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ጋዜጣዊ መግለጫ  

እንደደረሰ ይፋ እንዲደረግ 

እሮብ ማርች 18, 2020  

 

የዴንቨር ሂውማን አገልግሎቶች አገልግሎት መስጫዎቹን በመዝጋት 
አገልግሎቱን በኦንላይንና በስልክ ይሰጣል 

 
  የዴንቨር መጠለያዎች በበረዶ ሳቢያ ቤት አልባ ለሆኑ ሰዎች ክፍት ነው፡፡ 
 
 
ዴንቨር፦የማህበረሰቡን ጤና እና ደህንነት ለመጠበቅ እንዲሁም የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት ከማርች 19 ቀን 2020 
እለተ ሀሙስ ጀምሮ በቀጣይ እስከሚገለፅ ድረስ ሁሉም የዴንቨር ሂውማን ሰርቪስ ፋሲሊቲስ ለህዝብ  የሚዘጉ 
ይሆናሉ፡፡ በድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችም በቀጣይ ጥሪ የሚደረግላቸው ይሆናል፡፡ ዴንቨር ሂውማን ሰርቪስ 
በሀገር ውስጥ አገልግሎቱን የሚሰጥና በመንግስት ክትትል የሚደረግበት ተቋም ነው፡፡ የ DHS አገልግሎቶችን ለግዜው 
ለመዝጋት የሚያስችለው ይህ ጊዜያዊ ውሳኔ  በኮሎራዶ የሂውማን ሰርቪስ ዲፓርትመንት  መመሪያ መሰረት የተወሰ ነው፡፡   
 
የንግድ ግንኙነት አለመኖሩን ተከትሎ የድርጅቱ ሰራተኞች ለዴንቨር ቤተሰቦች ጠንከር ያለ ድጋፍ እና የደህነት አገልግሎት  
በኦንላይን እና በስልክ ከ8 a.m. እስከ 4:30 p.m ድረስ ከሰኞ እስከ አርብ  መስጠታቸውን ይቀጥላሉ፡፡ በኦንላይን እና 
በስልክ www.denvergov.org/humanservices አሊያም 720-944-4DHS (4347) የሚሰጡት ከንግድ ጋር የተያያዙት 
አገልግሎቶች የሚካትቱት፦  

 
 

•   ለእቃዎች የሚቀርብ ጥያቄ (ምግብ፣ ክፍያ፣መድሀኒት፣ የህፃናት ንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ፣ RTD Live) 
•   ለሪፖርት ለውጥ 
•  ሰነዶችን ለማስገባት 
•   የጥቅም ደረጃን ለማረጋገጥ 
•   ለህፃናት ድጋፍ ክፍያ ለመፈፀም 
•   ከኪራይ ጋር በተያያዘ መረጃዎችን በቀላሉ ለማግኘት 
•   ከኤነርጂ አሲስታንስ  እና ከእቃ ቀረጥ እፎይታ ለማግኘት የሚያስችሉ ማመልከቻዎችን ለማውረድ 

 
በህፃናት ላይ ለሚደርስ በደል ወይም ቸልተኝነት ይደውሉ በ1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437)፡፡ 

 
ማንኛውም በእድሜው የገፋ አሊያም ትልቅ የሆነ ሰው ”ስጋት ውስጥ” እንዳለ ጥርጣሬ ካለ አሊያም ከተበደለ፣ 
ከተገለለ፣ አሊያም ሞራሉ ከተነካ ለአደልት ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስስ ሆት ላይን በ720-944-4DHS (4347) 
ይደውሉልን፡፡  
 
አስፈላጊ የሚባሉ እርምጃዎች ሁሉ በማጠቃለያውም ሆነ በሌሎች ሁነቶች ተግባራዊ መሆኑ የሚቀጥል ሲሆን 
ሌሎች በርካታ  ቁጥር ያላቸው የህዝብ ስብሰባዎች  ውጤታማ እንደሆኑ እና የሑነቶች አድማቂ ሆነው የሚቀጥሉ 
ይሆናል፡፡ አሁን ላይ የሚኖሩና ከማጠቃለያ፣ ከስረዛ እና ወደ ሌላ ግዜ ከማዘዋወር ጋር በተያያዘ ያሉና በየጊዜው 
የሚወጡ መረጃዎችን ለማግኘት  www.denvergov.org. 
 

የዴንቨር ሂውማን ሰርቪስስ አገልግሎት አሰጣጥ እየተለወጠ በሄደ ቁጥር ዴንቨር ሸልተርስ ኤንድ ሰርቪስ፣ ቤት አልባ የሆኑ 
ሰዎች ችግር ለህዝብ እንዲደርስ ያደርጋል፡፡ ዴንቨር የጸደይን በረዶ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም 
የነበሩትን መጠለያዎች እንዲጠቀሙ ይበረታታሉ፡፡ ማንኛውም መጠለያ የሚፈልል ሰው አሊያም ሌላ ሰው ቤት ለማግኘት 
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ጥያቄ ለማቅረብ በ 2-1-1 (ከ8 a.m. እስከ 5 p.m. ከሰኞ እስከ ዓርብ) ቤት አልባ ለሆኑትና አካል ጉዳተኛ ለሆኑት 
የሚሰጠውን የትራንስፖርት ድጋፍ፣  አገልግሎቶች ለማግኘት ይደውሉ፡፡ ለድንገተኛ አደጋ ሁልጊዜ በ 9-1-1 ይደውሉ፡፡ 


