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ገጽ 1 የ 2

ቅጽ 4 - የቤት ጉብኝት ስምምነት እና ማረጋገጫ
ይሄ ቅጽ ተማሪውን ባስመዘገበው ወላጅ፣ ሞግዚት ወይም ሌላ ቀዳሚ ድጋፍ ሰጪ፣ ወይም እራሱን ወይም እራሷን በሚያስመዘግበው አዋቂ ተማሪ መሞላት አለበት።
እኔ፣ _______________________________________________________________________________(ስም አትም)፣ እንደ (አንድ ይምረጡ)፣



ወላጅ፣ ሞግዚት ወይም ሌላ ቀዳሚ ድጋፍ ሰጪ
ወይም
አዋቂ ተማሪ እራሱ/እራሷ

የ___________________________________________(የተማሪውስም)

ከዚህ በመቀጠል ይሄን ለ ____________________________________________________________________________________ (LEA ስም)
የ DC ነዋሪነቴን ለማረጋገጥ ሲባል የቤት ጉብኝት እንዲያደርግ ተስማምቼአለሁ። ከዚህ ጉብኝት ጋር የተያያዘ የሚሰበሰበው የግል መረጃ የሚያዘው በቢሮ ውስጥ በሚገኘው የተማሪው
ማህደር ውስጥ ነው እና መረጃው እንዲወጣ በሕግ ካልተገደደ ወይም የኔ የDC ነዋሪነት ማረጋገጫ ጋር ካልተያያዘ በስተቀር፣ ከትምህርት ቤቱ፣ የአካባቢው የትምህርት ኤጀንሲ ወይም የግዛቱ
የትምህርት ኤጀንሲ ውጪ ለሌላ አሳልፎ አይሰጥም ወይም ይፋ አይደረግም። ይሄ መረጃ የሚያገለግለው የተማሪው ወላጅ፣ ሞግዚት ወይም ሌላ ቀዳሚ ድጋፍ ሰጪ፣ ወይም የአዋቂውን
ተማሪ የራሱን/የራሷን የ DC ነዋሪነት ለማረጋገጥ ነው።
ለቤት ጉብኝቱ ፈቃድ ተሰጥቷል?


አዎ



አይ

አይ ከሆነ፣ የቤት ውስጥ ጉብኝት በትምህርት ቤቱ ሊከናወን አይችልም እና የ DC ነዋሪነትዎን ለማረጋገጥ በማንኛውም ሌላ አይነት እንዲያስመሰክሩ በሕግ ይገደዳሉ።
የወላጅ/ሞግዚት/ሌላ ቀዳሚ ድጋፍ ሰጪ ወይም አዋቂ ተማሪ የቤት አድራሻ:
መንገድ: ______________________________________________________________________________________________________
ከተማ: _____________________________ ግዛት: ___________ ዚፕ ኮድ: ___________ የስልክ ቁጥር: _____________________

________________________________________________________________________________________________________________
_የቤት ጉብኝቱን የተስማማው ግለሰብ ስም (አትም)

የቤት ጉብኝቱን የተስማማው ግለሰብ ስም (ፊርማ)

__________________________________________________________________________________________________________________
የፕሪንስፓሉ ወይም የአዘጋጁ ስም (አትም)
የፕሪንስፓሉ ወይም የአዘጋጁ (ፊርማ)

ቀን

ቀን

ለሐሰት መረጃ ቅጣት፥
ማንኛውም ግለሰብ፣ ማንኛውም የኮሎምቢያ አውራጃ የሕዝብ ትምህርት ቤት ወይም የሕዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ሠራተኛን ጨምሮ፣ ሆን ብሎ በማወቅ ከተማሪ መኖሪያ ማረጋገጫ ጋር በተያያዘ
የሐሰት መረጃ ለመንግስት ሠራተኛ የሚያቀርብ፣ መስከረም 8፣ 1960 በፀደቀው የኮሎምቢያ አውራጃ ነዋሪ ያልሆነ የክፍያ አዋጅ መሰረት እና በኮሎምቢያ አውራጃ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች እና
የሕዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት የተማሪ ነዋሪነት ማጭበርበር መከላከያ አዋጅ 2012 (D.C. ኮድ §38-312) ላይ በተሻሻለው ህግ መሰረት፣ የትምህርት ቤት ክፍያን ከኋላ የተከፈሉትን ጨምሮ
ይከፍላል፣ እና ከ $2000 ዶላር ያልበለጠ የገንዘብ ቅጣት ወይም ከ 90 ቀናት የማይበልጥ እስራት፣ ነገር ግን ሁለቱም የገንዘብ ቅጣት እና እስራት አይተገበርም። እንደዚህ ዓይነት ድርጊት የፈጸመ
ግልሰብ ጉዳይ ለአቃቤ ህግ ቢሮ በትምህርት ተቆጣጣሪ ግዛት ቢሮ ይመራል።

