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           የሌላ ዋና ተንከባካቢ ቃሇ መሃላ ምግሇጫ  

ይህ ቅጽ በ "ሌላ ዋና ተንከባካቢ " መልኩ ተማሪዉን/ዋን በትምህርት ቤት ዉስጥ ሇማስመዝገብ በፈሇገዉ ግሇሰብ የሚሞላ ነዉ፡፡ ይህም ቅጽ ተማሪዉን/ዋን በትምህርት ቤት ዉስጥ 

ያስመዘገበዉ/ባት ግሇሰብ የተማሪዉ/ዋ  "ሌላ ዋና ተንከባካቢ " እንዯሆነ የሚያስረዲ ቃሇ መሃላ መግሇጫ ሆኖ ያገሇግላል፡፡በ "ሌላ ዋና ተንከባካቢ " የተሰጡት መረጃዋች ህጻኑ/ኗ 

በኮሎምቢያ ዱሲትሪክት የህዝብ፣የህዝብ ቻርተር ወይም በኮሎምቢያ ዱስትሪክት ድጋፍ በሚዯረግላቸዉ ሌሎች የትምህርት አገልግሎት በሚሰጡ ትምህርት ቤቶች ዉስጥ 

ከተመዘገበ/በች በሓላ ተገምግመዉ የሚረጋገጡ ይሆናለ፡፡  

"ሌላ ዋና ተንከባካቢ" ማሇት ከወላጅ ወይም በፍርድ ቤት የተወከሇ ጠባቂ/አሳዲጊ ሌላ የሆነ እና በፍርድ ቤት የተወከለት ጠባቂዋች/አሳዲጊዋች ይህን መሰለን እንክብካቤ እና 

ድጋፍ  መስጠት የማይችለ ሆኖ ሲገኝ ከ ህጻኑ/ኗ ጋር አብሮ በመኖር ሇህጻኑ/ኗ ዋነኛ እንክብካቤ  እና ድጋፍ የሚያዯርግ ማሇት ነዉ፡፡ሇዚህ ቅጽ አገልግሎት ሲባል፣ ወላጅ 

ሇህጻኑ/ኗ "እንክብካቤ እና ድጋፍ ማድረግ አልቻሇም" ተብሎ የሚታሰበዉ ከታች በተጠቀሱት የመምረጫ ሳጥኖች ዉስጥ ካለት ሁኔታዋች አንደ የሚሰራ ከሆነ ነዉ፡፡ በ "ሌላ ዋና 

ተንከባካቢ " መልኩ ተማሪዉን/ዋን በትምህርት ቤት ዉስጥ ሇማስመዝገብ የሚፈልገዉ ግሇሰብ ማስረጃዋችን ማቅረብ አሇበት፣ሇመጥቀስ ያክል ይህን የ "ሌላ ዋና ተንከባካቢ " 

እንዯሆነ የሚያስረዲ የቃሇ መሃላ መግሇጫ ቅጽ ወይም በዱሲ ህግ እና ዯንብ በሚፈሇገዉ መሰረት የዱሲ ነዋሪነቱን/ቷን የሚያረጋግጥ ማስረጃዋችን ማቅረብ ይኖርበታል፡፡  
 

 
እኔ                             ፣የኮሎምቢያ ዱስትሪክት ነዋሪ መሆኔን፣እና ዋናዉ የመኖሪያ ስፍራዬ ቀጥሎ በተጠቀሰዉ አድራሻ መሆኑን አረጋግጣሇሁ  

(የሌላ ዋና ተንከባካቢ ስም)  
                                         እኔ ሇጠቀሰዉ/ችዉ ተማሪ ሌላ ዋና ተንከባካቢ ስሆን 

(አድራሻ)  
ከላይ በተጠቀሰዉ የኮሎምቢያ ዱስትሪክት የመኖሪያ ቤት አድራሻ አብሮኝ/ራኝ  

                     (የተማሪዉ/ዋ ስም)  
እንዯሚኖር/ትኖር አረጋግጣሇሁ፡፡  

እኔ የህጻኑ/ኗ ዋና ተንከባካቢ ነኝ ምክንያቱም የህጻኑ/ኗ ወላጅ፣የህግ ጠባዊ ወይም አሳዲጊ፣  

  በአሁኑ ወቅት የሚኖረዉ                                                        ፣ 

(የወላጅ/የህግ ጠባዊ /አሳዲጊ ስም)  (የወላጅ/የህግ ጠባዊ /አሳዲጊ አድራሻ፤ማግኘት ከተቻሇ) 

