የሌላ ዋና ተንከባካቢ ማረጋገጫ – 2020-21 የትምህርት አመት

ይህ ቅጽ አንድን ሰው ለአንድ አካለ መጠን ላልደረሰ ተማሪ “ሌላ ዋና ተንከባካቢ” እንደሆነ በማረጋገጥ በህግ፣ ሜዲካል
ወይም ሌላ የማህበራዊ አገልግሎት ባለሞያ የሚሞላ ነው።

ደረጃ አንድ፣ ሌላ ዋና ተንከባካቢ (OPC) የሚለው ትርጉም/መግለጫን መመርመር
“ሌላ ዋና ተንከባካቢ” ማለት ከወላጅ፣ በፍርድ ቤት ከተሾመ አሳዳጊ ወይም ሞግዚት ውጭ ከራሱ ጋር ለሚኖር እና ወላጁ፣ አሳዳጊው፣ ወይም
ሞግዚቱ በከባድ የቤተሰብ ችግር ምክንያት እንክብካቤ እና ድጋፍ ሊሰጠው ላልቻለ ልጅ እንክብካቤ እና ድጋፍ የሚሰጥ ዋና ተንከባካቢ ማለት ነው።
ለዚህ ቅጽ አላማ፣ አንድ ወላጅ ለልጁ “እንክባክቤ እና ድጋፍ መስጠት አልቻለም ” የሚባለው ከታች ባሉት ሳጥኖች የተገለጹት ከባድ የቤተሰብ ችግሮች
አንዱ ከተሟላ ነው። ተማሪውን እንደ “ሌላ ዋና ተንከባካቢ” ሆኖ ለማስመዝገብ የሚፈልግ ሰው፣ ይህን ቅጽ ጨምሮ የሱን ወይም የሷን ሁኔታ እንደ
“ሌላ ዋና ተንከባካቢ” እና በ ኮሎምቢያ ህግ እና ደምቦች በሚጠየቁት መሰረት የሱን ወይም የሷን ኗሪነት የሚያረጋግጡ ሁለቱንም ሰነዶች ማቅረብ
አለባቸው።

ደረጃ ሁለት፣ የOPC ሁኔታን እንደሚያረጋግጥ ባለሞያ መረጃን ያቅርቡ።
ሞያዊ የመጠርያ ስም፣

ሞያዊ የአያት ስም፣

የስራ ቦታ፣

ማእረግ፣

የአሰሪ አድራሻ፣
ከተማ፣

ክልል፣

ዚፕ፣

ከOPC/ ተማሪ ያለው ግንኙነት፣
የተማሪ የመጠርያ ስም፣

የተማሪ የአያት ስም፣

OPC የመጠርያ ስም

OPC የአያት ስም

OPC አድራሻ፣
ከተማ፣

ክልል፣

ዚፕ፣

ደረጃ ሶስት፣ ለ OPC ሁኔታ ምክንያቱን መለየት።
እኔ እስከማውቀው ድረስ፣ የልጁ ወላጅ፣ በፍርድ ቤት የተሾመ አሳዳጊ ወይም ሞግዚት ለልጁ እንክብካቤ እና ድጋፍ ሊሰጥ አልቻለም፣
ምክንያቱም ወላጁ፣ በፍርድ ቤት የተሾመው አሳዳጊ ወይም ሞግዚት (የሚመለከተውን ማንኛውንም ይምረጡ)፣
 እሱ/እሷ በሚሊታሪ ምድባ ላይ ናቸው
 እሱ/እሷ በከባድ ህመም ይሰቃያሉ
 እሱ/እሷ ሞተዋል

 እሱ/እሷ ታስረዋል
 እሱ/እሷ ልጁን ባለመንከባከብ እና /ወይም ጥቃት በማድረሳቸው ምክንያት
አብረው አይኖሩም
 እሱ/እሷ ልጁን ጥለውታል

ደረጃ አራት ፣ የ OPC ሁኔታ ማረጋገጫውን ይፈርሙ እና ይሙሉ።
እኔ የሚከተሉት ይዘቶች እኔ እስከማወቀው፣ ባለኝ መረጃ እና እምነት እውነት መሆናቸውን እና ይህ ባይሆን ግን ሀሰተኛ ነገር በመናገር ቅጣት
የሚከተለኝ መሆኑን እያወቅዉ በእውነት አረጋግጣለሁ።
የሚያረጋግጠው ባለሞያ ፊርማ፣ ________________________________________________ ቀን፣ ______________________
የተጻፈ ስም፣ ______________________________________________________ ማእረግ፣ __________________________________
ድርጅት፣ _______________________________________________________ የተጠሪ ስልክ፣ __________________________
ኢሜይል፣ ______________________________________________________________
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