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DC Hearing Aid Reimbursement Program (የDC 
ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ  ማካካሻ እቅድ) 

 

 

 
ጥያቄ፣ የ DC ለመስማት የሚያግዝ 
መሳሪያ ድጋፍ እቅድ (HAAP) 
ምንድን ነው? 

መልስ፣ The DC Hearing Aid Assistance 
Program (HAAP) (የ DC ለመስማት 
የሚያግዝ መሳሪያ ድጋፍ እቅድ) በቤተሰብ 
ደረጃ አመታዊ ገቢያቸው ከ $100,000 
የሚያንስ፣ የአውራጃው ነዋሪዎች፣ለመስማት 
የሚያግዝ መሳሪያ መግዣ ተመጣጣኝ ማካካሻ 
ለመደገፍ እስከ $500 ያቀርባል። 

ጥያቄ፣ ማካካሻውን ማነው 
ሊቀበል የሚችለው? 

መልስ፣ ማካካሻውን ለመቀበል፣ በአውራጃው ነዋሪ 
የሆነ እና ከሚከተሉት መስፈርቶች አንዱን 
ወይም ብዙውን ያሟላ ሰው ነው፣ 

▪ 0-14 አመት የሆኑ 

▪ ከ 65 ወይም ከዛ በላይ   

▪ የአካል ጉድለት ያለባቸው 

▪ በቤተሰብ ደረጃ አመታዊ የተጣራ ገቢው 
ከ$100,000 ያነስ የሆነ። 

ጥያቄ፣ ያለደረሰኝ አሁንም ማካካሻ 
መቀበል እችላለሁ? 

መልስ፣ ሁሉም ማመልከቻዎች ለመስሚያ 
የሚያግዝ መሳሪያ የተገዛበት ደረሰኝን 
ማካተት አለባቸው። 

 
ጥያቄ፣ ማካካሻ ለመቀበል ምን 
ያስፈልጋል? 

መልስ፣ ማካካሻ ለመቀበል፣ ነዋሪዎች 
ማድረግ ያለባቸው፣ 

▪ የ DC HAAP (ለመስሚያ የሚያግዝ 
መሳሪያ ድጋፍ እቅድ) ማመልከቻ  
መሙላት፤ 

▪ ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ 
የተገዛበት ለማረጋገጥ ደረሰኝ ማቅረብ፣ 
እና 

▪ ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ አስፈላጊነት 
የሚያረጋግጥ ከጤና እንክብካቤ 
አቅራቢው በጽሑፍ የቀረበውን ሰነድ  
ወይም የተፈረመበት ማመልከቻ መኖር ፡፡ 

ጥያቄ፣ ያለ ዶክተሬ ፊርማ አሁንም ማካካሻ 
መቀበል እችላለሁ? 

መልስ፣ ማመልከቻው በሂደት ለማጽደቅ፣ በሀኪም 
ዘንድ መፈረም አለበት ወይም ለመስሚያ የሚያግዝ 
መሳሪያ  አስፈላጊ መሆኑን ከሚያረጋግጥ ሀኪም ጋር 
የጽሁፍ መግለጫ መያያዝ አለበት ፡፡  በሐኪም 
ያልተፈረሙ ወይም ከሐኪም የተጻፈ ጽሑፍ 
የማያካትቱ ማመልከቻዎች  ተቀባይነት 
አይኖራቸውም ፡፡ 



ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 
DC Hearing Aid Reimbursement Program (የDC 
ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ  ማካካሻ እቅድ) 

 

 

 
 

ጥያቄ፣ ማካካሻ ስንት ነው መቀበል 
እምችለው? 

መልስ፣  ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ ማካካሻ 
በኪስ ወጪው ዋጋ ላይ በመመርኮዝ በአንድ 
አመልካች እስከ $500 ድረስ ይገኛል፡፡ ማካካሻ 
የሚሰጠው የእርዳታ ገንዘብ መገኘቱን 
ተመርኩዞ ነው። 

ጥያቄ፣ ማካካሻን ለመቀበል እስከ ሰንት ጊዜ 
ሊወስድ ይችላል? 

መልስ፣  ማካካሻ የሚካሄደው በ 15ኛ እና 30ኛ  
በእያንዳንዱ ወር ነው። ተቀባይነት ያገኙ 
አመልካቾች ማካካሻ ገንዘቡ ሂደቱ ካለቀ 
በኋላ በ5-7 የሥራ ቀናት ውስጥ የማካካሻ 
ቼክ  በፖስታ ይቀበላሉ ተብሎ ይጠበቃል 
፡፡ 

ጥያቄ፣ በማካካሻ የማገኘው ገንዘብ በቤተሰቤ 
ገቢ መሠረት ለግብር ይቆጥረዋል? 

መልስ፣  በዚህ ፕሮግራም በኩል የተቀበሉትን  
ማካካሻዎች  ለኮሎምቢያ አውራጃ የገቢ ግብር 
ዓላማዎች እንደ ገቢ አይቆጠሩም። 

ጥያቄ፣ ከ 2020 በፊት ለተገዛ ለመስማት 
የሚያግዝ መሳሪያ ማካካሻ ክፍያ 
ማግኘት እችላለሁን? 

መልስ፣  በ ጁን 1፣2018 እና በሴፕቴምበር 1፣ 
2020 መካካል ለመስማት የሚያግዝ 
መሳሪያ  የገዙ ነዋሪዎች ማካካሻ መቀበል 
ይችላሉ። 

ጥያቄ፣ ስለ DC Hearing Aid 
Assistance Program (HAAP) 
(የDC ለመስሚያ የሚያግዝ 
መሳሪያ  ድጋፍ እቅድ) ማወቅ 
የምችለው የት ነው? 

መልስ፣  ስለ DC HAAP (የDC ለመስሚያ 
የሚያግዝ መሳሪያ  ድጋፍ እቅድ) ለበለጠ 
መረጃ፣ ይጎብኙ 
https://dchealth.dc.gov/page/health-
care-access ወይም ይገናኙ 
tmoses@smsllcgroup.com ወይም 
(202) 656-3027። 
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