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የ 2021-22 የትምህርት ዓመት 
የተማሪ አትሌቶች፣ የ COVID-19/ኮሮናቫይረስ ሀይማኖታዊ በሆነ ምክንያት ከክትባት ግዴታ ነጻ 

ሰርተፊኬት 
 
ከኖቬምበር 1፣ 2021 ጀምሮ ስራ ላይ በዋለው የከንቲባ ትእዛዝ 2021-109 መሰረት፣ ማንኛውም እድሜው 12 ወይም ከዚያ በላይ 
የሆነ ተማሪ ሙሉውን የኮሮናቫይረስ (COVID-19) ክትባት ካልወሰዱ ከመደበኛ ትምህርት ውጭ በትምህርት ቤት ላይ በሚደረግ 
የአትሌትኪስ እንቅስቃሴ (በትምህርት ቤቶች መካከል በሚደረግ ወይም በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚደረግ ስፖርትን ጨምሮ) 
መወደዳደር ወይም መሳተፍ አይችሉም። ይህ የምስክር ወረቀት በቅን ልቦና በተያዙ ሃይማኖታዊ እምነቶችን መሰረት በማድረግ 
ከግዴታ ነጻ ለመደረግ የቀረበ ጥያቄን ለመመዝገብ ሊያገለግል ይችላል። ሀይማኖትን መሰረት ያደረገ ከግዴታ ቀሪ እንዲሆኑ 
የተፈቀደላቸው የተማሪ አትሌቶች በአትሌቲክስ ውድድሮች ላይ ጭምብል መልበስ አለባቸው (ቤት ውስጥ ጭምብል የመልበስ ግዴታ 
በአሁን ወቅት የተሻረ ቢሆንም)፣ በየሳምንቱ የCOVID-19/ ኮሮናቫይረስ ምርመራ ማድረግ እና ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚደረገው 
የአትሌቲክስ እንቅስቃሴ ሪፖርት ለማድረግ እንዲያስችል በየሳምንቱ ኔጌቲቭ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ምርመራ ውጤት ለትምህርት 
ቤቱ መስጠት አለባቸው። 
 
ይህ ሰርተፍኬት በየዓመቱ በወላጅ/አሳዳጊ ወይም እድሜያቸው 18 ወይም ከዚያ በላይ በሆነ ተማሪ ("ጠያቂው") መሞላት እና 
በቀጥታ ተማሪው ለተመዘገበበት ትምህርት ቤት እና/ወይም የCOVID-19/ ኮሮናቫይረስ ክትባት ወይም ከመደበኛ ትምህርት ውጪ 
የሚደረጉ የአትሌቲክስ እንቅስቃሴዎች ከግዴታ ቀሪ መሆናቸውን ለሚጠይቅ የትምህርት ቤት ክፍል መሰጠት አለበት። 
 
ይህን ቅጽ የመሙያ መመሪያዎች፣ 
ክፍል 1፣ ጠያቂው የተማሪ መረጃን ያስገባሉ። 
ክፍል 2፣ የጠያቂው ስም፣ ሙሉ ማብራሪያ፣ ፊርማ እና ቀን። 
ክፍል 3፣ የትምህርት ቤት ሀላፊ ወይም ተወካይ ምርመራ፣ ፈቃድ ወይም ክልከላ፣ ፊርማ እና ቀን። 
አባሪዎች፣ ጠያቂው በቅንነት የያዙትን ሃይማኖታዊ እምነቶች የሚያረጋግጡ ተጨማሪ የጽሁፍ ሰነዶችን እና ሌሎች መረጃዎችን 
ማያያዝ ይችላሉ፤ ይህም ከሀይማኖት/መንፈሳዊ መሪ፣ ጠያቂው የሚሳተፍበት ሀይማኖታዊ ተቋም ውስጥ አባል ከሆነ ወይም 
እውቀት ካለው ሰው ሁሉንም ክትባቶች እና/ወይም የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ክትባት የሚከለክለውን ዶግማ/እምነቶች 
በማብራራት የተጻፈ እና የተፈረመ ደብዳቤ ማቅረብ ይችላሉ።  

 
ክፍል 1፣ የተማሪ መረጃ (በጠያቂው የሚሞላ) 
ትምህርት ቤት ስም፣ 
 
የተማሪ ስም፣ 
 

የትውልድ ቀን፣ ክፍል፣ 

የቤት የጎዳና አድራሻ፣ ከተማ፣ አካባቢያዊ መለያ 
ቁጥር፣ 

ስልክ፣ 
 

ክፍል 2፣ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ክትባት ከግዴታ ነጻ (በጠያቂው የሚሞላ) 
የስም የመጀመሪያ 
ፊደሎች፣ 
 

በቅን ልቦና በተያዘ ሀይማኖታዊ እምነቶች መሠረት ከላይ ስሙ የተገለጸው ተማሪ ከCOVID-19/ ኮሮናቫይረስ 
የክትባት ግዴታ ነጻ እንዲሆን እጠይቃለሁ። የ COVID-19/ ኮሮናቫይረስ ክትባት ወረርሽኝ ከተከሰተ፣ ከግዴታ 
ነጻ የተደረገ ተማሪ የ DC የጤና ዲፓርትመንት የህዝብ ጤና ስጋትን መሠረት በማድረግ እንደ የጉዳዩ ሁኔታ 
የሚሰጠውን ትንተና መሰረት በማድረግ ለሚወስነው ጊዜ ያክል በትምህርት ቤቱ አስተዳደር ሀላፊ ከትምህርት 
ቤት እና የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ሊገለል እንደሚችል እረዳለሁ። 
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የስም የመጀመሪያ 
ፊደሎች፣ 

