  “እጅግ ከመጠን በላይ ያልተለመደ” የህክምና ወጪ በአንድ ዓመት ከተወሰነው አጠቃላይ ገቢ ከ 7.5% በላይ ሊሆን የሚችል 
የማይመለስ የህክምና ወጪ ነው። 

የዚህ የመረጃ ስብስብ የህዝብ ሪፖርት ግዴታ መመሪያዎችን ለመከለስ፣ ነባር የመረጃ ምንጮችን የለመፈለግ፣ አስፈላጊ መረጃዎችን 
ለመሰብሰብ እና የሚፈለጉ መረጃዎችንለማቆየት እና የመረጃ አሰባሰቡን ለማጠናቀቅ እና ለመገምገም የሚወስደውን ጊዜ ጨምሮ 
በአንድ ምላሽ በአማካይ 5 ደቂቃ ያህል ይገመታል። አንድ ኤጀንሲ ላያካሂድ ወይም ስፖንሰር ላያደርግ ይችላል ፣ እናም አንድ ሰው 
በአሁኑ ጊዜ የሚሰራ የOMB  (የአስተዳደር እና የበጀት ቢሮ) ቁጥጥር ቁጥሩን ካላሳየ በስተቀር ለመረጃ ስብስብ ምላሽ እንዲሰጥ 
አይገደድም። ይህንን ግዴታ ለመቀነስ የቀረቡ አስተያየቶችን ጨምሮ የዚህን ግዴታ ግምት ወይም ማንኛውንም የመረጃ ስብስብ 
ገጽታን በተመለከተ አስተያየቶችን ወደ CDC/ATSDR (የመርዛማ ንጥረ ነገሮች እና የበሽታ ምዝገባ ኤጀንሲ) የዘገባዎች አጣሪ መኮንን 
ይላኩ፥ 1600 Clifton Road NE፣ MS D- 74፣ Atlanta፣ Georgia 30333; Attn፥ OMB-PRA (የወረቀት ሥራ ቅነሳ ሕግ) (0920-
1303) 

ይህ ማረጋገጫ የCOVID-19 ተጨማሪ ስርጭት ለመከላከል በጊዜያዊነት ከመኖሪያ ቤት ማፈናቀልን 
ለማስቆም ለተከራዮች ፣ ለሊዝ ተከራዮች ወይም (በብድር ምክንያት የሚወረሰውን ሳይጨምር) በCDC 
(በሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከላት) ትእዛዝ ለታቀፉ   መኖሪያ ቤቶች ነዋሪዎች ነው። በCDC  
ትእዛዝ መሠረት ይህንን ማረጋገጫ ቅጅ ለአከራይዎ ፣ ለሚኖሩበት መኖሪያ ቤት ባለቤት ወይም እርስዎ 
ከሚኖሩበት ቦታ እንዲባረሩ ወይም እንዲወጡ የማድረግ መብት ላለው ሌላ ሰው ማቅረብ አለብዎት። በሊዝ 
ኪራይ ውል ፣ በኪራይ ውል ወይም በመኖሪያ ቤት ውል ውስጥ የተዘረዘሩት እያንዳንዱ አዋቂዎች ይህንን 
ማረጋገጫ መሙላት አለባቸው። የCDC ትዕዛዝ ካልተራዘመ ፣ ካልተለወጠ ወይም ካልተጠናቀቀ በቀር እስከ 
ታህሳስ 31 ቀን 2020 ድረስ ትዕዛዙ ከሚኖሩበት ቦታ እንዳይፈናቀሉ ወይም እንዳይባረሩ ይከላከላል። አሁንም 
ኪራይ መክፈል እና ሌሎች የኪራይ ውሎችዎን ሁሉ እና የሚኖሩበትን ቦታ ህጎች መከተል ይጠበቅብዎታል። 
እንዲሁም የቤት ኪራይ ወይም የቤት ክፍያ ካለመክፈል  ውጭ ባሉ ምክንያቶች አሁንም ሊባረሩ ይችላሉ። 
ይህ መግለጫ መሐላ ነው ፣ ማለትም ከዋሹ፣ ካሳሳቱ ወይም አስፈላጊ መረጃዎችን ካስቀሩ ፣ ሊከሰሱ፣ 
ሊታሰሩ ወይም የገንዘብ ቅጣት ሊከፍሉ ይችላሉ ማለት ነው። 

      

 

 

Amharic 



የጸደቀ ቅጽ  
የOMB  የአስተዳደር እና የበጀት ቢሮ) 

