
WA Dept. of Financial Institutions  
ናይ ኮቪድ-19 ናይ ኣህለኽቲ ገንዘባዊ ሓገዝን ሓበረታን 

 

 
TIGRINYA (ትግርኛ) – TI 

 

ንገዛእ ርእስኻ ብገንዘብ ተኸላከል 
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-
coronavirus/  

ናይ ሞርገጅ ሓገዝ ን ናይ ዋሽንግተን ነበርቲ 
• ናይ ገዛኻ/ኺ ናይ ገንዘብ ልቓሕ ክፍሊት ክትገብር እንተዘይኪኢልካ/ኪ (ሞርገጅ) ወይ ቁሩብ ጥራይ 

ክትከፍል/ሊ ትኽእል/ሊ እንተኾንካ/ኪ ን ናትካ ወሃብቲ ኣገልግሎት ልቓሕ ርኸቦም።  

• ብዘየገድስ ነቲ ልቓሕ መን ይውንኖ ወይ ኣገልግሎት ይህብ፡ ን ነበርቲ ዋሽንግተን ዝኸውን ምኽርን ሓገዝን 

ናይ ዋንነት ገዛ ኣሎ። ወነንቲ ገዛ ናብ ናይ DFI’s ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ ቁጽሪ 1-877-RING-DFI 
(746-4334) ናይ ሞርገጅ ኣገልግሎት ንዝህበካ/ኪ ሓገዝ ንምርካብ ክትውከሶ/ሲ ከምኡ ድማ ብዛዕባ 

ኣማራጺታት ዝያዳ ንምምሃር ክድውሉ ይኽእሉ። ምስ ናይ ገዛ ኣማኻሪ ንምስራሕ፡ ናብ ናይ ዋሽንግተን ናይ 

ገዛ ዋንነት ሆትላይን ኣብ 1.877.894.HOME (4663) ደውል/ሊ። ኣብ ክልቲኦም እዞም መስመራት ናይ 

ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ። 

ናይ ኮሮና ቫይረስ ደገፍ፡ ሓገዝ፡ ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ውሕስነት (CARES) ኣዋጅ ፡ ብ ፈደራል ዝድገፍ ናይ 

ገዛ ልቓሕ ንዘለዎም ወነንቲ ገዛ ክልተ መከላኸሊታት የቐምጥ፡ 
1. ኣለቓሒኻ ወይ ወሃቢ ኣገልግሎት ናይ ልቓሕ ክሳብ ድሕሪ 31 ታሕሳስ 2020 ናይ ትሕጃ ገዛኻ ኣይግብቶን 

እዩ - ኣብ’ዚ ብጻሕ www.hud.gov ንሓደስቲ ሓበሬታ. ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣዋጅ ናይ CARES ብፍሉይ ን 

ኣለቓሕትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣንጻርካ/ኪ ፍርዳዊ ወይ ዘይፍርዳዊ ምግባት ትሕጃ ገዛ ከይጅምሩ ወይ 

ከኣ ብይን ወይ መሸጣ ገዛ ናይ ትሕጃ ከይፍጹሙ ይኽልክል። (ንብረት ትሕጃ ምውሳድ ማለት ሕጋዊ 

መስርሕ ኮይኑ፡ ኣለቃሒ ንብረት ይቆጻጸር፡ ንዋና ገዛ የውጽኦን ዋና ገዛ ምሉእ ክፍሊት ክግበር 

እንተዘይኪኢሉ ድማ ይሸጦን።) 
2. ብምክንያት ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ገንዘባዊ ሽግር እንተድኣ ኣሎካ ኮይኑ፡ ክሳብ 180 መዓልትታት ዝበጽሕ ናይ 

ምክፋል ዕድል ክውሃበካ ናይ ምሕታት መሰል ኣሎካ/ኪ። ከምኡ ድማ ካልእ ተወሳኺ ክሳብ 180 

መዓልትታት ዝበጽሕ ክናዋሓልካ/ኪ ናይ ምሕታት ምሰለ ኣሎካ/ኪ። ነዚ ናይ ምጽናሕ ዕድል’ዚ ንምሕታት 

ንናትካ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት ወሃቢ ርኸቦ። ተወሳኺ ክፍሊታት፡ መቕጻዕትታት ወይ ተወሳኺ ወለድ (ክንዮ 

ዝተመደበ መጠን) ናብ ሕሳብካ/ኪ ኣይክውሰኽን እዩ። ዕዳ ወይ ክፍሊት ከይከፈልካ ምጽናሕ ማለት 

ናትካ/ኪ ናይ ሞርገጅ ኣገልግሎት ወሃቢ፡ እቲ ጽሑፍ ናይ ልቓሕ ዝሰደልካን ዝቆጻጸሮን ትካል ወይ ኣለቃሒ 

ትገብሮ ክፍሊታት ንውሱን ግዜ ደው ከተብል ወይ ከተጉድል ከፍቅድ ከሎ ማለት እዩ። ዕዳ ወይ ክፍሊት 

ከይከፈልካ ምጽናሕ ንትእወዶ ዕዳ ኣይስርዞን እዩ። ኣብ መጻኢ ዘይተኸፍለ ወይ ዝጎደለ ክፍሊታት ዳግማይ 

ክትከፍል ኣሎካ/ኪ።  

ምድንጋራት 
ኮቪድ-19 ናይ ወፍሪ ምድንጋራት፡ ቅድሚ ዝኾነ ዓቢ ናይ ወፍሪ ውሳነ ምግባርካ/ኪ፡ ኣውፈርቲ ምስ ፍቓድ 

ዋኒን ዘለዎም ፋይናንስያዊያን ሰብ ሞያ ይሰርሑ ከም ዘለዉ/ዋ ከጽንዑን ከረጋግጹን ይግባእ። ሓገዝ ንምርካብ 

ናብ 877-RING-DFI (746-4334) ደውል/ሊ።  

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
http://www.hud.gov/
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TIGRINYA (ትግርኛ) – TI 

 

ምትላል ንምውጋድ ሞቕሽሻት 

• ናይ መንግስቲ ወኪላት ብዛዕባ ረብሓታት ወይ ገንዘብ ኣይክድውሉን ወይ ኣይክጹሕፉን እዮም፡ ከምኡ 

ድማ ረብሓታትካ/ኪ ንምርካብ ገንዘብ ከተቐምት/ጢ ወይ ክፍሊታት ወይ ካልኦት ክፍሊታት ኣይክሓቱን 

እዮም። 

• ናይ መንግስቲ ወኪላት ናይ ሶሻል ሰኩሪቲ ቁጽሪ፡ ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ ወይ ቁጽሪ ክረዲት ካርድ 

ኣይክሓቱን እዮም። 

• ካብ ምንጮም ዘይትፈልጦም ኢመይላት፡ ደወላትን ጽሑፋትን ተጠንቀቕ። 

ኮሮናቫይረስ፡ ሓበረታ ን ልቓሕ ዝልቅሑ ተምሃሮ 
ን ናትካ/ኪ ናይ ተምሃራይ ልቓሓት ሓገዝ ዝምልከት፡ ን ናይ ዋሽንግተን ናይ ተምሃራይ ልቓሕ ጠበቓ ኣብ 
Washington Student Achievement Council ኣብ loanadvocate@wsac.wa.gov ወይ ን DFI ኣብ 

877—746-4334 ን ኣባል ኣገልግሎት ልቓሕ ትምህርቲ ናይ ተምሃሮ ደውል። 

mailto:loanadvocate@wsac.wa.gov
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