
አዘጋጅ
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል

የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ 
ቤት አጀማመር



የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል ተልዕኮ ትውልዳቸው ኢትዮጵ
ያዊ የሆኑ ሰዎችን ሁሉ ከአሜሪካ ማህበረሰብ ጋር ያለምንም 
ችግር እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲ
ያትል ለፒውጅት ሳውንድ አካባቢ ማህበራዊ፣ ባህላዊና የአና

ኗር ዘይቤ አስተዋጽኦ ለማድረግና ኢትዮጵያዊ አሜረካኖች ጥን
ታዊና የበለፀገ ባህላዊ ቅርሳቸውን እንዲጠብቁና እንዲያካፍሉ 

ለማገዝ ያልማል፡፡

የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል የአነስተኛ ንግዶች ሬዚሊየንሲ 
ኔትወርክ (Small Business Resiliency Network) አባል 

ሲሆን አነስተኛ የንግድ ድርጅቶች ድርጅታቸውን በስኬታማ 
መንገድ እንዲመሩና እንዲያሳድጉ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ ድርጅት 
ለማቋቋም ፍላጎት ላላቸው ሰዎች አካሄዱን የሚያሳይ መመ
ሪያም ያቀርባል፡፡ ይህ ሰነድ የአዛውንት እንክብካቤ መስጫ  

እንዴት እንደሚቋቋም ደረጃ በደረጃ የሚያሳይ መመሪያ ይዞ 
ቀርቧል፡፡



የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት ምንድነው?

የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት በዋሽንግተን ግዛት የማህበራዊ እና ጤና 
አገልግሎት ክፍል (Washington State Department of Social 

and Health Services – DSHS) ፈቃድ የተሰጠው መተኛ፣ መብል 
እና እንክብካቤ ከአገልግሎት ሰጪው ጋር ለማይዛመዱ እስከ ስድስት 

ለሚሆኑ አዋቂዎች የሚቀርብበት መኖሪያ ነው፡፡

የቤት ውስጥ እንክብካቤ ለአረጋውያን 
የተወሰነ ነፃነትን የ24 ሰዓት ክትትል 
ከሚሰጠው ዋስትና ጋር አዳብሎ በአነስተኛ፣ 
ደህንነቱ የተጠበቀ ከባቢ ይሰጣል፡፡ 
የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤቶች ብዙ 
ጊዜ ማብሰል፣ ልብስ ማጠብ፣ ፅዳት፣ ልዩ 
እንክብካቤ፣ የእረፍት እንክብካቤ እና መጓጓዣን ጨምሮ የዕለት ተዕለት 

እንቅስቃሴዎች ላይ ድጋፍ 
ያቀርባሉ፡፡ የአገልግሎት ፈቃድ 
እና ልምድ ያለው የአዋቂ 
እንክብካቤ መስጫ ቤት እስከ 
ስምንት ለሚደርሱ አዋቂዎች 
አገልግሎት ወደመስጠት 
ሊስፋፋ ይችላል፡፡ 

1የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት አጀማመር



በዋሽንግተን ግዛት የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤቶች 
ፈቃድ መስፈርት

አንድ ሰው የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ 
ቤት መክፈት ሲፈልግ መጀመሪያ 
የሚያስፈልገው የሁለት ሰዓት 
የማስተዋወቂያ ትምህርት መውሰድ 
ነው፡፡

የዚህ ትምህርት ዓላማ ተሳታፊዎቹ 
ይህን ሥራ በእርግጥ ሊጀምሩት 
የሚፈልጉት ለመሆኑ ውሳኔ 
ለማድረግ እንዲረዳቸው ነው፡፡ በማስተዋወቂያ ትምህርቱ የሚሸፈኑ ርዕሶች 
የሚከተሉት ናቸው፡-

* የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤትን ማካሄድ ምን ምን እንደሚያካትት

* የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት ጋር የተገናኙ ህግጋት እና ደንቦች ዳሰሳ