የተማሪው ስም: ____________________________________________________________________________________________
የቤት ጉብኝት የሚደረግበት አድራሻ: ____________________________________________________________________________
የቤት ጉብኝት ቀን: ______________________________ቀዳሚ የመኖሪያ ቤት ስልክ ቁጥር: ________________________________
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ገጽ 2 የ 2

በቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስም

የተማሪው ዝምድና

ዝምድና ከሌለ፣ ማብራሪያ ይስጡ: ______________________________________________________________________________
ቀዳሚ የሊዝ/የሞርጌጅ ባለቤት: ________________________________________________________________________________
ተማሪው ቤቱን በሊዝ ይዞታል? ___አዎ___ አይ አይ ከሆነ፣ ለምን: ______________________________________________________
እባክዎ ስለ አውራጃ ነዋሪነት የመጨረሻ ውሳኔ መስጠት እንዲቻል በቤት ጉብኝቱ ጊዜ ያዩትን የታዘቡትን ማንኛውም ነገር ያብራሩ።

 እኔ የቤት ጉብኝት በማድረግ ተማሪው በአውራጃው ውስጥ ነዋሪ እንደሆነ
አረጋግጣለሁ።

 እኔ የቤት ጉብኝት በማድረግ ተማሪው በአውራጃው ውስጥ ነዋሪ እንደሆነ
ለማረጋገጥ አልቻልኩም።

እኔ ከላይ ለተጠቀሰው ተማሪ የቤት ጉብኝት እንዳከናውን ከላይ በተጠቀሰው ትምህርት ቤት ተመድቤ የተላኩት የትምህርት ቤቱ ሕጋዊ ተጠሪ መሆኔን አረጋግጣለሁ። ባከናወንኩት የቤት
ውስጥ ጉብኝት መሰረት እስከማውቀው ድረስ እዚህ የቀረበው መረጃ እውነተኛ እንደሆነ አረጋግጣለሁ።

____________________________________________________________________________________________
የትምህርት ቤቱ ተጠሪ ስም እና መጠሪያ (አትም)

የትምህርት ቤቱ ተጠሪ ፊርማ

ቀን

ለሐሰት መረጃ ቅጣት፥
ማንኛውም ግለሰብ፣ ማንኛውም የኮሎምቢያ አውራጃ የሕዝብ ትምህርት ቤት ወይም የሕዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ሠራተኛን ጨምሮ፣ ሆን ብሎ በማወቅ ከተማሪ መኖሪያ ማረጋገጫ ጋር በተያያዘ የሐሰት
መረጃ ለመንግስት ሠራተኛ የሚያቀርብ፣ መስከረም 8፣ 1960 በፀደቀው የኮሎምቢያ አውራጃ ነዋሪ ያልሆነ የክፍያ አዋጅ መሰረት እና በኮሎምቢያ አውራጃ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች እና የሕዝብ ቻርተር
ትምህርት ቤት የተማሪ ነዋሪነት ማጭበርበር መከላከያ አዋጅ 2012 (D.C. ኮድ §38-312) ላይ በተሻሻለው ህግ መሰረት፣ የትምህርት ቤት ክፍያን ከኋላ የተከፈሉትን ጨምሮ ይከፍላል፣ እና ከ $2000 ዶላር
ያልበለጠ የገንዘብ ቅጣት ወይም ከ 90 ቀናት የማይበልጥ እስራት፣ ነገር ግን ሁለቱም የገንዘብ ቅጣት እና እስራት አይተገበርም። እንደዚህ ዓይነት ድርጊት የፈጸመ ግልሰብ ጉዳይ ለአቃቤ ህግ ቢሮ
በትምህርት ተቆጣጣሪ ግዛት ቢሮ ይመራል።

