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Amharic  1 

1. የማህበረሰባችን ጥንካሬዎች ምንድን ናቸው? 

a) የማህበረሰባችን ጥንካሬዎች አርሊንግተን ጠንካራና ጤናማ ማህበረሰብ እንዲሆን የሚያግዙ የማህበረሰባችን 
ብቃቶች 

b) በማህበረሰብ ውስጥ የመሳተፍ እድሎች እንደ ሲቪክ ማህበራት፣ ኮሚሽኖች፣ የማማከር ቦርዶች እና ክፍት የመንግስት 
ሂደቶች የመሳሉ የሲቪክ እድሎች እንደ ህዝባዊ ዝግጅቶች፣ ሌሎች የአካባቢያችን 
ነዋሪዎችን ለማገዝ የሚሰሩ የበጎ ፈቃድ እድሎችን የመሳሰሉ ማህበራዊ እድሎች፣ 
ወዘተ። 

c) ማህበራዊ፣ ባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ ብዝሃነትን 
ይቀበላል 

መንግስትን፣ አካባቢዎችን፣ የስራ ቦታዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ምግብ ቤቶችን፣ 
ሱቆችን ወዘተ ይጨምራል። 

d) የሁሉንም ሰው መሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት 
(ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ)  

አካል ጉዳተኞችን፣ የተለያዩ ገቢ፣ ዘር፣ ቃንቋ ያላቸውን ሰዎች ጨምሮ ለሁሉም 
ሰዎች ሊገኙ የሚችሉ የሃብት ምንጮች (መንግስት፣ ለትርፍ ያልተቋቋሙ 
ኤጀንሲዎች፣ እምነት ላይ የተመሰረቱ ተቋማት፣ ወዘተ)፤ በችግር ወቅት ያሉ 
ሰዎችን እና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ የሚፈልጉ ሰዎችን ጨምሮ። 

e) በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ በተመጣጣኝ ዋጋ 
የሚቀርቡ፣ ጤናማ ምግቦች ተደራሽነት 

(ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶች) 

ጤናማ ምግቦችን የመግዛት አቅም መኖርን እንዲሁም ጤናማ ምግቦችን የሚሸጥ 
መደብር መኖን ያካትታል። 

f) ለሁሉም ሰው በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርብ ቤት እንደ የእግረኛ መንገዶቸች፣ መብራቶችና መሻገሪያ መንገዶች፣ የህዝብ 
ትራንስፖርቴሽን አቅርቦት፣ ደህንነታቸው አስተማማኝ የሆነና ሊደረስባቸው 
የሚችሉ መንገዶች፣ የብስክሌት መንገዶች፣ እንዲሁም የእግረኛ መንገዶች ወዘተ። 

g) ለሁሉም ሰው የጤና እንክብካቤ አቅርቦት የጤና አገልግሎት ሽፋንን ተደራሽነትን፣ በተመጣጣኝ ዋጋ መቅረብን፣ 
የአገልግሎት፣ የአገልሎት ሰጪዎች እና የቀጠሮዎች አቅርቦት መኖርን፣ 
ጂኦግራፊያዊ አካባቢ እና በጤና አገልግሎት ላይ የአማራጮች መኖርን 
ይጨምራል። 

h) የትምህርት እድሎች ለሁሉም ቅድመ ትምህርት ቤትን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ኮሌጆችን እና ድህረ ምረቃ 
ትምህርትን ጨምሮ በሁሉም ደረጃ ለሁሉም ሰው የትምህርት እድሎች መኖን 
ይጨምራል። 

i) ልጆችን ለማሳደግ መልካም የሆነ ቦታ  መፍጠር የትምህርት ቤቶችን፣ የዴይ ኬር ማዕከላትን፣ የትምህርት ቤት በኋላ 
ፕሮግራሞችን፣ የመዝናኛ እድሎችን፣ ደህንነትን፣ የባህል እና ማህበራዊ እድሎችን 
ወዘተ ያካትታል። 

j) በእድሜ ለገፉ መልካም የሆነ ቦታ ማድረግ ለአዛውንቶች ተስማሚ የሆኑ ቤቶች፣ በቂ የሆነ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ 
መኖሪያዎች፣ የቤት ውስጠ ድጋፍ፣ ወደ ህክምና አገልግሎቶች የሚደርስ 
ትራንስፖርቴሽን፣ ቤተ ክርስቲያናት፣ መገበያያ ቦታዎች፣ ዴይ ኬር፣ የመዝናኝ 
እድሎች፣ ደህንነት፣ የባህል እና ማህበራዊ እድሎችን ወዘተ ያካትታል። 

