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        የትምህርት ቤቱ  መጠሪያ____________________________ 

የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ ቅፅ 

ይህንን ቅጽ በሚሞሉበት ጊዜ የማረጋገጫ መመሪያዎቹን ይመልከቱ፡፡ 

ክፍል “ሀ” አጠቃላይ የነዋሪነት ማረጋገጫ (ለሁሉም ተማሪዎች በት/ቤቱ ኃላፊ መሞላት ይኖርበታል) 

የ__________________________________________________ወላጅ/አሳዳጊ/እንክብካቤ ሰጪ የሆኑት ___________________________________________________ 

 (የተማሪው ሙሉ ስም)       (የወላጅ/አሳዳጊ/እንክብካቤ ሰጪ ስም ) 

 አድራሻ ______________________________________________________________ ስልክ ቁጥር __________________________________________________________ 

    (ወቅታዊ የመኖሪያ አድራሻ)         (የስልክ ቁጥር፤ ካለ) 

ተማሪውን በትምህርቱ ቤት ውስጥ ያስመዘገቡት ግለሰብ ሲሆኑ ስለ ዲሲ ነዋሪነታቸው የሚከተሉትን ማረጋገጫዎች አቅርበዋል፡ 

ሀ. ከዚህ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን  

የክፍያ ሰነድ ባለፉት 45 ቀናት የተሰጠ ፣ እንክብካቤ ሰጪውን ስም የያዘ እና በዲሲ የመኖሪያ አድራሻ የሚያሳይ እና በዲሲ የግል ገቢ ግብር 

ለወቅታዊ ዘመኑ የሚያሳይ ወይም፡  

ከኮሎምቢያ ግዛት (ዲሲ) የገንዘብ እርዳታ የሚያሳይ መደበኛ ሰነድ እና የእንክብካቤ ሰጪው ተማሪውን ያስመዘገበው ትምህርቱ በተጀመረ በ12 

ወራት ውስጥ የተሰጠ ሆኖ ጊዜያዊ የተረጂ ቤተሰቦች እገዛ፣ የህክምና እርዳታ፣ የግዛቱ የህፃናት ጤንነት መድህን ፕሮግራም፣ የመኖሪያ ቤት እገዛ 

ወይም ሌሎች ፕሮግራሞች  

የዓመታዊ ጥቅማጥቅም ማስታወሻ ደጋፊ የገቢ ዋስትና ለእንክብካቤ ሰጪው ባለፉት 12 ወራት ትምህርት ከጀመረ ጀምሮ የተሰጠ እና ወቅታዊ 

የዲሲ መኖሪያ አድራሻውን የሚያሳይ  

በዲሲ የግብር እና ገቢዎች የተረጋገጠ የዲ40 ቅፅ ግልባጭ ሆኖ የእንክብካቤ ሰጪውን ወይም ተማሪውን ያስመዘገበውን ግለሰብ ስም ያካተተ እና 

ለዲሲ የግብር ሂሳብ እንደተከፈለ የሚያረጋግጥ 

የወታደራዊ ቤቶች ትዕዛዝ የተማሪው ስም፣ ተማሪውን ያስመዘገበውን ግለሰብ እና በዲሲ የመኖሪያ አድራሻ የሚያሳይ ሰነድ  

ታዳጊውን የኮሎምቢያ አውራጃ የሚያሳድገው መሆኑን የሚያሳይ በፍርድ ቤት ትእዛዝ መልክ የቀረበ ሰነድ ወይም የቤተሰብ አገልግሎቱ ኤጀንሲ 

የሚሰጠው ሰነድ ( ይህ ሰነድ ነዋሪነትን ለማረጋገጥ በሚቀርብበት ጊዜ በዚህ ቅፅ በክፍል "ሐ" ላይ  ፊርማ አያስፈልግም) 

የኤምባሲ ደብዳቤ ከሚያዝያ 01 እ.ኤ.አ ጀምሮ በወቅታዊ የትምህርት ዘመን የእንክብካቤ ሰጪውን ወይም ተማሪውን ያስመዘገበውን ግለሰብ 

የሚያሳይ ሆኖ ተማሪው በኤምባሲው መኖሪያ ውስጥ በኮሎምቢያ አውራጃ መኖሩን የሚያረጋግጥ የኤምባሲው ማህተም  

ለ. ከላይ የተገለፁት ዝርዝሮች ተግባራዊ ካልሆኑ ከሚከተሉት ዝርዝሮች ሁለቱን (2) (የእያንዳንዱ የተዘረዘሩት አድራሻ እና ስሙ ተመሳሳይ 