* የባለቤቱ/አገልግሎት ሰጪው ሃላፊነቶች ዝርዝር

* የእንክብካቤ መስጫ ቤትን ማካሄድ የአገልግሎት ሰጪው ቤተሰብ ላይ 
የሚኖረውን ተፅዕኖ መመልከት

* የነዋሪዎችን መብት ማስቀመጥ እና የነዋሪዎችን ፍላጎትና ምርጫ ማሟላት 
አስፈላጊነት

* ሠራተኞች መቅጠር፣ ማሰልጠን እና መምራት

በተጨማሪ ለፈቃድ ከማመልከት በፊት ባለቤቱ/
አገልግሎት ሰጪው የሚከተሉትን ማጠናቀቅ 
ይኖርባቸዋል፡-

 9 የአስቸኳይ ጊዜ ህክምና እርዳታ እና የቆመ ልብ ምትና 
ትንፋሽ ማስጀመር (CPR) ስልጠና 

2 የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት አጀማመር



 9 የቤት ውስጥ እንክብካቤ ረዳት (Home Care Aide) ሰርቲፊኬት

75 ሰዓታት የሚወስድ ስልጠና ነው (2 ሰዓታት ማስተዋወቂያ፣ 3 ሰዓታት ደህንነት እና 

70 ሰዓታት አንኳር መሠረታዊ በሚል ተከፋፍሏል)፡፡ 

* የተመዘገቡ ነርሶች (RNs) ፣ የተፈቀደላቸው ረዳት ነርሶች (LPNs)፣ ረዳት 
ነርሶች (NACs)፣ ነርስ ቴክኒሽያኖች፣ ወይም ከፍተኛ የተመዘገቡ ነርስ 
ባለሙያዎች (advanced registered nurse practitioners) ይህን የ75 
ሰዓት ስልጠና እና የቤት ውስጥ እንክብካቤ ረዳት ሰርቲፊኬት ማሟላት 
አያስፈልጋቸውም፡፡

 9 የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤቱ በተለይ እንዲሰራ የሚፈለግበት ዘርፍ ካለ 
(ለምሳሌ የመርሳት ችግር /dementia/ ወይም የአእምሮ ህመም /mental 
health need/ ያለባቸው ነዋሪዎች እንክብካቤ) ለዛ የሚረዳ ልዩ ስልጠና 
(ለምሳሌ የ8 ሰዓታት የመርሳት ችግር ስልጠና እና የ8 ሰዓታት የአእምሮ ጤና 
ስልጠና)

 9 የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት አስተዳዳሪ ስልጠና

 9 የነርስ ሥራን ተቀብሎ መስራት እና የስኳር ህመም ተኮር ስልጠና (የ12 
ሰዓታት ስልጠና)

 9 የምግብ አያያዝ እና ደህንነት ስልጠና

 9  ተከታታይ ትምህርት

* ተከታታይ ትምህርቱ የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሰርቲፊኬቱ ከተገኘ አንድ 
ዓመት በኋላ በየዓመቱ ከሰልጣኙ የልደት ቀን በፊት መወሰድ ይኖርበታል 

(የ12 ሰዓታት ስልጠና)

 9የጀርባ ታሪክ ምርመራ

 9ቤቱ ሁሉንም የደህንነት ህግጋት 
ማሟላቱን በአካባቢው የህንፃ 
ባለስልጣን ማስፈቀድ

የግዛቱን ህግጋት እና ደንቦች እንዲሁም የቤት እና እሳት ህግጋት ከማሟላት 
በተጨማሪ እንክብካቤ መስጫ ቤቶች ድርጅታቸውን በሚገኙበት ከተማ 

3የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት አጀማመር



ማስመዝገብ አለባቸው፡፡ ባለቤቱ በተጨማሪ ሁሉንም 
የፌደራል፣ ግዛት እና አካባቢ የግብር እና ቅጥር ህግጋት 
ማክበር ይኖርባቸዋል፡፡