k) ለሁሉም ሰው መልካም የትራንስፖርት አማራጮች እንደ የእግረኛ መንገዶቸች፣ መብራቶችና መሻገሪያ መንገዶች፣ የህዝብ 
ትራንስፖርቴሽን አቅርቦት፣ ደህንነታቸው አስተማማኝ የሆነና ሊደረስባቸው 
የሚችሉ መንገዶች፣ የብስክሌት መንገዶች፣ እንዲሁም የእግረኛ መንገዶች ወዘተ 
የመሳሰሉ የትራፊክ እና የደህንነት ማስተማመኛዎችን ያካትታል። 

l) በጭንቀትና በችግር ወቅት ለሁሉም ሰው የሚሰጡ 
አገልግሎቶች እና ድጋፎች 

ጎረቤቶችን፣ የድጋፍ ቡድኖችን፣ የእምነት ማህበረሰብ መዳረሻዎችን፣ ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ ኤጀንሲዎች እና ድርጅቶችን ወዘተ ያካትታል። 

m) ለድንገተኛ ክስተቶች በቂ ዝግጁነት ለአደጋዎች (ለምሳሌ ኸሪኬንስ፣ የበረዶ ስቶርሞች) እንዲሁም የጤና ስጋቶች 
(ለምሳሌ፣ የጉንፋን ወረርሽኝ) ወዘተ ማህበረሰባዊና ግለሰባዊ ዝግጁነቶች። 
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n) ለመኖር አመቺ የሆነ ቦታ በቤት ውስጥ፣ በማህበረቡ ውስጥ፣ በትምህርት ቤቶች፣ በመጫወቻ ቦታዎች፣ 
በፓርኮች፣ በእግረኛ መንገዶች፣ በሱቆች እና በአካባቢ ጥበቃ ፕሮግራሞች 
ደህንነትን ያካትታል። 

o) አነስተኛ ወንጀል ከባድ ወንጀሎችን (ነፍስ ማጥፋት፣ አካላዊ ጥቃት፣ ወሲባዊ ጥቃት፣ ዝርፊያ፣ 
ወዘተ) እና ንብረት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች (ሰብሮ መግባት፣ የመኪና ውስጥ 
ዝርፊያ፣ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ) ይጨምራል። 

p) የፓርኮች እና መዝናኛዎች አቅርቦት ፓርኮች፣ የመጫወቻ ቦታዎች፣ የመዝናኛ ማዕከላት፣ የብስክሌት እና የእግር 
መንገድ ቦታዎችን ይጨምራል። በተጨማሪም ጂምናዚየሞችን፣ የጤና ክለቦችን 
እና የስፖርት ሊጎችን ይጨምራል። 

q) በንጹህና በጤናማ አካባቢ መኖር ንጹህ አየር፣ ንጹህ ውሃ፣ የሪሳይክሊንግ ፕሮግራሞች፣ አነስተኛ ብክለት 
የሚያመጡ አውቶቡሶች፣ የመኪና ባለቤትነት አማራጮች፣ ወዘተ። 

r) የስነ ጥበብና የባህል ዝግጅቶችን መታደም መቻል ለዝግጅቶች እና ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች ሁሉን አካታች እድሎች። 

 

2. ለአጠቃላይ ማህበረሰባችን በጣም ወሰሳኝ ከጤና ጋር ተያያዥ ጉደዮች ምንድን ናቸው? 

a) ጤና ጋር ተያያዥ ጉዳዮች (ለአንድ ማህበረሰብ) በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችን ጤና እና ደህንነት የሚነኩ ርዕሶች (በየምን 
ያህል ጊዜ እንደሚከሰቱ፣ ምን ያህል ከባድ እንደሆኑ፣ ወዘተ) 

b) እድሜ መጨመር እንደ ቁርጥማት (arthritis)፣ የመስማት/የማየት ችሎታን ማጣት፣ የመርሳት ችግር 
(dementia)፣ እድሜያቸው የገፉ ሰዎችን በቦታቸው የማገዝ አገልግሎቶች፣ 
ወዘተ። 