መሆን ይኖርበታል) 

ጊዜ ያላለፈበት የዲሲ ሞተር ተሽከርካሪ ምዝገባ ሆኖ የእንክብካቤ ሰጪውን እና የተማሪውን ስም የያዘ ሰነድ 



  የትምህርት ዘመን 14 - 15 | በ 3/14 የተሻሻለ 

 

ጊዜው ያላለፈበት የክፍያ ወይም የተሰረዘ ቼክ የሚያሳይ የኪራይ ውል ከ2 ወራት በፊት የተሰጠ ሆኖ ተማሪው በወቅታዊነት የሚኖርበትን አድራሻ 

የሚያሳይ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

ጊዜው ያላለፈ የሞተር ተሽከርካሪ አሽከርካሪነት ፈቃድ ሆኖ ከመንግስታዊ አካል አሽከርካሪ ላልሆኑ በእንክብካቤ ሰጪው ስም የተሰጠ እና 

ወቅታዊ የዲሲ መኖሪያ አድራሻ የያዘ  

አንድ የአገልግሎት ደረሰኝ (የጋዝ፣ የኤሌክትሪክ እና የውሃ ሰነድ) የልጁን አስመዝጋቢ ግለሰብ ስም እና የዲሲ የመኖሪያ አድራሻ የያዘ እና የክፍያ 

ደረሰኝ ወይም የተዘረዘ ቼክ ያጠቃለለ፡፡ የክፍያው ደረሰኝ ወይም የተሰረዘው ቼክ ከነዋሪነት ማረጋገጫው ሂደት ከሁለት ወር በፊት የተሰጠ 

መሆን ይኖርበታል፡፡ 

ሐ. ወይም ከላይ ያሉትን ነገሮች መተው ምክንያቱም ከሚከተሉት አንዱ ትክክል ስለሆነ 

ተማሪው ቤት አልባ መሆኑን የሚያስረዳ መረጃ ሲኖር እና በትምሀርት ቤቱ አስተባባሪ በኩል ለኦ.ኤስ.ኤስ.ኢ ሰነድ ሲተላለፍ፡፡(ይህንን አማራጭ 

ሲጠቀሙ ምንም አይነት ፊርማ በቅፁ ክፍል “ሐ” ላይ አያስፈልግም) 

ልጁን የሚያስመዘግበው ግለሰብ የቤት ውስጥ ጉብኝት ስምምነት ሲፈፅም፡፡ ነዋሪነትን ለማረጋገጥ የቤት ውስጥ ጉብኝት የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅፅ 

እና የቤት ውስጥ ጉብኝት መፍቀጃ ቅፆች ተዘጋጅተዋል፡፡  

ጠቅላላ ሰነዶቹን የተመለከትኩ መሆኔን እና ከላይ የቀረቡት መረጃዎች እስከማውቀው ደረጃ ድረስ ትክክለኛ መሆናቸውን እያረጋገጥኩ ከዚህ በተጨማሪ 

የዚህ ቅፅ ደጋፊ ሰነዶች በትምህርት ቤት ተቀምጠው ለኦ.ኤስ.ኤስ.ኢ፣ ውጭ ኦዲተሮች እና ሌሎች ኤጀንሲዎች ማለትም ለዲሲ አጠቃላይ ምርመራ ጽ/ቤት 

ለዲሲ ጠቅላይ ጽ/ቤት የመሳሰሉት በተጠየቁ ጊዜ እንደሚቀርቡ አረጋግጣለሁ፡፡  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  የት/ቤቱ ኃላፊ ፊርማ        ቀን 

ክፍል ለ፡  የሌላ የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ሰጪ ማጣሪያ (እንክብካቤ ሰጪው ወላጅ ወይም በፍ/ቤት የተሾመ አሳዳጊ ካልሆነ ይህ መሞላት 

ያለበት በት/ቤቱ ኃላፊ ብቻ ነው፡፡)  

ሌላ ተቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ ማለት በወላጅ ወይም በፍ/ቤት ከተሾመ ግለሰብ ሆኖ ከግለሰቡ ጋር ለሚኖረው/ለምትኖረው ህጻን በቀዳሚነት እንክብካቤና 

ድጋፍ የሚያደርግ ሲሆን  የዚህም/ የዚችም ህጻን ወላጅ ወይም አሳዳጊ እንደዚህ ያለ እንክብካቤና ድጋፍ ለማድረግ አቅም የሌላቸው ሲሆኑ ነው፡፡ ሌሎች 

ተቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪዎች ልክ በክፍል ሀ ውስጥ በመስፈርትነት እንደተቀመጠው የሌላ ተቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ መሆናቸውን ከማረጋገጥ ባሻገር  

የዲሲ  ነዋሪነታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡  

በዚህ ቅጽ ውስጥ በክፍል ሀ ውስጥ ስማቸው የተጠቀሰው እንክብካቤ ሰጪ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትንና የግለሰቡን የሌላ ተቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ  

መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ ማቅረባቸውን አረጋግጣለሁ፡፡ 

ተማሪው በዚህ ተንከባካቢ ስር ማደጉን የሚያሳይ የባለፈው የትምህርት ዘመን  አመት መዝገብ፣ የተፈረመበት ሰርተፊኬት አቅርበዋል፡፡ ነገር ግን በዚህ ላይ 

ብቻ የተወሰነ አይደለም፡፡ 

ካለፉት 12 ወራት ውስጥ የተሰጠና የነዋሪነት ሰነድ ማጣሪያ የተደረገበትን ጊዜ አስቀድሞ የተሰጠ የክትባት ወይም የሕክምና መዝገብ፣ ይህም ሰነድ 

የሚያረጋግጠው ተማሪው በተንከባካቢው ስር መቆየቱን ነው፡፡  
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ከፌዴራል መንግስት ወይም ከኰሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት የተሰጠ ኦፊሰላዊ ሰነድ የነዋሪነት ሰነድ ማጣሪያ የተደረገበትን ጊዜ አስቀድሞ የተሰጠ 

የክትባት ወይም የሕክምና መዝገብ፣ ይህም ሰነድ የሚያረጋግጠው ተማሪው በተንከባካቢው ስር መቆየቱን እና ተንከባካቢው ተማሪውን ወክሎ የመንግስት 

ወይም የህክምና ጥቅማጥቅሞችን ሲቀበልለት መቆየቱን የሚያረጋግጥ ፣ ነገር ግን በዚህ ላይ ብቻ ያልተወሰነ ሆኖ ተጨማሪ  የማህበራዊ ደህንነት ገቢ 

አመታዊ ጥቅማጥቅሞች ማሳወቂያ ወይም ቲ.ኤ.ኤን.ኤፍ የተሰኘው የገቢ ማሳወቂያ ማጣሪያ ወይም የማረጋገጫ ማፅደቂያ ደብዳቤ 

በኦ.ኤስ.ኤስ.ኢ የሚሰጠውና  የሌላ ተቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ መሆናቸው የሚያረጋግጥ እና ተሞልቶ የተፈረመ በቃለ መሐላ የተደገፈ መግለጫ  

በኦ.ኤስ.ኤስ.ኢ የሚሰጠውና የሌላ ተቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ መሆናቸው የሚገልጽ ማረጋገጫ በሕግ፣ ሕክምና ወይም ማህበራዊ አገግሎቶች በሚሰጡ 

ባለሙያዎች የተፈረመ እና ካለፉት 12 ወራት ውስጥ የተሰጠና የነዋሪነት ሰነድ ማጣሪያ የተደረገበትን ጊዜ አስቀድሞ የተሰጠ ፤ይህም ሰነድ የሚያረጋግጠው 

ተማሪው በተንከባካቢው ስር መቆየቱን ነው፡፡ 

  የሐሰት ምስክርነት ሰጥቼ ብገኝ የሚደርስብኝን ቅጣት አውቄ ከዚህ የሚከተለውን መግለጫ እሰጣለሁ፡፡ እኔ በግሌ የቀረቡትን ሰነዶች የመረመርኩ ሲሆን 

የማረጋግጠውም ነገር  ቢኖር  ከዚህ በላይ የሰፈረውን መረጃ ማለትም የተቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ ማረጋገጫ አስመልክተው የቀረቡት  እኔ እስከማውቀው 

ድረስ ፣ ባለኝ መረጃና እንደማምንበት በእውነት የቀረበ ነው፡፡ከዚህም በተጨማሪ ከዚህ ሰነድ ጋር በደጋፊነት  የቀረቡት  በትምህርት ቤቱ ተይዘው 

ለኦ.ኤስ.ኤስ.ኢ፣ ለውጭ ሂሣብ መርማሪዎች እና ለሌሎች ኤጀንሲዎች ማለትም  የዲሲ ዋና መርማሪው ቢሮ፣  የዲሲ ዋና አቃቤ ሕግ  ወዘተ ለመሣሠሉት 