የአዋቂ እንክብካቤ ቤቶች ሁሉንም ስልጠናዎች እና 
ደንቦች ሲያሟሉ በማህበራዊ እና ጤና አገልግሎት ክፍል 
ፈቃድ ይሰጣቸዋል፡፡

 9 ለማመልከት የሚያስፈልጉ፡-

* የማይመለስ $2,750 ክፍያ፤

* በአሁኑ ጊዜ ፈቃድ ያለውን የእንክብካቤ መስጫ ቤት ባለቤትነት ለመቀየር 
- የማይመለስ $700 ክፍያ እና በባለፈቃዱ የተፃፈ የእርስዎ ፈቃድ 
በሚሰጥበት ጊዜ የእርሳቸውን ለመመለስ መስማማታቸውን የሚገልጽ 
ደብዳቤ፤

* 12 ወራት ያልበለጠው የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት ማስተዋወቂያ 
ትምህርት ሰርቲፊኬት፤

* የዋሽንግተን ግዛት የድርጅት ፈቃድ ቁጥር ቅጂ፤

* በአገር ውስጥ ገቢ አገልግሎት (Internal Revenue 
Service - IRS) የተሰጠ የቀጣሪ መለያ ቁጥር - 
የፌደራል ታክስ ቁጥር (EIN) ቅጂ፤

* አመልካች/አገልግሎት አቅራቢው፣ የድርጅቱ ወኪል 
እና የነዋሪ ሥራ አስኪያጅ (resident manager) 

ተገቢውን 
መመዘኛ እንደሚያሟሉ የሚያሳዩ 
ሰነዶች፡፡

እነዚህ ካልተሟሉ ክፍሉ ማመልከቻዎን 

አያስተናግድም፡፡
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ስኬታማ የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት ለመጀመር 

ያሉ ሂደቶች

1. ጥናት

ስኬታማ የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ለማቋቋም 
ምናልባት መጀመሪያ የሚያስፈልግዎት ጥናት 
ማድረግ ነው፡፡ ድርጅቱ ማስፈለጉን እና የት 
አካባቢ እንደሚያስፈልግ ያጥኑ፡፡ ጥናትዎ 
አረጋውያን ምን እንደሚያስፈልጋቸው ለመረዳት 
እና ያንን ለማሟላት መቻልዎን ለማረጋገጥ 
በሚያስችል መልኩ መቃኘት አለበት፡፡ አዛውንቶች ከሚያስፈልጓቸው ነገሮች ውስጥ 
የገንዘብ፣ ህክምና እና መንፈስ ድጋፍ ሊካተቱ ይችላሉ፡፡

የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤቱ የሚገኝበት ቦታ 
እንዲሁም ቤቱ ለተጠቃሚ የተመቻቸ እና ለዓይን 
የሚስብ መሆኑ ለድርጅቱ ስኬታማነት ወይም 
ውድቀት ቁልፍ ናቸው፡፡ በአካባቢው የሚገኙ 
ተፎካካሪ ድርጅቶችንም ያጥኑ፤ ምን አገልግሎት እና 
ዋጋ እንዳላቸው ይወቁ፡፡

ጥራት ያለው አገልግሎት እና በትኩረት የሚከታተሉ 
ሠራተኞች ያላቸው የእንክብካቤ መስጫ ቤቶች 

ሁሌም ተፈላጊ ናቸው፡፡ ነገር ግን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ካለው የተጠቃሚዎች 
ቁጥር በላይ ፈቃድ ያላቸው እንክብካቤ መስጫ ቤቶች ሲኖሩ ሌሎች አካባቢዎች 
ደግሞ የእንክብካቤ ቤቶች ከፍተኛ እጥረት አለባቸው፡፡