c) በተደጋጋሚ የሚከሰት ህመም የልብ ህመም፣ የደም ግፊት፣ ስትሮክ፣ የስኳር በሽታ፣ አስም፣ ካንሰር፣ ቁርጥማት፣ 
በተደጋጋሚ የሚከሰት የኩላሊት ህመም፣ ወዘተ ያካትታል። 

d) የጥርስ ጤና በተጨማሪም የአፍ ጤና ተብሎ የሚጠራው የጥርስ ህክምና ኢንሹራንስን እና 
የጥርስ ህክምና ማግኘትን ይጨምራል።  

e) አካል ጉዳተኝነት  አካላዊ፣ የስሜት ህዋሳት እና የአእምሮ አካል ጉዳተኝነትን ይጨምራል (ለምሳሌ፣ 
የመስማት ችሎታ፣ የማየት፣ የንግግር እና የእንቅስቃሴ ችሎታ ማጣትን እንዲሁም 
የእድገት፣ የስነ ልቦና እና የአእምሮ እድገት መዘግየትን) ይጨምራል 

f) አካባቢ ደህንነቱ አስተማማኝ የሆነ ምግብ፣ ንጹህ ውሃ፣ የተባይ መቆጣጠሪያ፣ አርጂዎች፣ 
ንጹህ አየር፣ የመተንፈሻ እና የሳንባ በሽታዎ፣ ወዘተ። 

g) ክትባቶች ለሁሉም ህጻናት እንደ ኢንፍሉዌንዛ፣ ኩፍኝ፣ ፖሊዮ፣ ቲታነስ ወዘተ ለመሳሰሉ 
ክትባቶች እና መርፌዎች መዳረሻና አዋጪነት። 

h) ተላላፊ በሽታዎች ተላላፊ በሽታዎች ከሰው ወደ ሰው በንክኪ፣ በተለያዩ እንስሳት ወይም ነፍሳት 
በመነከስ አማካኝነት ወይም በተበከለ ምግብ፣ ውሃ ወይም አካባቢ አማካኝነት 
በህዋሳት (እንደ ባክቴሪያ ወይም ቫይረስ) አማካኝነት የሚመጡ ናቸው። 

i) የአእምሮ ጤና  ጭንቀት፣ በይፖላር ዲሶርደር (bipolar disorder)፣ ስኪዞፌርኒያ ( 
schizophrenia)፣ ራስን ማጥፋት፣ የስነ ልቦና ጤና ጉዳዮች ወዘተን ይጨምራል  

j) ጤናማ እናቶችና ህጻናት የቤተሰብ እቅድ አገልግሎቶች፣ የአፍላ ወጣቶች እርግዝና፣ የወላጅነት ስልጠና፣ 
ያለጊዜያቸው ቶሎ ወይም ትንሽ መጠን ኖሯቸው የተወለዱ ህጻናት፣ የወላጅነት 
እንክብካቤ ወይም የሆስፒታል እንክብካቤ መገኘት ወዘተ ያካትታል። 
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k) ጤናማ ልጆች ጤናማ የሆነ አካላዊ፣ ማህበራዊ እና አእምሮአዊ እድገት፤ የጤናማ ልምዶችን 
መገንባት፣ የጤና እንክብካቤ አገልግሎትን ማግኘት ወዘተ የመሳሰሉትን ነገሮች 
ከአፍላ ልጅነት እስከ ጉርምስና ወቅት ጀምሮ በሁሉም የልጅነት ደረጃዎች 
ማግኘትን ያካትታል።    

l) አልኮል እና አደንዛዥ እጽ ያለአግባብ መጠቀም አልኮልን፣ የተከለከሉ እጾችን፣ የታዘዙ መድሃኒቶቸችን ከታሰበላቸው ህክምና 
አላማ ውጪ መጠቀም እንዲሁም የህክምና እና የመከላከል ጥረቶችንም 
ይጨምራል። 

m) ትምባሆ በህይወት ዘመን ውስጥ ሁሉንም አይነት የትንባሆ ተጠቃሚነት ይጨምራል። 

n) ሁከት እና ጥቃት የህጻናት ጥቃት እና ችላ መባል፣ የቤት ውስጥ ጥቃት፣ መድፈርና ጾታዊ ጥቃት፣ 
ከጥቃት ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳቶች፣ ነፍስ ማጥፋት ወዘተ። 

o) የአደጋ ጉዳቶች እንደ የመኪና ግጭቶች፣ የስራ ቦታ ጉዳቶች፣ የመቀመጫ ቀበቶ እና የመኪና 
መቀመጫ አጠቃቀሞች ወዘተን የመሳሰሉ ያልታሰቡ ጉቶችን ያካትታል። 

p) ጤናማ አመጋገብ እና ንቁ አኗኗር  ስለ ያለመጠን መወፈር፣ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ ምግብን መመጠን፣ 
አመጋገብ ወዘተ ያስቡ። 

