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401 Fifth Avenue 
Seattle, WA 98104 

ቢትፎከስ አክሲዮን 

 5940 S ሬንቦው Blvd Ste 400, #60866 
ላስ ቬጋስ፣ ኔቫዳ  89118-2507  

የቤት አልባ መረጃ መዋቅር አስተዳደር 
የደንበኛ መረጃ ዝርዝር 

 
ኤች.ኤም.አይ.ኤስ ምንድ ነው?  
ኤች.ኤም.አይ.ኤስ የሚወክለው የቤት አልባ መረጃ መዋቅር አስተዳደር የሚለውን ሲሆን በሁሉም እቅዶችና ኤጀንሲዎች አስፈላጊ የሆነ ዝቅተኛ ገቢና 
ቤት አልባ አባወራዎች አገልግሎት ለማቅረብ ከፌደራሉ የገንዘብ ድጋፍ ያገኛል፡፡ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ የዳታ መዋቅር ሲሆን የቤት አልባዎችን 
አገልግሎት መረጃ የሚከማችበት ነው፡፡ 
 
የ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ መዋቅር ምንድነው?  
የ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ አገልግሎት ቤት አልባ ሰዎች ቤት እንዲያገኙ ማገዝ እንዲሁም ይህን አገልግሎት በተሻለ ሁኔታ ተደራሽ ማድረግ ነው፡፡ 
 
የሚሰበሰበው መረጃ ምን አይነት ነው?  
የቤት አልባውን ፍላጎቶች በተሸለ መልኩ ለመመለስ የደንበኛው ዳታ በአካባቢው፣ ስቴትና ፌደራል ባለስልጣናት ሊታይ/ሊጠቀሙት ይችላሉ፡፡ 
ይህንን እቅድ ለሚደግፉ የፌደራልላ አካባቢያዊ የገብዘብ ምንጮች መሰረታዊ የሆኑ መረጃዎች (ዘር፣ የትውልድ ቀን፣ የቤተሰብ መጠን፣ ወዘተ፡፡) 
መሰብሰብ አለባቸው፡፡  
 
ኤች.ኤም.አይ.ኤስ መዋቀር እኔን፣ ደንበኛውን እንዴት ይጠቅመኛል?  
አንድ ግዜ ብቻ ከእርሶ መረጃውን በመሰብሰብ - ሁሉንም ዝርዝሮች (የልደት ቀን፣ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር፣ የመጨረሻ  አድራሳ፣ ወዘተ) ሳይገለፁ 
ከሌሎች ኤጀንሲዎች ግልጋሎት በተደጋጋሚ ማግኘት ይችላሉ፡፡ ስሞትን ወይም በቤትዎ ያለ የሌላ ሰው (የቤተስብዎ አባል) ስም ሲያቀርቡ አደጋ 
ሊኖረው የሚችል ከሆነ መረጃዎት ለሌሎች ኤጀንሲዎች እንዳይጋራ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ በማንኛውም ግዜ ‹‹በሚለቀቀው መረጃ ፈቃደኝነትን 
በደንበኛው ውድቅ ሆኗል›› የሚለውን ቅፅ በመሙላት መረጃ ማጋራቱን በቀላሉ ማስቆም ይችላሉ፡፡ ይህ ቅጽ በማንኛውም የ HMIS ተሳታፊ ኤጀንሲ 
ወይም በኪንግ ካውንቲ የ HMIS ድህረገጽ ይገኛል፣ kingcounty.hmis.cc.  
 
በተጨማሪ፣ ለ HMIS የሚሰጡትን መረጃ በመጠቀም፣ እርስዎ እና የእርስዎ የጉዳይሰራተኛ የሚያስፈልግዎትን የመኖሪያ ቤት እና አገልግሎቶችን 
ለመለየት እና ለማግኘት አብረው ባንድ ላይ መስራት ይችላሉ።  
 
መረጃዎትን ማግኘት የሚችለው ማነው?  
የእርስዎ የHMIS መረጃ ሪፈራልን ለማቀናጀት እና ለመኖርያ ቤት እና አገልግሎቶች እንደ ካውንስሊንግ፣ምግብ፣የአገልግሎት እርዳታ፣እና ሌሎች 
አገልግሎቶችን ለመመደብ ሊጋራ ይችላሉ።  ዘገባ አጠናቃሪዎችና የኤች.ኤም.አይ.ኤስ ሰራተኞች ዳታዎትን ሊያዩ ይችላሉ፡፡ መረጃዎትን ማግኘት 
በተመለከተ ጥብቅ ህግ ሲኖር መረጃውንም በኤሌክትሮኒክ ኢንክሪፕሽን ተቀምጧል፡፡  
 
እንደደንበኛ ያሎት መብት ምንድነው?  
በቅድሚያ ለእቅዱ የተወሰኑ ጥያቄዎቹን መመለስ ሲኖርቦት ነገር ግን አንዳንድ ጥያቄዎችን አለመመለስ ይችላሉ፡፡ መዝገቦትን መመለከትና የተሳሳቱ 
መረጃዎችን ማረም ይችላሉ፡፡ እንዲሁም መረጃዎትን ቅጂ የመውሰድ መብት አሎት፡፡ በፅሁፍ ፈቃዶትን ካልገለፁ በስተቀር ከድርጅቱ ውጪ ላለ 
ማንኛውም ሰው መረጃዎትን (ጤና፣ የጤና ፍላጎት፣ የአእምሮ ጤና፣ የቤት ውስጥ ጥቃት፣ ወዘተ) በጭራሽ መስጠት የለቦትም ወይም በመጥሪያ 
ወይም ፍርድቤት ትእዛዝ መሰጠት አለበት፡፡  በግል የሚለዩ መረጃዎች እንደ ስሞች እና የትውልድ ቀኖች፣ ከመጨረሻው ሪከርድ ከተደረገ የHMIS 
እንቅስቃሴዎ ከሰባት አመታት በኋላ ይሰረዛል። የግል መረጃዎት በ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ ውስጥ ቢገባም ባይገባም አገልግሎቶቹን ያገኛሉ፡፡   

  
 

ቅፁ የ ኤች.ኤም.አይ.ኤስ ነፃ ኮሚቴ ፈቃድ ካላገኘ በስተቀር አይሻሻልም 
እባክዎ ሁሉንም የመለወጥ ጥያቄዎችዎን ይላኩ ለ፣ kcsupport@bitfocus.com 

 