አዲስ አገልግሎት አቅራቢዎች በአንድ አካባቢ ምን ያህል የእንክብካቤ መስጫ 
ቤቶች እንደሚገኙ ለማወቅ የዋሽንግተን ግዛት ማህበራዊ እና ጤና አገልግሎት 
ክፍል ድረገጽ (webpage) ላይ እርጅና እና የረጅም ጊዜ ድጋፍ (Aging and Long-
term Support) ከሚለው ስር በመጎብኘት መቃኘት ይገባቸዋል፡፡ ፈቃድ ያላቸውን 
የእንክብካቤ መስጫ ቤቶች ለማየት የሚያስችለው መሳሪያ ከዚህ ቀጥሎ ይገኛል፡- 
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2. የሥራ ዕቅድ መጻፍ

ሁሉንም የእንክብካቤ መስጫ ቤቱን ሥራ 
ዝርዝር አድርጎ የሚያሳይና የእንክብካቤ 
መስጫ ቤቱን አዋጭነት ለማሳየት የሂሳብ 
ትንበያ ሰነዶችን ያካተተ የሥራ ዕቅድ 
ያዘጋጁ፡፡

በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጀ የሥራ ዕቅድ 
ድርጅትዎን ሲጀምሩ በደንብ ይመራዎታል፡፡ 
የሥራ ዕቅዶች ለድርጅቶች ገንዘብ ለማግኘት 
ይጠቅማሉ፤ ዋና ዋና ግቦች ላይ ለመድረስም ይረዳሉ፡፡

በደንብ የተጻፈ የሥራ ዕቅድ ዋና አካላት በከፊል የሚከተሉት ናቸው፡-

* ምርት ማዘጋጀት፡- ድርጅትዎ ለየትኛው ችግር መፍትሄ ይሰጣል? 
አገልግሎትዎ ከተፎካካሪዎችዎ በምን ይለያል?

* ሽያጭ እና ገበያ ፍለጋ፡- ደንበኞችዎ ሊሆኑ የሚችሉት እነማን ናቸው? 
እንዴት ትኩረታቸውን አግኝተው ወደደንበኝነት ይቀይሯቸዋል?

* ሰዎች እና አጋሮች፡- ለምን የሥራ ዓይነቶች መቅጠር ያስፈልግዎታል? ምን 
ዓይነት ሙያዊ ግንኙነትስ መመስረት ያስፈልግዎታል?

* የሂሳብ ዕቅድ፡- ወጪዎን ለመሸፈን 
ምን ያህል ደንበኞች ያስፈልጉዎታል? 
እዛ ለመድረስ ምን ያህል ገንዘብ 
ያስፈልግዎታል? ገንዘቡንስ ከየት 
ያመጡታል?

3. ገንዘብ ማግኘት

ድርጅቱን ለመጀመር የሚያስፈልገው ቀጣይ ጉዳይ ገንዘብ ማግኘት ነው፡፡ የመነሻ 
ወጪዎችን እና ሥራውን ለማካሄድ የሚያስፈልጉ የዕለት ተዕለት ወጪዎን 
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በመገመት ይጀምሩ፡፡ ይህን መረጃ ተጠቅመው 
የእንክብካቤ መስጫ ቤትዎን በጀትና ለመጪው 
አንድ ዓመት የሚጠበቀውን ወጪ ትንበያ ያዘጋጁ፡፡

የእንክብካቤ መስጫ ቤትዎን በጀት በእጅዎ ካስገቡ 
በኋላ የሚያስፈልግዎትን ገንዘብ ለማወቅ ጠቅላላ 
ወጪውን በእጅዎ ካለው ካፒታል ጋር ያነፃፅሩ፡፡ 
የፈቃድ፣ መሳሪያዎች፣ የህንፃ ጥገና እና የሠራተኛ 

ደመወዝ ወጪዎችን ማካተት ያስታውሱ፡፡

ለእንክብካቤ መስጫ ቤትዎ ገንዘብ ሊያቀርቡ ከሚችሉት ምንጮች ውስጥ 
የሚከተሉት ይካተታሉ፡- 

* የራስ ገንዘብ፡- በዚህ አማራጭ ለድርጅቱ የሚውል ካፒታል ከቁጠባዎ 
እንዲሁም ከሌላ ገቢዎ ላይ ያቀርባሉ ማለት ነው፡፡ ድርጅቱ ሥራ ከጀመረ 
በኋላ ድርጅቱን ለማሳደግ ትርፉ ተመልሶ ለድርጅቱ ሥራ ይውላል፡፡

