
ከፍተኛ ዋጋ ያለው ጥቅም ጊዜ ነው።
ነዋሪዎች በየትኛውም ቦታ ፣ በማንኛውም ጊዜ ጥቅማጥቅሞችን ማገናኘት ወይም ማደስ 
እንዲችሉ የሄኔፒን ካውንቲ አገልግሎታችንን የምናቀርብበትን መንገድ ቀይሯል። በአብዛኛዎቹ 
ሁኔታዎች ሰዎች በስልክ ወይም በበይነመረብ መገናኘት ይችላሉ ፣ እና ወደ ካውንቲው ሕንፃ 
መምጣት አያስፈልግም።

ተጨማሪ አማራጮችን ፣ የተሻሉ አማራጮችን መስጠት
ሕይወት ያባትላል።  በካውንቲው የጊዜ ሰሌዳዎች እና ቦታዎች ዙሪያ ለመስራት ምንም ምክንያት የለም።   

በበይነመረብ ላይ ያመልክቱ
ኢኮኖሚያዊ እርዳታ:  MNbenefits.org
ይህ የምግብ ፣ የገንዘብ ፣ የአስቸኳይ ጊዜ እና የሕፃናት እንክብካቤ ድጋፍ እና የቤቶች ድጋፍን 
ያጠቃልላል። የጤና ጥበቃ: MNsure.org

ለመረጃ ወይም ለድጋፍ ይደውሉልን 
ጥያቄዎችን ለመመለስ ወይም በማመልከቻ ሂደቱ ላይ እርስዎን ለመርዳት ዝግጁ የሆኑ ሰራተኞች 
አሉን። ከሰኞ-አርብ ፣ ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ 4:30 ከሰዓት ፣በ 612-596-1300 ጥሪዎችን 
ለመቀበል ዝግጁ ነን።

ዶችን ለማስገባት
•   ለመጫን MNbenefits.org
•   በኢሜል hhsews@hennepin.us
•   ፋክስ 612-288-2981
•    ደብዳቤ   Hennepin County Human Services Dept.  

P.O. Box 107 Minneapolis, MN 55440

ሰዎች እነዚህን አማራጮች መጠቀም ካልቻሉ ፣ በማንኛውም የማህበራዊ አገልግሎት ማዕከል  
ውስጥ የሰነድ መጣያ ሳጥኖች አሉ። 



ለተሻለ አገልግሎት እንቅፋቶችን ማስወገድ 
ነዋሪዎች የመጓጓዣ ፣ የሕፃናት እንክብካቤን እና የእረፍት ጊዜያቸውን በማባከን ወደ እኛ ይመጡ ዘንድ 
ሳናስገድዳቸው ጥቅማ ጥቅሞችን መስጠት እንደምንችል የኮቪድ -19 ገደቦች አረጋግጠውልናል። በመስከረም 
2020 በኤንኤፒን ካውንቲ ውስጥ MNbenefits ከተጀመረ ጀምሮ:
•  15,000 ሰዎች  የ MNbenefits ድህረገፅን ማመልከቻ በመጠቀም ለኤኮኖሚያዊ ጥቅማ ጥቅሞች 

አመልክተዋል።
• 12 ደቂቃ  አማካይ የማመልከቻ ጊዜ ነው ፣ ከድሮው ሂደት ጋር ሲነፃፀር ከአንድ ሰዓት በላይ ይወስዳል።

ስለ ገጠመኞቻቸው በዳሰሳ ጥናት ከተሳተፉት ነዋሪዎች መካከል-:  
• 99% የሚሆኑት በኢኮኖሚ ድጋፎች ዲጂታል መሣሪያዎች ረክተናል ብለዋል
•  82% በጥናቱ ከተሳተፉት ነዋሪዎች መካከል በስልክ ባገኙት አገልግሎት ረክተናል ብለዋል  እኔ 76 ነኝ እና 

ያለምንም ችግር መተግበሪያውን አጠናቅቄአለሁ። በጣም ለተጠቃሚ ምቹ… ለማለፍ ብዙ ቶን ጽሑፍ 
አይደለም።

ነዋሪዎች የሚፈልጉትን አገልግሎቶችን መስጠት 
ነዋሪዎች ምን ይላሉ : 

“ ንክኪ የሌለው እና በተወሰኑ ቀናት እና ሰዓታት  
ውስጥ ለማመልከት ያልተገደበ አማራጭ  
በመኖሩ አመሰግናለሁ ለተስፋ የሕይወት መስመር  
አመሰግናለሁ።”

“ እኔ 76 ነኝ እና ያለምንም ችግር ማመልከቻውን  
አጠናቅቄአለሁ። በጣም ለተጠቃሚ ምቹ …   
ለማንበብ ብዙ አስቸጋሪ ጽሑፍ የለም።”

“ሁሉም ነገር ጥሩ እና ቀላል እና አጭር ነበር።”

“ በእውነቱ ፣ ከዚህ በፊት ከነበረው ይልቅ በዚህን 
ጊዜ   ለማመልከት ቀላል ነው።”

“ Gracias por las preferencias en Español.”  
በስፓኒሽ ስለ ምርጫዎች እናመሰግናለን።


