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ኪንግ ካውንቲ ቤት አልባዎች አስተዳደር መረጃ መዋቅር (HMIS) 

በሚሰበሰበው ዳታና በሚለቀቀው መረጃ ላይ የደንበኞች ስምምነት 
 

HMIS ምንድ ነው?  
HMIS የዳታ መዋቅር ሲሆን የቤት አልባዎች አገልግሎት መረጃ የሚከማችበት ነው፡፡ ቢትፎከስ አክሲዮን ለኪንግ ካውንቲ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ 
ያስተዳድራል፡፡ የ HMIS አገልግሎት ቤት አልባ ሰዎች ቤት እንዲያገኙ ማገዝ ሲሆን እንዲሁም ከ ዩ.ኤስ ቤቶችና ከተሞች ማጎልበቻ ክፍል 
(ኤች.ዩ.ዲ) ካለ ጋር መስፈርቶች በማሟላት አገልግሎቶቹን እንዲያገኙ ያስችላል፡፡  
 

የዚህ ቅፅ አላማ ምንድነው?  
በዚህ ቅፅ ስለ እርሶ መረጃን ለመሰብሰብና ለማጋራት ለሸሪክ ኤጀንሲው ፈቃድ የሚሰጥበትና ይህም ኪንግ ካውንቲን ቤትና አለግልሎቶችን 
ለማቅረብ ያግዘዋል፡፡ አሁን ያለው ሸሪክ ኤጀሲ ዝርዝሮችን ለማግኘት በ http://kingcounty.hmis.cc/participating-agencies/ 
 
ይህንን ቅፅ በመፈረም ኪንግ ካውንቲና ቢትፎከስ የኤች.ኤም.አይ.ኤስ መረጃውን ከተሻራኪ ኤጀንሲዎች ጋር እንዲያጋራ ፈቅጄአለሁ፡፡  የHMIS መረጃ 
ማጋራቱ ቤትና አገልግሎቶች ችንዳገኝ ይረዳኛል፡፡  እንዲሁም የቤትና አገልግሎት እቅድ ጥራትን ለመመዘን ይረዳል፡፡ በጊዜ ሂደት ተሻራኪ 
ኤጀንሲዎች ሊቀየሩ እንደሚችሉ እረዳለሁ፡፡ 
   
የሚሰበሰበውና የሚጋራው መረጃ የሚያጠቃልለው፡- 

● ስም፣ ልደት ቀን፣ ፆታ፣ ዘር፣ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር፣ ስልክ ቁጥር፣ አድራሻ  
● መሰረታዊ የጤና፣ የአምሮ ጤና፣ የሚጠቀሙት ንጥረነገርና የእለት አኗኗር መረጃ  
● የቤት መረጃ 
● የችግር አገልግሎቶች፣ ሆስፒታሎችና እስር ቤቶች አጠቃቀም  
● ቅጥር፣ ገቢ፣ መድህን ዋስትናና የጥቅማጥቅሞች መረጃ 
● በተሻራኪ ኤጀንሲዎች አማካኝነት የሚቀርብ አገልግሎት  
● የግምገማ ውጤት 
● የኔ ፎቶግራፍ ወይም ሌላ ተመሳሳይ (ተጠቃሎ ከሆነ)   

 

ይንንን ቅፅ በመፈረም፣ የሚከተሉትን እረዳለሁ፡- 
 

● ኪንግ ካውንቲ፣ ቢትፎከስና ሽርካ ኤጀንሲዎች የ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ መረጃዪን ጥብቅ በሆነ የግለሰብ ጉዳይ ፖሊሲ በሚስጥር 
መጠበቅ አለባቸው፡፡ የግል ጉዳይ ፖሊሲያቸውን የማየት መብት አለኝ፡፡ 
 

● በጥበቃው ቅርንጫፍ ላይ መጠነኛ አደጋ አለ ስለዚህም የሆነ ሰው መረጃዪን ሊያገኝና አላስፈላጊ ለሆነ ጥቅም ሊያውለው ይችላል፡፡   
 

● ስለግል ጉዳይ መብት ጥያቄዎች ካሉኝ፣ የኔ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ መረጃ ወይም መረጃዪ አላስፈላጊ ለሆነ አገልግሎት ከዋለ የ HMIS 
መዋቅር አስተዳዳሪዪን በ (206) 444-4001 x2 ማግኘት እችላለሁ፡፡  
 

● የዚህን ስምምነት ቅጂና የደንበኛ መረጃ ዝርዝር ቅጂ መቀበል እችላለሁ፡፡ 
 

● ይህንን ስምምነት ለመፈረም ፈቃደኛ ላልሆን እችላለሁ፡፡ ካልተስማማሁ፣ ምንም አይነት ጥቅማጥቅምና አገልግሎት አላጣም፡፡ 
 

● ይህ ስምምነት ከ 7 አመት በኋላ ከ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ መዝገብ ላይ የአገልግሎት ግዜው ያበቃል፡፡ 
 