* ጓደኞች እና ቤተሰብ፡- ከጓደኞች እና ቤተሰብ የሚገኝ ብድር አነስተኛ 
ድርጅትዎን ለመጀመር የሚያፈልግዎትን ካፒታል ለማግኘት ጥሩ መንገድ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ድርጅትዎን ከቤተሰብ እና ጓደኞች ጋር ሲያገናኙ የተፃፈ 
ስምምነት እና የክፍያ ዕቅድ ማኖር ጥሩ ይሆናል፡፡

* መደበኛ የንግድ ብድር፡- ይህ የብድር ዓይነት ከባንክ በቀጥታ የሚገኝ ነው፡
፡ መደበኛ የንግድ ብድር ብዙ ጊዜ አነስ ያለ ወለድ እና ከፍ ያለ ካፒታል 
ለማግኘት ያስችላል፡፡ ሆኖም መያዣ እና ከፍተኛ የብድር ነጥብ (credit 
score) ያስፈልግዎታል፡፡

* የአነስተኛ ድርጅት ብድር፡- የአነስተኛ ድርጅት ብድር በቀጥታ ከባንክ 
ማግኘት ቢቻልም ከዩ. ኤስ. አነስተኛ 
ድርጅት አስተዳደር (SBA) ጋር 
በአጋርነት ከሚሰሩ ባንኮች መበደር 
ተመራጭ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል፡
፡ በተለይ አነስተኛ የብድር ነጥብ 
(credit score) ላለው ሰው ይህ 
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መንገድ ተመራጭ ሊሆን ይችላል፡፡ የSBA መመሪያዎች አበዳሪውንም 
ተበዳሪውንም ለመጠበቅ የተዘጋጁ ናቸው፡፡ መያዣ ያስፈልጋል፤ 
እስኪፈቀድም ጊዜ ሊወስድ ይችላል፡፡

* የሥራ ሸሪክ ያግኙ፡- 
አብሮት የሚሰራ ሸሪክ 
ከያዙ ገንዘባቸሁን 
አቀላቅላችሁ ለድርጅቱ 
የሚያስፈልገውን ገንዘብ 
ለማሟላት ሊረዳ 
ይችላል፡፡

4. የድርጅት አወቃቀር ቅርጽ መምረጥ 

የዋሽንግተን ድርጅትዎን እንደ ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ (LLC)፣ ኮርፖሬሽን፣ 
ወይም አትራፊ ያልሆነ ድርጅት አድርጎ ህጋዊ ሰውነት ባለው ድርጅት መልኩ 
ማስመዝገብ ሁለት ዓበይት ጥቅሞች አሉት፡-

 9  የተሻለ ተአማኒነት

 9 ድርጅትዎ ቢከሰስ ከግል ኃላፊነት ሽፋን ማግኘት

የትኛው የድርጅት ቅርጽ ለድርጅትዎ ልክ እንደሚሆን ያረጋግጡ፡፡
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5. ድርጅትዎን ማስመዝገብ

የድርጅትዎን ቅርጽ ከመረጡ በኋላ የሚቀጥለው እርምጃ ድርጅትዎን ማቋቋም 
ነው፡፡ ለምሳሌ ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ እንዲሆን ከመረጡ ለማቋቋም እና 
ያንኑ ቅርጽ አስይዞ ለማስቀጠል ከሁሉም የኩባንያ ቅርጾች ቀላሉ ነው፡፡ ከሌሎች 
የድርጅት ቅርጾች ባነሰ የወረቀት ሥራ በአምስት ቀላል እርምጃዎች ኃላፊነቱ 
የተወሰነ ኩባንያ ማቋቋም ይችላሉ፡፡

1. ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያዎን ስም ይሰጡት

2. የተመዘገበ ወኪል ይምረጡ

3. ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያዎን በግዛቱ ያስመዝገቡ

4. ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ማካሄጃ ስምምነት ያዘጋጁ

5. የቀጣሪ መለያ ቁጥር (EIN) ያግኙ

6. ለድርጅቱ የባንክ 

አገልግሎት፣ የብድር ካርዶች 

(Credit Cards) እና የሂሳብ 

መዝገብ ማዘጋጀት

ለድርጅቱ ብቻ የሚሆን የባንክ እና 
የብድር ሂሳቦችን መጠቀም ለግል ንብረትዎ ጥበቃ ወሳኝ ነው፡፡ የግልና የድርጅት 
ሂሳብዎ ሲቀላቀሉ የግል ንብረቶችዎ (ቤትዎ፣ መኪናዎ እና ሌሎች ዋጋ ያላቸው 
ንብረቶችዎ) ድርጅትዎ ቢከሰስ ስጋት ላይ ናቸው፡፡

7. ፈቃዶችን ማግኘት

የግዛት ህግጋትና ደንቦች እንዲሁም የህንፃና እሳት ህግጋትን ከማክበር በተጨማሪ 
የእንክብካቤ መስጫ ቤቶች ድርጅታቸውን ቤቱ በሚገኝበት ከተማ ማስመዝገብ 
አለባቸው፡፡ ባለቤቱ ሁሉንም የፌደራል፣ ግዛት እና አካባቢ የግብር እና ቅጥር 
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ህግጋትንም ማክበር ይኖርበታል፡፡

ሌላው አገልግሎት የሚቀርብበት ቤት ሁሉንም 
የደህንነት ህግጋት ለማሟላቱ በአካባቢው የህንፃ 
ባለሥልጣን ማስፈቀድ ነው፡፡

ሁሉንም የሥልጠና እና ደንብ መስፈርቶች ካሟሉ 
በኋላ የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤቶች ፈቃድ የሚያገኙት በማህበራዊና ጤና 
አገልግሎት ክፍል ነው፡፡

8. ሠራተኞች መቅጠር

ደንበኞችዎን እንዲንከባከቡ 
ባለሙያዎችን ይቅጠሩ፡፡ የድርጅትዎ 
ስኬት በሚቀጥሯቸው ሠራተኞች 
ዓይነት ይወሰናል፡፡ የእርስዎን መርህ 
የሚያንፀባርቁና አረጋውያንን በአክብሮት 
እና ዋጋ በመስጠት የሚንከባከቡ 
ሠራተኞችን ይቅጠሩ፡፡

9. የድርጅትዎን ድረገጽ ማዘጋጀት

ድረገጽ ማዘጋጀት የአነስተኛ ድርጅት 
ባለቤቶችን ህይወት በጣም የሚያቀል 
አስፈላጊ እርምጃ ነው፡፡ በአሁኑ ዘመን 
ሁሉም ህጋዊ ድርጅቶች ድረገጽ 
አላቸው፡፡ 
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10. ድርጅትዎን ማስተዋወቅ እና ለገበያ ማቅረብ

ድርጅትዎን ለማስተዋወቅ የተለያዩ 
መንገዶች አሉ፤ እጅግ ጠቃሚዎቹ 
መንገዶች የሚከተሉት ናቸው፡-

1. ፌስቡክ (Facebook)

2. ዩትዩብ (Youtube)

3. ጉግል ማይ ቢዝነስ (Google My 
Business)

4. በራሪ ወረቀቶች

5. በሰው በሰው

ጠቃሚ ድረገጾችን ለማግኘት ይህን ድረገጽ ይጠቀሙ፤ https://ecseattle.org/business-

resiliency/
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Notes

12 የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት አጀማመር



13የአዋቂ እንክብካቤ መስጫ ቤት አጀማመር




