519-883-2100 ext. 3
ጽሙማንን ምስማዕ
ዝኸብዶምን (TTY)
519-575-4608

grt.ca

ኣብ GRT ዋጋ
48% ዓቅብ

ብዛዕባ እቲ
ተመጣጣኒ ስግግር ፕሮግራም (ATP)
ዝበለጸ ሓበሬታ ርኸቡ

ኣብ ዋተርሉ ክልል ትሑት ኣታዊ ሃሊካ ትነብር ዘለኻ እንተ ኾይንካ
ንናይ ተመጣጣኒ ስግግር ፕሮግራም (ATP) ብቁዕ ክትኮን ትኽእል
ኢኻ። እዚ ATP ናይ 48% ቅናስ ዋጋ ናይ ግራንድ ሪቨር ትራንዚት
(GRT) ዋጋ የቅርብ።

ናይ ዋጋ ምህርቲ

ስሩዕ ዋጋ

ናይ ATP ዋጋ

ወርሓዊ መሕለፊ

$90

$46.80

$2.86

$1.49

ዝተኸዘነ ዋጋ ክፍሊት

መን ክምዝገብ ይኽእል?
ዝኾነ 18 ወይ ልዕሊኡ ዕድሚኡ ሰብ ን ATP ክምዝገብ ይኽእል እዩ። ናይዚ ፕሮግራም እዚ
ብቁዕነት ኣብ ናይ ቤተ ሰብካ ጽሩይ ኣታዊ መሰረት ዝገበረ እዩ (መስመር 23600 ካብ ነፍሲ
ወከፍ ኣባላት ናይ ግብሪ ምምላስ
)፣ እዚ ድማ ንበዓል ቤት/ብጻይ፣ ከምኡ’ውን ዝኾነ 18 ወይ ልዕሊኡ ዕድሚኡ ጽግዕተኛ
ናይ ቤተ ስብኩም ኣባል እውን ዘካተተ እዩ። ፈቃድ እንተተዋሂብካ፣ ኩሎም ኣባላት ቤተ
ሰብካ ናይ ATP ቅናስ ክቅበሉ ይኽእሉ እዮም፣ እቶም 17 ወይ ትሕቲኡ ዕድሚኦም እውን
ሓዊሱ።
ናይ ATP ብቁዕነት ብናይ ዋተርሉ ክልል ናይ ኮም ኣገልግሎት ክፍሊ እዩ ዝመሓደር።

በዝሒ ቤተ ሰብ
1 ሰብ
2 ሰብ
3 ሰብ
4 ሰብ
5 ሰብ
6 ሰብ

ናይ ቤተ ሰብ ጽሩይ ኣታዊ
22,961 ወይ ትሕቲኡ
$32,471 ወይ ትሕቲኡ
$39,769 ወይ ትሕቲኡ
$45,921 ወይ ትሕቲኡ
$51,341 ወይ ትሕቲኡ
$56,242 ወይ ትሕቲኡ

17 ወይ ትሕቲኡ ዕድሜኻ ኮይንካ ብፋይናንስ ዓርስኻ ዝኸኣልካ እንተ
ኾይንካ፣ ብኽብረትካ ንናይ ኬዝ ሰራሕተኛኻ ወይ ናይ ኮም ኣገልግሎት
ብምዝርራብ ዝበለጸ ሓበሬታ ርኸብ። ናይ ሙሉእ ግዜ ድሕሪ ካልኣይ ብርኪ
ተመሃሮ ንናይ ተመጣጣኒ ስግግር ፕሮግራም ብቁዓት ኣይኮኑን።

ብኸመይ ክምዝገብ ይኽእል?
• ኦንላይን ኣብ grt.ca/ATP
• ብኣካል ካብቶም ናይ ኮም ኣገልግሎት ናይ ጋሻ መቀበሊ ማእኸላት ኣብ ሓዲኦም:
• 99 Regina Street South, Waterloo
• 235 King Street East, Kitchener
• 150 Main Street, Cambridge
ሰዓታት: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.፣ ሶኒ – ዓርቢ።

ንክምዝገብ እንታይ የድሌኒ?
ናይ ኣድራሻኻን ናይ ቤተ ሰብካ ኣታዊን መረጋግጺ ክተቅርብ ከድሌካ እዩ። ነዚ ድማ
ብኦንላይን ወይ ኣብ ናይ ኮም ኣገልግሎት ናይ ጋሻ መቀበሊ ማእኸላት ብኣካል ክትገብሮ
ትኽእል።

እንታይ ዓይነት ሰነዳት እዮም ተቀባሊነት ዘለዎም?
ናይ ኣድራሻ መረጋገጺ (ካብዞም ዝስዕቡ ሓደ)
• ሕጋዊ ናይ መኪና ሊቸንሳ
• እዋናዊ ናይ ኣገልግሎት ቢል
• ናይ ኦንታሪዮ ፎቶ መለለዪ መንነት ካርድ
• ናይ ክራይ ደረሰኝ ወይ ስምምዕነት
• ብመንግስቲ ዝወጸ መይል
• ናይ ገዛ ዕዳ ሰነድ
ናይ ኣታዊ መረጋገጺ
(ኣብ ገዛኹም ንዘሎ ነፍሲ ወከፍ 18 ወይ ልዕሊኡ ዕድሚኡ ሰብ ካብዞም ዝስዕቡ ሓደ)
• ናይ ካናዳ ናይ ኣታዊ ኤጀንሲ ናይ ገምጋም ምልክታ
• ካብ ዝተመዝገበ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ዝመጸ ደብዳቤ

ማሕበራዊ ሓገዝ ሕዚ ዝቅበል ዘለኹ እንተ ኾይነ ኸ?
ናይ ኦንታሪዮ ስራሕቲን ናይ ኦንታሪዮ ስንክልና ሓገዝ ፕሮግራምን ዓማዊል ናይ SAMS ኣባል
መለለዪ መንነት ወይ ናይ ማሕበራዊ መድሕን ቁጽሪ ጥራይ ከቅርቡ ይሕተቱ። ናይ ህጻን
ክንክን ሓገዝ ትቅበሉ እንተ ኾይንኩም፣ ኣድራሻኹምን ዝተወለድኩምሉ ዕለትን ክተቅርቡ
ክትሕተቱ ኢኹም።

ተቀባሊነት ከም ዝረኸብኩ ከመይ ይፈልጥ?

መመልከቲ ምስ ኣእተኻ ብግምት ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልቲታት ውሽጢ ብኢመይል፣
ጽሑፋዊ መልእኽቲ ወይ ብተሌፎን ክትፈልጥ ክግበር እዩ።

ሕቶታት እንተ ሃሌሙኻ
ብኽብረትካ ናብ ናይ ኮም ኣገልግሎት ብ 519-883-2100 ext. 3.
ሰዓታት: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.፣ ሶኒ – ዓርቢ ደውል።

እዚ ብቁዕነት ንሓደ ዓመት እዩ ዝጸንሕ። እቲ ኣመልካቲ ኣብቲ ፕሮግራም
ንክጸንሕ እታ ካርዱ ቅድሚ ምሕራራ ቅድሚ 30 መዓልቲታት ደጊሙ
ክምዝገብ ኣለዎ።