 

3. ለአጠቃላይ ማህበረሰባችን የህይወት ጥራትን የሚያሻሽለው ምንድን ነው? 

a) በማህበረሰቡ ውስጥ የመሳተፍ እድሎች እንደ ሲቪክ ማህበራት፣ ኮሚሽኖች፣ የማማከር ቦርዶች እና ክፍት የመንግስት 
ሂደቶች የመሳሉ የሲቪክ እድሎች እንደ ህዝባዊ ዝግጅቶች፣ ሌሎች የአካባቢያችን 
ነዋሪዎችን ለማገዝ የሚሰሩ የበጎ ፈቃድ እድሎችን የመሳሰሉ ማህበራዊ እድሎች፣ 
ወዘተ። 

b) ማህበራዊ፣ ባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ ብዝሃነትን 
ይቀበላል 

መንግስትን፣ አካባቢዎችን፣ የስራ ቦታዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ምግብ ቤቶችን፣ 
ሱቆችን ወዘተ ይጨምራል። 

c) የሁሉንም ሰው መሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት 
(ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ) 

አካል ጉዳተኞችን፣ የተለያዩ ገቢ፣ ዘር፣ ቃንቋ ያላቸውን ሰዎች ጨምሮ ለሁሉም 
ሰዎች ሊገኙ የሚችሉ የሃብት ምንጮች (መንግስት፣ ለትርፍ ያልተቋቋሙ 
ኤጀንሲዎች፣ እምነት ላይ የተመሰረቱ ተቋማት፣ ወዘተ)፤ በችግር ወቅት ያሉ 
ሰዎችን እና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ የሚፈልጉ ሰዎችን ጨምሮ። 

d) በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ በተመጣጣኝ ዋጋ 
የሚቀርቡ፣ ጤናማ ምግቦች ተደራሽነት 

(ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶች) 

ጤናማ ምግቦችን የመግዛት አቅም መኖርን እንዲሁም ጤናማ ምግቦችን የሚሸጥ 
መደብር መኖን ያካትታል። 

e) ለሁሉም ሰው በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርብ ቤት ሁሉም ነዋሪዎች ደህንነታቸው አስተማማኝ በሆነ ቤት ውስጥ የመኖር አቅማቸውን 
ያካትታል 

f) ለሁሉም ሰው የጤና እንክብካቤ አቅርቦት የጤና አገልግሎት ሽፋንን ተደራሽነትን፣ በተመጣጣኝ ዋጋ መቅረብን፣ 
የአገልግሎት፣ የአገልሎት ሰጪዎች እና የቀጠሮዎች አቅርቦት መኖርን፣ 
ጂኦግራፊያዊ አካባቢ እና በጤና አገልግሎት ላይ የአማራጮች መኖርን 
ይጨምራል። 

g) የትምህርት እድሎች ለሁሉም ቅድመ ትምህርት ቤትን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ኮሌጆችን እና ድህረ ምረቃ 
ትምህርትን ጨምሮ በሁሉም ደረጃ ለሁሉም ሰው የትምህርት እድሎች መኖን 
ይጨምራል። 
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h) ልጆችን ለማሳደግ መልካም የሆነ ቦታ መፍጠር የትምህርት ቤቶችን፣ የዴይ ኬር ማዕከላትን፣ የትምህርት ቤት በኋላ 
ፕሮግራሞችን፣ የመዝናኛ እድሎችን፣ ደህንነትን፣ የባህል እና ማህበራዊ እድሎችን 
ወዘተ ያካትታል። 

i) በእድሜ ለገፉ መልካም የሆነ ቦታ ማድረግ ለአዛውንቶች ተስማሚ የሆኑ ቤቶች፣ በቂ የሆነ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ 
መኖሪያዎች፣ የቤት ውስጠ ድጋፍ፣ ወደ ህክምና አገልግሎቶች የሚደርስ 
ትራንስፖርቴሽን፣ ቤተ ክርስቲያናት፣ መገበያያ ቦታዎች፣ ዴይ ኬር፣ የመዝናኝ 
እድሎች፣ ደህንነት፣ የባህል እና ማህበራዊ እድሎችን ወዘተ ያካትታል። 

