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ዕዳ ለመክፈል ከእርስዎ
ሊወሰድ የማይችል
(“የማይታገድ”) ገንዘብ
❖ በዋሽንግተን ግዛት የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ይህንን ያንብቡ።
❖ ያገናኟቸውን ሁሉንም የመረጃ ወረቀቶች እዚህ በ WashingtonLawHelp.org ማግኘት
ይችላሉ።

ይህንን ማንበብ አለብኝ?
አዎ፣ ዕዳዎን ለመክፈል ከተቸገሩ እና ያበደርዎት ሰው ወይም ኩባንያ ሊከሰኝ ይችላል ብለው
ካሰቡ።
ማንም የሚከስዎ ገንዘብ ወይም ንብረት ከእርስዎ ሊወስድ ("ሊያግድብዎ") ይችላል ብለው
ሊጨነቁ ይችላሉ።

ይህንን ከማንበብ ምን እማራለሁ?
ህጉ የትኞቹ የገቢ ዓይነቶች እና ንብረቶች ከአበዳሪዎች (እዳ ያለብዎት ሰው ወይም ኩባንያ)
መነጠቅ እንደሚከላከል ይማራሉ።
ዕዳ ለመክፈል የተወሰኑ ፈንዶችን ከእርስዎ ሊወስዱ አይችሉም፣ ፍርድ ቤት እዳ እንዳለብዎ
ቢናገርም። እነዚህ ፈንዶች "ነጻ" ናቸው።
❖ ለህፃናት ድጋፍ፣ ለፌዴራል የተማሪ ብድር፣ እና ለፌዴራል መንግስት አንዳንድ ሌሎች
እዳዎች ለእነዚህ ነፃነቶች ጥቂት ልዩ ሁኔታዎች አሉ።

የምን ገቢ ነው ነፃ የሚሆነው?
❖ እነዚህ አጠቃላይ ነፃነቶች ናቸው። እያንዳንዱ ጉዳይ የተለየ ነው። ስለ ሁኔታዎ የሕግ
ባለሙያ ያነጋግሩ።
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ዕዳ ለመክፈል እነዚህ የገቢ ወይም የገንዘብ ዓይነቶች ከእርስዎ ሊወሰዱ አይችሉም፡

•

የማህበራዊ ዋስትና አካል ጉዳተኝነት እና የጡረታ ጥቅማጥቅሞች (የልጅ ድጋፍ፣
የፌደራል የተማሪ ብድር ወይም የፌደራል የታክስ እዳ ካለብዎት በስተቀር)

•

ተጨማሪ የደህንነት ገቢ (SSI) ጥቅማጥቅሞች

•

ጊዜያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች (TANF) ጥቅማጥቅሞች (የግዛት ደህንነት)

•

ያረጁ፣ ዓይነ ስውራን ወይም የአካል ጉዳተኛ (ABD) ጥቅማ ጥቅሞች (የግዛት አካል
ጉዳተኝነት)

•

የሥራ አጥ ማካካሻ (የልጅ ድጋፍ ዕዳ ካለዎ በስተቀር)

•

የ VA (የአርበኞች አስተዳደር) ጥቅማጥቅሞች (ከአንዳንድ ለመንግስት ካለብዎት ገንዘብ
በስተቀር)

•

የፌዴራል ተማሪዎች ብድር

•

እርስዎ የሚቀበሉት ልጅ ድጋፍ

•

አብዛኛዎቹ የጡረታ አበሎች

•

በባንክ ሂሳብዎ ውስጥ ያለ ገንዘብ፡
o ብቸኛው ፍርድ ለግል የተማሪ ብድር ዕዳ ከሆነ $2,500 ነፃ ነው።
o እንዲታገዱ የተፈረድበዎት ፍርድ የሸማቾች ዕዳ ከሆነ $2,000 ነፃ ነው።
o በባንክ ሂሳብዎ ውስጥ ያለው $500 ለሁሉም ሌሎች እዳዎች (እና $1,000
ተጨማሪ ጥሬ ገንዘብ፣ በአጠቃላይ እስከ $1,500 ነፃ) ነፃ ነው።

