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የሌላ የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ሰጪ ማረጋገጫ 

ይህ ቅፅ በህጋዊ፣ በህክምና ወይም በማህበራዊ አገልግሎት ባለሙያ የሚሞላ ሲሆን ይህም ለታዳጊ ልጅ "ሌላ የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ሰጪ" 

አለ የሚለውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በዚህ ስር የተካተቱ ጠቅላላ መረጃዎች ልጁ በኮሎምቢያ አውራጃ (ዲሲ) የህዝብ ትምህርት ቤት፣ በኮሎምቢያ 

አውራጃ (ዲሲ) የህዝባዊ ቻርተር ት/ቤት ወይም በኮሎምቢያ አውራጃ (ዲሲ) በገንዘብ ድጋፍ በሚንቀሳቀሱ ሌሎች የትምህርት አገልግሎት የሚሰጡ 
ትምህርት ቤቶች በሚገባበት ጊዜ የሚረጋገጡ ይሆናል፡፡ 

“ሌላ የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ሰጪ” ተብሎ የሚገለፀው ግለሰብ ከወላጆች ወይም በፍርድ ቤት ከተወከለ እንክብካቤ ሰጪ በተለየ ከታዳጊው 
ጋር አብሮ በመኖር እንክብካቤ እና ድጋፍ የሚሰጥ ግለሰብን ነው፡፡ ይህ ግለሰብ የታዳጊው ወላጆች፣ አሳዳጊ ወይም ሞግዚት ለልጁ እንክብካቤ 

መስጠት በማይችልበት ጊዜ አገልግሎት የሚሰጥ ነው፡፡ ለዚህ ቅፅ ዓላማ ሲባል “እንክብካቤ እና ድጋፍ መስጠት የማይችል ቤተሰብ” የሚባለው 

ከዚህ በታች በሳጥኖቹ ውስጥ ከተመለከቱት ሁኔታዎች አንዱን የሚያሟላ ነው፡፡ ተማሪውን "በመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ሰጪ" ማስመዝገብ 

የሚፈልግ ግለሰብ "የመጀመሪያ እንክብካቤ ሰጪ" መሆኑን የሚያስረዳ ሰነድ ለምሳሌ ይህን ቅፅ እና ሌላ የኮሎምቢያ አውራጃ(ዲሲ) ህግ እና ደንብ 

በሚጠይቀው መሰረት የመኖሪያ ሁኔታውን የሚያረጋግጥ ሰነድ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡  

እኔ ___________________ ተቀጥሬ የምሰራው በ ___________________ አድራሻ ___________________ እንደሚከተለው 

አረጋግጣለሁ፤ ___________________ የመኖሪያ አድራሻ ___________________ ለ___________________  አድራሻው 

___________________ ለሆነው የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ሰጪ ነው፡፡  

እኔ እስከማውቀው ደረጃ ድረስ የታዳጊው ቤተሰቦች ወይም በፍርድ ቤት የተወከለ አሳዳጊ ለታዳጊው እንክብካቤ እና ድጋፍ ማድረግ አልቻሉም፡፡ 

ወላጆቹ ወይም በፍርድ ቤት የተወከለ አሳዳጊ እንክብካቤ ሊሰጥ ያልቻለበት ምክንያት (የሚከተሉት ላይ ምልክት ያድርጉ)፡ 

     ታዳጊውን ትተዋል        ታስረዋል  

     በጉዳት ወይም ቸልተኝነት አብረው አይኖሩም         ሞተዋል 

     የከፍተኛ ህመም ተጠቂ ናቸው                  በውትድርና ግዳጅ ላይ ናቸው  

     ሌላ (እባክዎ ይግለፁ)_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ከ _______________________________________________________ ጋር ያለኝ ግንኙነት ___________________________________________________________ነው፡፡  

 (የታዳጊው ወይም የእንክብካቤ ሰጪው ስም)     (ይግለፁ) 

በህግ እና መመሪያው መሰረት የሐሰት መረጃ ብሰጥ የሚደርስብኝን ቅጣት እያወኩ እኔ እስከማውቀው ድረስ ከዚህ በላይ ያለው ዝርዝር ትክክለኛ 

መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡ 

የአረጋጋጩ ባለሙያ ፊርማ፡___________________________________ ቀን፡ ______________________________________________________ 

ስም፡___________________________________________________________ ሙያ፡ ____________________________________________________ 

ተቋም፡________________________________________________________ ስልክ ቁጥር፡______________________________________________ 

 

የተሳሳተ መረጃ ቅጣት  

ማንኛውም የኮሎምቢያ አውራጃ(ዲሲ) የህዝብ ት/ቤት ወይም በህዝብ የተረጋገጠ ትምህርት ቤት ባለስልጣን የተማሪውን የኑሮ ማረጋገጫ 

በተመለከተ ሆን ብሎ የተሳሳተ መረጃ ለህዝባዊ ሰራተኞች ከሰጠ በመስከረም 08/1960 እ.ኤ.አ  በተረጋገጠው እና በኮሎምቢያ አውራጃ(ዲሲ) 

የህዝብ ትምህርት ቤት የተማሪዎች የኑሮ ማጭበርበር መከላከል አንቀፅ 2012 (ቢሲ ኮድ 38-312)በተሻሻለው የኮሎምቢያ አውራጃ(ዲሲ) ነዋሪ 

ያልሆኑ ክፍያ መመሪያ መሰረት ለመማሪያ ክፍያው እና ከ2000 የአሜሪካ ዶላር በማይበልጥ ክፍያ ወይም ከ90 ቀናት በማይበልጥ እስር 
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ይቀጣል፤ ነገር ግን ሁለቱንም አንድ ላይ አይቀጣም፡፡ የዚህ አይነቱ ግለሰብ  ጉዳይ ሲያጋጥም በግዛቱ የትምህርት እና ስልጠና ኃላፊ ወደ ጠቅላይ 

አዛዡ ሊመራ ይችላል፡፡  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