ዋነኛ እንክብካቤ እና ድጋፍ መስጠት አልቻሇም ምክንያቱም (ሁኔታዉን የሚገልጸዉን አንደን ምረጥ/ጭ):  

እሱ/እሷ ህጻኑን/ኗን ጥሎ ጠፍቷል እሱ/እሷ በመካሄድ ላይ ያሇ የዉትድርና ግዲጅ ላይ ነዉ/ናት 

እሱ/እሷትኩረት በመንፈግ ወይም ላልተገባ ድረጊት በማዋል ከህጻኑ/ኗ ጋር አብሮ አይኖርም እሱ/እሷአሳሳቢ በሆነ ህመም እየተሰቃየ/ች ነዉ    

እሱ/እሷ እስር ቤት ገብቷል/ታሇች እሱ/እሷ ከዚህ አሇም በሞት ተሇይቷል/ታሇች 

ከላይ ከተጠቀሱት መግሇጫዋች ዉስጥ አንደም የማይሰራ ከሆነ፣እባኮትን በ ዱሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ ክፍል ሇ ላይ በተዘረዘሩት ሌሎች መንገዶች አማካኝነት የ "ሌላ ዋና ተንከባካቢ" 

ሁኔታን ሇማረጋገጥ ይጠቀሙ፡፡  

ከህጻኑ/ኗ ጋር ያሎት ግንኙነት ምንድን ነዉ?  

እርስዋ የህጻኑ/ኗ ዋና ተንከባካቢ እና ዯጋፊ በመሆን መንከባከብ የጀመሩበት ቀን መቼ ነዉ?  

የተሳሳተ መረጃን መስጠት የሚያስከትሇዉን ቅጣት በማሰብ ያቀረብኩት ማስረጃ ያካተቷቸዉ መረጃዋች እኔ እስከማዉቀዉ ድረስ፣እስካሇኝ መረጃ እና እምነት ትክክሇኛ መሆናቸዉን 

ህጋዊ በሆነ መልኩ አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 
 

የሌላ ዋና ተንከባካቢ ስም (የተጻፈ)  የሌላ ዋና ተንከባካቢ (ፊርማ)  ቀን  
 

 
 

 የተሳሳተ የነዋሪነት ማስረጃን ማቅረብ የሚያስከትላቸዉ ቅጣቶች፤ 

 ማንኛዉም ሰዉ፣የኮሎምቢያ ዱሰትረክት የህዝብ ትምህርት ቤት ወይም የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ሀላፊዋችን ጨምሮ፣ከተማሪዋች ነዋሪነት ማረጋገጫ ጋር በተያያዘ 

እያወቀ የተሳሳተ መረጃ ሇሚመሇከተዉ የመንግሰት ሀላፊ ያቀረበ እንዯሆነ የወጪ መጋራቱን ከተጠቀመበት ጊዜ ጀምሮ እንዱከፍል ይዯረጋል፣ከ 2,000 ዶላር ያልበሇጠ  የገንዘብ 

ቅጣት ክፍያ ወይም ከ 90 ቀን ያልበሇጠ እሰር ጊዜ፤ ነገር ግን የገንዘብ እና የእሰር ቅጣት በአንድ ላይ አይቀጣምእና ቅጣቱ የኮሎምቢያ ዱስተሪክት ያልሆነ ተማሪ የወጪ 

መጋራት ክፍያ ዯንብን የተከተሇ ሲሆን ይህም በ ሴብቴምበር 8,1960 በጸዯቀዉና በኮሎምቢያ ዱሰትሪክት  የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና የህዝብ ቻርተር ትምህርት 

ቤቶች የተማሪዋች ነዋሪነት ማጭበርበር መከላከያ የተሻሻሇ ዯነንብ 2012 (D.C. Code §38-312) የተመሰረተ ነዉ፡፡የግዛቱ የትምህርት ጉዲዮች የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ 

ማንኛዉም ይህን መሰል ጉዲዮችን ሇኮሎምቢያ ዱሰተሪክት ጠቅላላ አቃቤ ህግ ያስተላልፋል፡፡ 

 