j) ለሁሉም ሰው መልካም የትራንስፖርት አማራጮች እንደ የእግረኛ መንገዶቸች፣ መብራቶችና መሻገሪያ መንገዶች፣ የህዝብ 
ትራንስፖርቴሽን አቅርቦት፣ ደህንነታቸው አስተማማኝ የሆነና ሊደረስባቸው 
የሚችሉ መንገዶች፣ የብስክሌት መንገዶች፣ እንዲሁም የእግረኛ መንገዶች ወዘተ 
የመሳሰሉ የትራፊክ እና የደህንነት ማስተማመኛዎችን ያካትታል። 

k) በጭንቀትና በችግር ወቅት ለሁሉም ሰው የሚሰጡ 
አገልግሎቶች እና ድጋፎች 

ጎረቤቶችን፣ የድጋፍ ቡድኖችን፣ የእምነት ማህበረሰብ መዳረሻዎችን፣ ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ ኤጀንሲዎች እና ድርጅቶችን ወዘተ ያካትታል። 

l) ለድንገተኛ ክስተቶች በቂ ዝግጁነት ለአደጋዎች (ለምሳሌ ኸሪኬንስ፣ የበረዶ ስቶርሞች) እንዲሁም የጤና ስጋቶች 
(ለምሳሌ፣ የጉንፋን ወረርሽኝ) ወዘተ ማህበረሰባዊና ግለሰባዊ ዝግጁነቶች። 

m) የተሻሻለ የፖሊስ፣ የእሳት አደጋ እና የነፍስ አድን 
አገልግሎቶች  

በቤት ውስጥ፣ በማህበረቡ ውስጥ፣ በትምህርት ቤቶች፣ በመጫወቻ ቦታዎች፣ 
በፓርኮች፣ በእግረኛ መንገዶች፣ በሱቆች እና በአካባቢ ጥበቃ ፕሮግራሞች 
ደህንነትን ያካትታል። 

n) ለመኖር ደህንነቱ አስተማማኝ የሆነ ቦታ ከባድ ወንጀሎችን (ነፍስ ማጥፋት፣ አካላዊ ጥቃት፣ ወሲባዊ ጥቃት፣ ዝርፊያ፣ 
ወዘተ) እና ንብረት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች (ሰብሮ መግባት፣ የመኪና ውስጥ 
ዝርፊያ፣ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ) ይጨምራል። 

o) የፓርኮች እና መዝናኛዎች አቅርቦት ፓርኮች፣ የመጫወቻ ቦታዎች፣ የመዝናኛ ማዕከላት፣ የብስክሌት እና የእግር 
መንገድ ቦታዎችን ይጨምራል። በተጨማሪም ጂምናዚየሞችን፣ የጤና ክለቦችን 
እና የስፖርት ሊጎችን ይጨምራል። 

p) በንጹህና በጤናማ አካባቢ መኖር ንጹህ አየር፣ ንጹህ ውሃ፣ የሪሳይክሊንግ ፕሮግራሞች፣ አነስተኛ ብክለት 
የሚያመጡ አውቶቡሶች፣ የመኪና ባለቤትነት አማራጮች፣ ወዘተ። 

q) የስነ ጥበብና የባህል ዝግጅቶችን መታደም መቻል ለዝግጅቶች እና ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች ሁሉን አካታች እድሎች። 

 

ማህበራዊና-የስነ ህዝብ ጥያቄዎች (Socio-demographic questions) (4-17) የቀረቡት የሚሰጡት መልሶች ላይ በመመስረት 
በማህበረባችን ውስጥ የሚኖሩ  የተለያዩ ነዋሪዎች የአገልግሎት ፍላጎታቸውን በተሻለ ሁኔታ መስጠት እንድንችል ነው። 
4. ዚፕ ኮድ የተሳታፊው መኖሪያ ቤት 5-ዲጂት ዚፕ ኮድ 