በባንክ ሒሳብ ውስጥ ያለው የተወሰነ ገንዘብ በራስ-ሰር ከእገዳ ተጠበቀ ነው። ባንኩ የእገዳ
ጽሑፍ ሲያገኝ ይህን መጠን ከመለያዎ መውሰድ አይችልም።
❖ አብዛኛዎቹ እገዳዎች ለተጠቃሚዎች የዕዳ ፍርዶች ናቸው። እነዚህ ከክሬዲት
ካርዶች፣ ከዶክተር ሂሳቦች፣ ከሆስፒታል ሂሳቦች፣ ለፍጆታ ሂሳቦች፣ የስልክ ሂሳቦች፣
ከባንክ ወይም ከክሬዲት ማህበር የግል ብድሮች፣ ለአከራይ ወይም ለቀድሞ
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ባለንብረት የሚገቡ እዳዎች፣ ወይም ማንኛውም ለግል፣ ለቤተሰብ ወይም ለቤተሰብ
አላማ ያሉ እዳዎች ያካትታሉ።
❖ ከማህበራዊ ደህንነት ወይም ከ VA ጥቅማ ጥቅሞች ውጪ ምንም አይነት
ገንዘብ በባንክ አካውንትዎ ውስጥ አያስቀምጡ።
ምንም እንኳን አንዳንድ ወይም ሁሉም በሂሳብዎ ውስጥ ያለው ገንዘብ ከእገዳ ነጻ ሊሆን ቢችልም፣ ባንኩ
በሂሳብዎ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ከሚከተሉት መጠኖች በላይ ሊያቆመው ይችላል፦

•

ብቸኛው ፍርድ ለግል የተማሪ ብድር ዕዳ ከሆነ $1,000 ወዲያውኑ ነፃ ይሆናል

•

የሚታገዱበት ፍርድ የሸማች ዕዳ ከሆነ $1,000 ወዲያውኑ ነፃ ይሆናል

•

በባንክ ሂሳብዎ ውስጥ ያለው $500 ለሁሉም ሌሎች እዳዎች (እና $1,000 ተጨማሪ ጥሬ
ገንዘብ፣ በአጠቃላይ እስከ $1,500 ነፃ) ነፃ ነው።

❖ ለምሳሌ፦ በባንክ ሂሳብዎ ውስጥ $1,700 አለዎት። ባንኩ ለደንበኞች እዳ ከአበዳሪው
የጽሁፍ ማገጃ ያገኛል። $1,000 በራስ ሰር ስለሚጠበቅ ባንኩ $700 ያቆማል። (ይህ
ማለት $1,000 በመለያዎ ውስጥ ይቀራል እና ለእርስዎ ይገኛል።) ቀሪው $700 አሁንም
ነፃ ነው ምክንያቱም 2,000 በባንክ ሒሳብ ውስጥ ያለው የተጠበቀ ነው። ነገር ግን፣
ተጨማሪውን $700 ለእርስዎ እንዲለቀቅ የነጻነት ጥያቄ ቅጽ ማስገባት አለብዎት።
ያንብቡ የግል ንብረት ነፃነቶችን እንዴት እንደሚጠይቁ.

የባንክ ሒሳብ ማስዋብ የተበላሹ ቼኮችን፣ ከመጠን በላይ የድራፍት ክፍያዎችን እና ሌሎች የባንክ
ክፍያዎችን ሊያስከትል ይችላል። ነፃ የወጣውን ገንዘብ ወደ መለያዎ ለመመለስ ወዲያውኑ ነፃ
የመልቀቂያ ማመልከቻ ቅጽ ማስገባት አለብዎት።
አብዛኛዎቹ የጡረታ አበል ከተቀበሉ በኋላም ከእገዳ ነፃ ናቸው። ይሁን እንጂ አንዳንዶቹ
አይደሉም። ሊረዱት ከቻሉ የጡረታ ቼኮች በቀጥታ ወደ ባንክ ሒሳብ አይገቡም። የጡረታ
ፈንዱ ቼኮችን በቀጥታ ወደ ቤትዎ መላክ ይችል እንደሆነ ይመልከቱ።
አበዳሪው ከባንክ ሂሳብዎ ገንዘብ ለመውሰድ ከሞከረ፡ ለእርዳታ በ 1-888-201-1014 CLEAR
ይደውሉ። ይህንንም ያንብቡ የግል ንብረት ነፃነቶችን እንዴት እንደሚጠይቁ.