ቁጥጥር ቁጥር 0920-1303  
የሚያበቃበት  ቀን፥ 12/31/2020  

ከተፈናቀልኩ ምናልባት ቤት አልባ እሆናለሁ፣ ወደ የቤት አልባ መጠለያ መሄድ ያስፈልገኛል፣ ወይም 
ሌላ አማራጭ  የቤት አቅርቦት ስለሌለኝ በአቅራቢያ ሰፈሮች ውስጥ በጋራ ወደሚኖሩበት ሌሎች 
ሰዎች አዲስ መኖሪያ ቤት መሄድ ያስፈልገኛል።3 

• 

• እኔ አሁንም ኪራይ መክፈል ወይም የመኖሪያ ቤት ክፍያ መክፈል እንዳለብኝ እንዲሁም በተከራይ 
እና አከራይ ፣ በኪራይ ውል ወይም በተመሳሳይ ውል ውስጥ ሊኖርብኝ የሚችሉትን ሌሎች 
ግዴታዎች ማሟላት እንዳለብኝ እረዳለሁ። በተጨማሪም ፣ በተከራይ እና አከራይ ፣ በኪራይ ውል 
ወይም በተመሳሳይ ውል መሠረት ኪራይ ባለመክፈሌ ወይም የቤት ክፍያ በወቅቱ ባለመክፈሌ 
ክፍያዎች እና ቅጣቶች ወይም ወለድ አሁንም ሊከፈሉ ወይም ሊሰበሰቡ እንደሚችሉ እረዳለሁ። 

• በተጨማሪም ፣ በታህሳስ 31 ቀን 2020  በጊዜያዊነት በቆመው ከቤት የማፈናቀል  ክልከላ ሲያበቃ 
የመኖሪያቤት አቅራቢዬ የከዚህ በፊቱን እና በጊዜያዊው ክልከላ ወቅት  ላልተከፈሉት ክፍያዎች ሙሉ  
ክፍያ ሊጠይቅ እንደሚችል እና ለመክፈል አለመቻል በስቴት እና በአከባቢ ህጎች መሠረት ከቤት እስከ 
መፈናቀል ድረስ ሊያደርሰኝ እንደሚችል እገነዘባለሁ። 

ማንኛውም የሐሰት ወይም አሳሳች መግለጫዎች ወይም ግድፈቶች የወንጀል እና የፍትሐ ብሔር እርምጃዎች 
የገንዘብ ቅጣቶችን፣ ቅጣቶችን፣ ጉዳቶችን ወይም እስር ሊያስከትሉ እንደሚችሉ እረዳለሁ። 

የየማረጋገጫ  ሰጪ  ፊርማ ቀን 

3 “የሚገኝ ቤት” ማለት ማንኛውም የሚገኝ ፣ ያልተያዘ የመኖሪያ ቤት ንብረት ፣ ወይም በማንኛውም ወቅታዊ ወይም ጊዜያዊ 
መኖሪያ ውስጥ ለመኖርያ የሚሆን ሌላ ቦታ፣ የፌዴራል፣ የክልል ወይም የአከባቢ ነዋሪ መመዘኛዎችን የማይጥስ እና በአጠቃላይ 
ለእርስዎ የቤት ወጪዎ ላይ ጭማሪሪ የማያመጣ ማለት ነው። 

የዚህ የመረጃ ስብስብ የህዝብ ሪፖርትግዴታ መመሪያዎችን ለመከለስ ፣ ነባር የመረጃ ምንጮችን ለመፈለግ፣ አስፈላጊ መረጃዎችን 
ለመሰብሰብ እና ለማቆየት እና የመረጃ አሰባሰቡን ለማጠናቀቅ እና ለመገምገም የሚወስደውን ጊዜ ጨምሮ በአንድ ምላሽ በአማካይ 5 
ደቂቃ ያህል ይገመታል። አንድ ኤጀንሲ ላያካሂድ ወይም ስፖንሰር ላያደርግ ይችላል ፣ እናም አንድ ሰው በአሁኑ ጊዜ የሚሠራ የOMB 
(የአስተዳደር እና የበጀት ቢሮ) ቁጥጥር ቁጥሩን ካላሳየ በስተቀር ለመረጃ ስብስብ ምላሽ እንዲሰጥ አይገደድም። ይህንን ግዴታ 
ለመቀነስ የቀረቡ አስተያየቶችን ጨምሮ የዚህን ግዴታ ግምት ወይም ማንኛውንም የመረጃ ስብስብ ገጽታ በተመለከተ አስተያየቶችን 
ወደ CDC/ATSDR (የመርዛማ ንጥረ ነገሮች እና የበሽታ ምዝገባ ኤጀንሲ) የዘገባዎች አጣሪ መኮንን ይላኩ፥ 1600 Clifton Road NE፣ 
MS D- 74፣ Atlanta፣ Georgia 30333; Attn፥ OMB-PRA (የወረቀት ሥራ ቅነሳ ሕግ) (0920-1303) 
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