አካላት በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት ይቀርባሉ፡፡ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   (የት/ቤት ኃላፊው ፊርማ)      (ቀን) 

ክፍል ሐ፡         የወላጅ/አሳዳጊ/እንክብካቤ ሰጪ ወይም ነፍስ ያወቀ ተማሪ በቃለ መሐላ ተደግፎ የተሰጠ የዲሲ ነዋሪነት መግለጫ  

የተማሪው ሙሉ ስም ፡____________________________________________________________________________________________________እኔ የማረጋግጠው (አንዱ ላይ 

ምልክት ያድርጉ)፡   ከዚህ በላይ ስሙ የተጠቀሰው ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ   ከዚህ በላይ ስሙ የተጠቀሰው ተማሪ (ቢያንስ እድሜው 18 

ዓመት ወይም ለአቅመ አዳም/ሔዋን የደረሰ/ች) መሆኔን ነው፡፡  

እኔ  ከዚህ ቀጥሎ በሰፈረው አድራሻ ውስጥ እንደምኖር አረጋግጣለሁ፡፡    _________________________________________________________________ 

እኔ እንደምረዳዉ ከዚህ በላይ ስሙ የተጠቀሰው ተማሪ በዲስትሪክት ኮሎምቢያ ውስጥ በሚገኘው የመንግስት ት/ቤቶች/የመንግስት ቻርተር ት/ቤቶች 

ወይም በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፈንድ እየተደረጉ የትምህርት አገልግሎት በሚሰጡ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተማሪው ተቀባይነት አግኝቶ 

የሚመዘገበው እኔ በማቀርበው የዲሲ ነዋሪነት  ማረጋገጫ እና ይህንን በቃለመሐላ ተደግፎ የቀረበውን ነዋሪነቴን የሚያረጋግጥ ሰነዶች መሠረት ነው፡፡ ይህ 

የሰጠሁት ቃል ስህተት ሆኖ ቢገኝ እኔ የተማሪውን የትምህርት ቤት ክፍያ የመክፈል ኃላፊነት የሚኖርብኝ ሲሆን በተጨማሪም የተማሪው የትምህርት ቤት 

ክፍያ ሙሉ በሙሉ ሳይከፈል ከቀረ ከትምህርት ቤቱ እንዲወጣ የሚደረግ መሆኑን ነው፡፡  በተጨማሪም እኔ እንደምረዳው በዲሲ ሕግ 38-312 መሠረት 

ማንኛውም ግለሰብ ስለ ነዋሪነት ማረጋገጫ እያወቀ የውሸት መረጃ ለመንግስት ባለስልጣን የሰጠ ከ2000 ዶላር የማይበልጥ ቅጣት ወይም ከ90 ቀናት 

በማይበልጥ እሥር የሚቀጣ ሲሆን ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ቅጣቶች በአንድ ላይ አይጣሉበትም፡፡ በዚህም መሠረት የእኔን የመኖሪያ ስፍራ በሚስጥር 

እንዲያዝ ያለኝን መብት እንዲሻር ያደረግኩ ሲሆን ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያም ይህንን የመኖሪያ አድራሻዬን ትክክለኛነት ለማጣራት የመረጠውን 

ማንኛውንም ሕጋዊ መንገዶች ሊከተል ይችላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ እኔ እንደተስማማሁት በእኔ ወይም በተማሪው መኖሪያ ላይ ማንኛውም ዓይነት 

ለውጥ ከተደረገ ከለውጡ ቀን አንስቶ በ3 ትምህርት በሚሰጥባቸው ቀናት ውስጥ ለትምህርት ቤቱ የማሳውቅ መሆኑን ነው፡፡  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (የወላጅ/አሳዳጊ/እንክብካቤ ሰጪ ወይም የተማሪው የታተመ ስም)     (ስልክ ቁጥር) 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (የወላጅ/አሳዳጊ/እንክብካቤ ሰጪ ወይም የተማሪው ፊርማ)      (ቀን) 

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 ይቀጣል፤ ነገር ግን ሁለቱንም አንድ ላይ 

አይቀጣም፡፡ የዚህ አይነቱ ግለሰብ  ጉዳይ ሲያጋጥም በግዛቱ የትምህርት እና ስልጠና ኃላፊ ወደ ጠቅላይ አዛዡ ሊመራ ይችላል፡፡  
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