ምን ያህል ደሞዜ ነፃ ነው ነፃ የሚሆነው?
ዕዳው ወይም ፍርዱ በምን ላይ እንደሆነ ይወሰናል።
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የሸማቾች ፍርዶች፡
ከእነዚህ ክፍያዎች ውስጥ ከአንዳቸው ያነሰ ገቢ ካገኙ፣ ከደሞዝዎ ውስጥ አንዳቸውም ሊከበሩ አይችሉም፡-

•

$507.15 በየሳምንቱ (35x የግዛቱ ዝቅተኛ የሰዓት ክፍያ፣ ይህም በሰዓት $14.49 ነው)

•

በየ2 ሳምንቱ $1,014.30

•

በየሁለት ወሩ $1,098.83

•

በየወሩ $2,197.65

ምንም እንኳን ከእነዚህ መጠኖች በላይ ያገኙ ቢሆንም፣ የግዛቱን ዝቅተኛ የሰዓት ክፍያ 35x ወይም
ከተጣራ ክፍያዎ 80 በመቶውን ማቆየት ይችላሉ።

❖ የተጣራ ክፍያ የግዴታ ተቀናሾችን ከቀነሱ በኋላ ገቢዎ ነው። የግዴታ ተቀናሾች
የሶሻል ሴኩሪቲ፣ ሜዲኬር እና የፌዴራል የገቢ ታክሶችን ያካትታሉ።
የግል የተማሪ ብድር ፍርዶች፡ከእነዚህ መጠኖች ያነሰ ገቢ ካገኙ፣ ከደሞዝዎ ውስጥ አንዳቸውም ሊታገዱ አይችሉም፡-

•

$877.00 በየሳምንቱ (50x በስቴቱ ውስጥ ከፍተኛው የሰዓት ክፍያ፣ ይህም በሰዓት $17.54
ነው)

•

በየ2 ሳምንቱ $1,754.00

•

በየሁለት ወሩ $1,900.17

•

በየወሩ $3,800.33

ምንም እንኳን ከእነዚህ መጠኖች በላይ ያገኙ ቢሆንም፣ በስቴቱ ውስጥ ከፍተኛውን የሰዓት ክፍያ 50x
ወይም ከተጣራ ክፍያዎ 85 በመቶውን ማቆየት ይችላሉ፣ ምንም ይሁን።
ሌሎች ፍርዶች፡-

ከእነዚህ መጠኖች ያነሰ ገቢ ካገኙ፣ ከደሞዝዎ ውስጥ አንዳቸውም ሊታገዱ አይችሉም.
•

$253.75 በየሳምንቱ

•

በየ2 ሳምንቱ $507.50
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•

በየሁለት ወሩ $549.80

•

በየወሩ $1,099.58

ምንም እንኳን ከእነዚህ መጠኖች በላይ ያገኙ ቢሆንም፣ አሁንም 35x የፌደራል ዝቅተኛ ደሞዝ
ወይም 75% የተጣራ ክፍያዎን ማቆየት ይችላሉ፣ የትኛውም ቢበዛ።
የልጅ ድጋፍ፡
•

50% የተጣራ ክፍያዎ ከእገዳ የተጠበቀ ነው።

ደመወዜን በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ?
አይ፣ ይህን ማድረግ የለብዎትም። ቀጣሪዎ በሚከፍልዎት ጊዜ ደሞዝ ከእገዳ ነፃ ነው። ቼክዎን ካወጡት
እና ገንዘቡን በባንክ አካውንት ውስጥ ካስገቡ ወይም ቀጣሪዎ በቀጥታ በማስያዝ የሚከፍልዎት ከሆነ
አበዳሪው ገንዘቡ ከደሞዝ ነፃ አይደለም ብሎ ሊጠይቅ ይችላል።