5. እድሜ እድሜዎች የሚቀርቡት በእድሜ ክልሎች ነው፤ ተሳታፊዎች እድሜያቸው ያለበትን 
የእድሜ ክልል ይመርጣሉ፤ ጥናቱ የሚያሳትፈው አዋቂዎችን ብቻ ነው። 
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6. ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ተሳታፊው ያጠነቀቀው ከፍተኛው የትምህርት ደረጃ 

a) ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ 
በታች  

ቅድመ መዋዕለ ህጻናት፣ መ/ህጻናት፣ 1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ፣ 4ኛ፣ 5ኛ፣ 6ኛ፣ 7ኛ፣ 8ኛ፣ 9ኛ፣ 10ኛ፣ 
11ኛ ወይም 12ኛ ክፍል (የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ ወይም GED ሳይሰጥ) 

b) የሁለተኛ ደረጃ ዲፕሎማ/ GED  የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ ወይም ለሁተኛ ደረጃ ትምህር የአጠቃላይ የአቻ 

ዲግሪ (general equivalency degree (GED)) ማጠናቀቅ 

c) የተወሰነ የኮሌጅ ትምህርት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማን አግኝቶ የኮሌጅ ዲግሪ ሳይቀበል አንድ ወይም 
ከዚያ በላይ የኮሌጅ አመታትን ማጠናቀቅ 

d) አሶሺት / ቴክኒካዊ ዲግሪ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ እና በኮሌጅ ወይም በቴክኒካዊ ወይም በሞያ 
ትምህርት ቤት የአሶሺየት ዲግሪ ወይም የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲግሪ 
ማግኘት 

e) ባችለር ዲግሪ ባችለር ዲግሪ ማጠናቀቅ (አብዛኛውን ጊዜ አራት አመት ኮሌጅ ማጠናቀቅ) 
f) ድህረ ምረቃ ዲግሪ ወይም ከዚያ በላይ የባችለር ዲግሪ ከተቀበልኩ በኋላ፣ ወደ ማስተርስ፣ ዶክትሬት፣ ህግ ወይም የህክምና 

ትምህርት ቤት መቀጠል 

7. ሂስፓኒክ ዝርያ (HISPANIC ORIGIN) በተጨማሪም ብሔር በሚባለው ውስጥ ምላሽ ሰጪዎች “ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ” 

ወይም “ሂስፓኒክ ያልሆነ ወይም ላቲኖ ያልሆነ” መሆናቸውን ይገልጻሉ። OMB 
"ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ" የሚለውን ኩባዊ፣ ሜክሲኮአዊ፣ ፖርቶሪኮአዊ፣ ደቡብ 
ወይም ማዕከላዊ አሜሪካዊ ወይም ሌላ ስፓኒሽ ባህል መገኛ (ዘራቸው ምንም ቢሆን) 
በሚል ይገልጸዋል። 

8. ዘር ምላሽ ሰጪዎች እራሳቸውን የሚገልጹበትን አንድ ወይም ከዚያ በላይ ዘር ይመርጣሉ 

- ጥቁር/አፍሪካ አሜሪካዊ፣ እስያዊ፣  NHOPI፣ AI/AN ወይም ነጭ /ካውኬዢያን 

a) አፍሪካ አሜሪካዊ/ ጥቁር በአፍሪካ ጥቁር የዘር ቡድኖች ውስጥ የአንዳቸው ዝርያ የሆነ ሰው። 

b) እስያዊ በሩቅ ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ እስያ፣ ወይም ካምቦዲያ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ 
ኮሪያ፣ ማሌዢያ፣ ፓኪስታን፣ የፊሊፒን ደሴቶች፣ ታይላንድ እና ቪየትናምን ጨምሮ 
የኢንዲያን ንዑስ አህጉር አገራት ኦረጂናል ህዝቦች ዝርያ የሆነ ሰው። 

c) ኔቲቭ ሃዋዪያን ወይም ሌላ ፓሲፊክ 

ደሴት ነዋሪ (Native Hawaiian or 
Other Pacific Islander) 

ከሃዋይ፣ ጉዋም፣ ሳሞአ ወይም ሌላ ፓሲፊክ ደሴት ዝርያ የሆነ ሰው ። 

d) አሜሪካን ኢንዲያን (American 
Indian) / የአላስካ ኔቲቭ (Alaska 
Native) 

የሰሜን እና ደቡብ አሜሪካ ኦሪጂናለ ህዝቦች (ማዕከላዊ ህዝቦች) ኦሪጂናል ህዝቦች 
አንዱ ዝርያ ያለውና ጎሳዊ ግንኙነቱን ወይም ማህበረሰባዊ ግንኙነቱን የቀጠለ ሰው 

e) ነጭ / ካውኬዢያን በአውሮፓ፣ መካከለኛው መስራቅ ወይም ሰሜን አሜሪካ ኦሪጂናል ሰዎች ዝርያ ያለው 
ማንኛውም ሰው። 

9. ህጻናት ያሉበት ቤተሰብ 

 
 