● ይህንን ስምምነት በማንኛውም ግዜ ከታች ለተገለፀው በመፃፍ መሻር እችላለሁ፡ 
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Bitfocus, Inc.  
ATTN: King County HMIS 
5940 S Rainbow Blvd Ste 400 #60866 
Las Vegas, Nevada 89118-2507  
 

● ስረዛው ሲደርሳቸው መተግበር ይጀምራል፣ ይህ የማይሆነው ግን በዚህ ስምምነት መሰረት ሌሎች ድርጅቶች ስራዎችን እስካልሰሩ 
ድረስ እና ከላይ ያለው ግብአት ለሁሉም በ ትክክለኛው ጊዜ ከደረሳቸው እንዲሁም እንክብካቤ እና አገልግሎት ማስተባበር ላይ ችግር 
የማያመጣ ከሆነ ነው  

 
• የ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ መረጃዪ ለእንክቤካቤ ቅንጅት፣ ምክር አገልግሎት፣ ምግብ፣ መገልገያዎች ድጋፍና ሌሎች አገልግሎች ሲባል 

ከሽርካ ኤጀንሲ ወደሌሎች ኤጀንሲዎች ይጋራ፡፡ 
 

• የ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ መረጃዪ በተቆጣጣሪዎችና ለጋሾች በተጨማሪም ኤች.ዩ.ዲ፣ የጡረተኛ ወታደሮች ጉዳይ ክፍል፣ የጤናና ሰብአዊ 
አገልግሎት ክፍልና የዋሽንግተን ስቴት የንግድ ክፍል ሊታይ ይችላል፡፡  

 
• የ HMIS መረጃ የሚሰጡ አገልግቶችን ለመገምገም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡፡ በተጨማሪም ለምርምር አገልግሎት ማለትም ከ 

King County ግቦች ጋር ግንኙነት ያለው ማለት ነው ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡፡ 
 

አስፈላጊ፦ በግል እርሶን ሊለይ የሚችል መረጃን በ HMIS ውስጥ አያስገቡ ይህም ለሚከተሉት አይነት ደንበኞች ነው: 1) ከ 
ቤት ውስጥ ረብሻ አገልግሎ የሚያገኙ፤ 2)በአሁን ሰአት ላይ ከቤት ውስጥ ረብሻ ጋር በተያያዘ በመሸሽ ላይ ወይም በአደጋ 
ውስጥ ያሉ፣ የተቃራኒ ጾታ ስጋት፣ ወሲባዊ ጥቃት፣ እና የመከታተል ሰጋት ያለባቸውን ጨምሮ3) የ HIV/AIDS ሁኔታቸውን 
ማሳወቅ የሚያስፈልጋቸው አገልግሎት ውስጥ ያሉ (ማለትም.; HOPWA); ወይም 4) ከ 13 በታች ያለወላጅ ወይም ህጋዊ 
አሳዳጊ ማለትም ለአቅመ አካል ያልደረሰውን ልጅ መረጃ በ HMIS ውስጥ ለማስገባት ከሌለ፡፡ 
 
አነዚህ አንዱ በእርሶ ላይ የሚተገበር ከሆነ፣ የግል መረጃዎት እንዲሰበሰብ አይስማሙ፡፡ 

የደምበኛ* መረጃ፣ 

 
የደምበኛ ስም፣     

 
የደምበኛ የትውልድ ቀን፣     

 
* እባክዎ ለእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል አንድ ቅጽ ይጠቀሙ (ለእያንዳንዱ ለአካለ መጠን ላልደረሰ ልጅ አንድ ቅጽ ጨምሮ) 

 

ፊርማ፡- 

 
  

የደምበኛ ወይም በህግ ስልጣን የተሰጠው ተወካይ ፊርማ 
 
  

የታተመ ሥም፡- 

  
ቀን 

 

ደምበኛውን ወክሎ የሚፈርመው ሰው ስላጣን 
☐ - ወላጅ ☐ - ህጋዊ ሞግዚት   ☐ - የፍርድ ቤት ት እዛዝ   ☐ - ሌሎች፣    
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__  _ 
ቀን 

_ _ 
(ምስክር ሰራተኛ እና ኤጄንሲ) 

ለኤጄንሲ አገልግሎት ብቻ (በኤጄንሲው በፋይል ውስጥ የሚቀመጥ)፣ 
ደምበኛ አልመረጠም (ፍቃድ አልሰጠም)  (የሰራተኛ/ኤጄንሲ የመጀመሪያ ስም ፊደሎች) 