❖ አበዳሪዎች ከባንክ ሂሳብዎ ገንዘብ እንዲያወጡ በፍጹም ፍቃድ አይስጡ።

ገንዘቤን ብድር ባለበት ባንክ አካውንት ውስጥ ማስቀመጥ አለብኝ?
አይ፣ የተቀማጭ ባንክዎ ያለዎትን ዕዳ ለመክፈል ከባንክ ሂሳብዎ ገንዘብ መውሰድ ይችላል።
ምሳሌዎች፡- ከባንክ ክሬዲት ካርዶች ውስጥ አንዱ ባለህበት ወይም በብድር ባለህበት ባንክ የቁጠባ
ወይም የቼኪንግ አካውንት አይኑርዎት።

አበዳሪዬ ባለብኝ ዕዳ ከሰሰኝ። ምን ላድርግ?
ወዲያውኑ ከጠበቃ ጋር ይነጋገሩ።

❖ የፍርድ ቤት ወረቀቶችን ችላ አይበሉ!
ገቢዎ እና ንብረቶቻችሁ ከጌጥነት ነጻ ቢሆኑም፣ አሁንም ለፍርድ ቤት ለመመዝገብ ከገቢ እና ከጌጥነት ነፃ
የሆነ ንብረትን በተመለከተ መግለጫ መሙላት አለብዎት። አበዳሪው የእርስዎን ገቢ እና ንብረት መውሰድ
እንደማይችል ያሳያል። ያንብቡ መቼ ከገቢ እና ከንብረት ነፃ የሆነ መግለጫ ማቅረብ ይኖርብኛል።።

ተጨማሪ ሂደቶች ላይ እንድገኝ ትእዛዝ ደረሰኝ። ምን ላድርግ?
ትዕዛዙን ማክበር (መከተል) አለብዎት። ያንብቡ ተጨማሪ ሂደቶች.
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የህግ ድጋፍ ያግኙ
•

በመስመር ላይ ያመልከቱ በ CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

•

በኪንግ ካውንቲ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከመከልከል ውጪ) የህግ ጉዳይ
እያጋጠመዎት ነው? ይደውሉ 2-1-1 (ወም በነጻ መስመር 1-877-211-9274)
በሳምንቱ የስራ ቀናት 8:00 am - 6:00 pm. እነሱ ወደ የሕግ ድጋፍ አቅራቢ ይመሩዎታል።

•

ከኪንግ ካውንቲ ውጭ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከመከልከል ውጪ) የህግ ጉዳይ
እያጋጠመዎት ነው? ከ 9፡15 am - 12፡15 pm ባሉት የስራ ቀናት በ CLEAR ቀጥታ
መስመር በ1-888-201-1014 ይደውሉ ወይም በመስመር ላይ በ
nwjustice.org/apply-online ያመልክቱ።

•

የመፈናቀል አደጋ አጋጥሞዎታል? በ 1-855-657-8387 ይደውሉ

•

የቤት እገዳ አጋጥሞዎታል? በ 1-800-606-4819 ይደውሉ

•

ከኪንግ ካውንቲ ውጭ የህግ ጉዳይ ያላቸው አረጋውያን (ዕድሜያቸው 60 እና ከዚያ
በላይ የሆኑ) እንዲሁም በ1-888-387-7111 ወደ CLEAR*Sr መደወል ይችላሉ።

•

መስማት የተሳናቸው፣ መስማት የሚቸገሩ ወይም መናገር የተሳናቸው ደዋዮች
የመረጡትን የማስተላለፊያ አገልግሎት ተጠቅመው ወደነዚህ ቁጥሮች መደወል ይችላሉ።

CLEAR እና 2-1-1 አስተርጓሚዎችን ይሰጣሉ።

ይህ ህትመት ስላሉዎ መብቶች እና ስላሉብዎ ኃላፊነቶች በተመለከተ ጠቅላላ መረጃ ይሰጥዎታል። ህትመቱ
የተዘጋጀው እንደ ልዩ የህግ ምክር እንዲያገለግል አይደለም።
© 2022 ኖርዝዌስት የፍትህ ፕሮጀክት - Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(የመገልበጥ እና የማሰራጨት ፈቃድ ለ Alliance for Equal Justice እና ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ ለግለሰቦች
ተሰጥቷል።)
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