ምላሽ ሰጪዎች ህጻናት ያሉበት ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ሪፖርት ማድረግ 
ይችላሉ። ምላሽ ሰጪው ከሱ ጋር የማይዛመዱ ነገር ግን በዚያው ቤት ውስጥ 
የሚኖሩ ማናቸውም ህጻናትን ማካተት አለበት። 

10. ወታደራዊ/የቀድሞ ወታደር መሆን ቬትራንስ (Veterans) በዩናይተድ ስቴትስ የምድር ጦር፣ የባህር ሃይል፣ አየር ሃይል፣ 

ማሪን ኮርስ (Marine Corps) ወይም የድንበር ጥበቃ ውስጥ ያገለገሉ (ለአጭር 
ጊዜም ቢሆን) ነገር ግን አሁን አገልግሎት የማይሰጡ ወንዶች እና ሴቶች፤ ወይንም 

በሁለተኛው የአለም ጦርነት ወቅት በዩናይትድ ስቴትስ መርቻንት ማሪን (U.S. 
Merchant Marine) የተሳተፉ ሰዎችን ማለት ነው። በብሔራዊ ጥበቃ 

(National Guard) ወይም ተጠባባቂ ሃይል ውስጥ የነበሩ (Reserves) አካላት 
እንደ ቬትራን የሚወሰዱት የ4-6 ሳምንታት መደበኛ ስልጠናን ወይም አመታዊ 
የሰመር ካምፖችን ሳይጨምር ለግዳጅ ተጠርተው ከነበረ ብቻ ነው። 
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11. ጎዳና ተዳዳሪ (HOMELESSNESS) መሆን ተቀዳሚ የምሽት ማረፊያቸውን በመጠየቅ ምላሽ ሰጪዎቹ ባለፈው ወር ውስጥ 
የጎዳና አዳሪነት ተሞክሮ እንደነበራቸው ይጠይቃል። የተወሰነ፣ በቂ የሆነ ወይም 
መደበኛ ቤት የሌላቸው ሰዎች በጤና እና በደህንነት ጉዳዮች ከሌሎች በተለየ መልኩ 
ተጠቂ ይሆናሉ። 

12. የአርሊንግተን ነዋሪነት ሆነው የቆዩበት ጊዜ 
ርዝመት 

ምላሽ ሰጪዎች በአርሊንግተን ውስጥ ምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ ይጠይቃል 

15b. ወቅታዊ የጾታ ማንነት (CURRENT GENDER 
IDENTITY) 

የጾታ ማንነት (Gender identity) በውስጡ ስለ ጾታው የሚያስበውን ነገር 

ይገልጻል (ለምሳሌ፡ ወንድ፣ ሴት ወይም ከሁለቱም የማይመደብ (genderqueer)) 
እንዲሁም የወደፊት ጾታ ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ ጋር መጣመር (ለምሳሌ፡ ሴት፣ 

ትራንስ ሴት (trans women)፣ ከሁለቱም የማይመደብ (genderqueer))። 

i. ትራንስጀንደር (Transgender) ትራንስጀንደር (Transgender) ወቅታዊ ጾታዊ ማንነቱ ሲወለዱ ከተሰጣቸው ጾታ 
ጋር የሚለያይ ናቸው 

16. የጾታ ዝንባሌ (SEXUAL ORIENTATION)  

a) ስትሬት (Straight) ስትሬት ማለት ከተቃራኒ ጾታ ጋር በፍቅር ወይም በወሲብ የሚሳብ ሰው ማለት ነው 

b) ጌይ ወይም ሌዝቢያን (Gay or 
lesbian) 

ጌይ ወይም ሌዝቢያን (Gay or lesbian)  ተመሳሳይ ጾታ ጋር በፍቅር ወይም በወሲብ 
የሚሳብ ሰው ማለት ነው 

c) ባይሴክሹዋል (Bisexual) ባይሴክሹዋል (Bisexual) ከወንዶችም ከሴቶችም ጋር በፍቅር ወይም በወሲብ የሚሳብ ሰው 

ማለት ነው  (ወይም ከአንድ ጾታ በላይ) 

 


