የመጨረሻ ቀነ-ገደብ ኦገስት 19፣ 2022 በ 3 ከሰዓት
በDCTAG የሚፈለጉ የደጋፊ ሰነዶች ዝርዝር
የመኖሪያ ቤት ማረጋገጫ
(ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ)
ከDC የግብር እና የገቢዎች ቢሮ የተረጋገጠ የ2021 D-40 የግብር ተመላሽ
ከDC የግብር እና የገቢዎች ቢሮ የተረጋገጠ የ2021 D-40 የግብር ማራዘሚያ (FR-127) ከDC የግብር እና የገቢዎች ቢሮ የተረጋገጠ የ2020 D-40
የግብር ተመላሽ ጋር
የ2021 የተከፈተ/ተፈጻሚ የሆነ D-40 የግብር ተመላሽ (በወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ የተፈረመ እና ቀን የተጻፈ)
የ2021 የተከፈተ/ተፈጻሚ የሆነ D-40 የግብር ማራዘሚያ ከ2020 የተከፈተ/ተፈጻሚ የሆነ D-40 የግብር ተመላሽ (በወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ
የተፈረመ እና ቀን የተጻፈ) ጋር
የ2021 የኤሌክትሮኒክ D-40 የግብር ተመላሽ (በdconeapp.dc.gov እና ‘D-40 ፍቃድ መስጫ' ታብ በመምረጥ)
12-ወር (ጃን – ዲሴ 2021) የልጅ ድጋፍ መግለጫ
12-ወር (ጃን – ዲሴ 2021) የጡረታ/በየዓመቱ የሚከፈል ገንዘብ መግለጫ
12-ወር (ጃን – ዲሴ 2021) የማህበራዊ ዋስትና የአካል ጉዳተኝነት ገቢ (SSDI) ወይም የማህበራዊ ዋስትና ገቢ (SSI)
የ12-ወር (ጃን – ዲሴ 2021) የTANF/SNAP/የምግብ ማህተም መግለጫ ወይም የ‘TANF/SNAP ፈቃድ መስጫ’ ቅጽ
12-ወር (ጃን – ዲሴ 2021) የስራ አጥ ጥቅማጥቅሞች ወይም የሰራተኛ የአካል ጉዳት ካሳ
ራሳቸውን የቻሉ ተማሪዎች ሁኔታ ያልታጀበ የቤት-አልባ የወጣት ሰነድ (ለ2022 የተጻፈ)
የፍርድ ቤት ጠባቂ ደብዳቤ (ለ 2022 የተጻፈ)

የኗሪነት ማረጋገጫ
(ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ ከ 45 ቀናት ያልበለጠ የሚከተሉትን መረጃዎች ሊይዝ ይገባል፥ የወላጅ/ህጋዊ ሞግዚት ስም፣ ቀን እና አድራሻ)
ባንክ ወይም የቤት ብድር ክፍያ መግለጫ - ምንም የብድር ካርድ መግለጫዎች አይፈቀዱም
የክፍያ ሰነድ
የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ (የጋዝ፣ የውሃ፣ የኬብል፣ የኤሌክትሪክ፣ የቤት ውስጥ ስልክ) – ምንም የሞባይል ስልክ ክፍያዎች አይፈቀዱም
የአገልግሎት መስጫ ደብዳቤ (በኪራዩ ላይ አገልግሎቶች የተካተቱ መሆኑን የሚገልጽ፣ ከቤት ባለቤት ወይም ከአከራይ ቢሮ ደብዳቤ)

እና የ2022-23 የተማሪ ድጋፍ ሪፖርት (SAR)
(ለ SAR ወደ www.fafsa.gov ይሂዱ። የ ‘Log In (ግባ)’ አዝራር ይምረጡ። ‘ይመልከቱ ወይም የእርስዎን SAR ያትሙ’ የምለውን ከ ‘My FAFSA’ ገጽ ይምረጡ)
የ2022-2023 SAR - በተጠበቀው የቤተሰብ አስተዋጽዖ በተሳካ ሁኔታ ተከናውኗል (EFC)
ማስታወሻ፥ በጣም በቅርብ የትምህርት ዓመት በኮሌጅ ወይም በዩኒቨርሲቲ ያልተመዘገቡ የDCTAG አመልካቾች እንዲሁም ቀደም ሲል
በኮሌጅ የተማሩ ወይም በድጋሚ የሚገቡ አንድ አመት ወይም ከዚያ በላይ የDCTAG ብቃት ያመለጣቸው የDCTAG አመልካቾች ከዚያ በፊት
ለነበረው ዓመት(ቶች) የመኖርያ ቤት ማረጋገጫ እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ።
ስለተጠየቁ የድጋፍ ሰነዶች ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ወይም የተመናመነ ሁኔታ ላላቸው ማመልከቻዎች፣ የእርስዎ DCTAG አማካሪን በ
dconeapp.dc.gov ወይም በ (202) 727-2824 ያነጋግሩ።
ለ DCTAG ብቁነት፣ ሁሉም የድጋፍ ሰነዶች በተመሳሳይ ጊዜ በትክክል መጫን አለባቸው።

ከላይ ያሉ ሰነዶችን ማስገባት የ DCTAG ብቁነትን አያረጋግጥም። ሁኔታዎ ሊቀየር ይችላል እና ብቁነትዎን ለማረጋገጥ OSSE
ተጨማሪ ሰነድ ሊጠይቅ ይችላል።
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