የ COVID-19/ ኮሮናቫይረስ ክትባት ለከባድ ህመም፣ ሆስፒታል የመተኛት እና የሞት የመጋለጥ ስጋት በመቀነስ 
ረገድ ያለውን ጥቅም እረዳለሁ። በቅንነት በያዝኩት ሀይማኖታዊ እምነቴ ላይ በመመስረት የ COVID-
19/ኮሮናቫይረስ ክትባትን አለመከተብ የሚያስከትለውን አደጋ ተረድቻለሁ እናም እቀበላለሁ። እኔ 
በማንኛውም ጊዜ ውሳኔዬን መቀየር እንደምችል እና አስፈላጊውን ክትባት መከተብ እንደምችል አውቃለሁ። 

የስም የመጀመሪያ 
ፊደሎች፣ 

እኔ በሀይማኖት ምክንያት ከግዴታ ነጻ የተደረገ አትሌት ተማሪ የሚከተሉትን ማድረግ እንዳለባቸው እረዳለሁ፣ 
(1) በአትሌቲክስ ውድድሮች ላይ ጭምብል መልበስ (ቤት ውስጥ ጭምብል የመልበስ ግዴታ በአሁን ወቅት 
የተሻረ ቢሆንም)፤ (2) በየሳምንቱ የCOVID-19/ ኮሮናቫይረስ ምርመራ ማድረግ እና (3) ትምህርት ቤት 
ውስጥ ለሚደረገው የአትሌቲክስ እንቅስቃሴ ሪፖርት ለማድረግ እንዲያስችል በየሳምንቱ ኔጌቲቭ የCOVID-19/ 
ኮሮናቫይረስ ምርመራ ውጤት ለትምህርት ቤቱ መስጠት። 

የስም የመጀመሪያ 
ፊደሎች፣  

ይህ ሀይማኖትን መሰረት ያደረገ ከግዴታ ነጻ ለ 2021-22 የትምህርት ዓመት ብቻ የጸና እንደሆነ እረዳለሁ። 
ማንኛውም የፖሊሲ ለውጥ ካለ ወይም በሀይማኖት ምክንያት ከግዴታ ነጻ ፈቃድ ጊዜው ሲያበቃ አዲስ 
ሀይማኖትን መሰረት ያደረገ ከግዴታ ነጻ የመደረግ ጥያቄ ማቅረብ እንዳለብኝ እረዳለሁ። 
 

የስም የመጀመሪያ 
ፊደሎች፣  

ሀይማኖትን መሰረት ያደረገ ከግዴታ ቀሪ ስለመደረግ የቀረበ ጥያቄው ላይ ያለው ሁሉም መረጃ በቅን ልቦና 
ከያዝኩት ሀይማኖታዊ እምነት ጋር እውነት እና ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ።  
 
 

እባክዎ ከላይ ስሙ ለተገለጸው ተማሪ ሀይማኖትን መሰረት ያደረገ ከግዴታ ነጻ ለምን እንደሚጠይቁ ፣ ክትባትን ለመቃወም ምክንያት 
የሆኑትን የሀይማኖት መርሆች፣ እና ሁሉንም ክትባቶችን የሚቃወሙ መሆን ወይም አለመሆናቸውን፣ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ 
ክትባትን የሚቃወሙበት ሀይማኖታዊ መሠረትን የሚገልጽ ግላዊ የጽሁፍ መግለጫ ያቅርቡ። አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ሰነድ ማያያዝ 
ይችላሉ፣ እናም እምነቶችዎን የሚያጠናክርልዎ የሀይማኖት/መንፈሳዊ መሪ ተጠሪ ስም እና መረጃም መስጠት ይችላሉ።  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የወላጅ/የአሳዳጊ ወይም ተማሪው 18 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ የተማሪውን ስም ይጻፉ፣  
 
የወላጅ/የአሳዳጊ ወይም ተማሪው 18 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ የተማሪው ፊርማ፣ 
 

ቀን፣ 

ክፍል 3፣ የትምህርት ቤቱ ምላሽ (በትምህርት ቤቱ የሚምላ) 
ይህ በሀይማኖት ምክንያት ከግዴታ ነጻ በትምህርት ቤቱ ሀላፊ ወይም ተወካይ መመርመር አለበት። ከተመረመረ በኋላ፣ በቅን ልቦና 
ስለተያዘው የሀይማኖት እምነት ላይ በቂ መረጃ ባለመኖሩ ምክንያት የትምህርት ቤቱ ሀላፊ ወይም ተወካዩ ውሳኔ ላይ መድረስ 
ካልቻሉ፣ ከመፍቀዳቸው ወይም ከመከልከላቸው በፊት ከጠያቂው ተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ይችላሉ።  
የትምህርት ቤቱ ሀላፊ ወይም ተወካይ ከሚከተሉት መምረጥ አለባቸው። በሀይማኖት ምክንያት ከግዴታ ነጻ ጥያቄው (አንዱን 
ይምረጡ) የሚከተለው ነው፣ 
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____ በቅን ልቦና በተያዘ ሀይማኖታዊ ምክንያት ተፈቅዷል እና ይህን መብት ለማቻቻል አላስፈላጊ የሆነ ጫና የለም። 
 
____ ተከልክሏል። (አግባብ የሆኑትን ሁሉንም ይምረጡ)፣  

____ ምንም በቅን ልቦና የተያዘ ሀይማኖታዊ እምነት የለም።  
____ ከግዴታ ቀሪ ለማድረግ አላስፈላጊ ጫና ይፈጥራል።  
 

የትምህርት ቤቱ ሀላፊ ወይም ተወካይ ስም ይጻፉ፣ 
 
የትምህርት ቤቱ ሀላፊ ወይም ተወካይ ፊርማ፣ 
 

ቀን፣ 

 


