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ገጽ 1 ከ2 

የቤት ጉብኝት ስምምነት እና የማረጋገጫ ቅጽ – 2023-24 የትምህርት 
አመት 
የትምህርት ቤቱ ሃላፊ መኖሪያ ቤትዎን በ-አካል በመጎብኘት የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ኗሪ መሆንዎን እንዲያረጋግጥ መፍቀድዎን 
ለመስማማት ይህን ቅጽ ይጠቀሙ ። በ DC የህዝብ ወይም የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ለሚመዘገብ ለእያንዳንዱ ተማሪ 
አንድ ቅጽ ይሙሉ። 

 

ደረጃ አንድ፣ ስለቤተሰብዎ መረጃ ይስጡ። 
የተማሪ የመጠሪያ ስም፣ የተማሪ የአያት ስም፣ የትውልድ ቀን፣ 

የትምህርት ቤት ስም በ 2023-24 የትምህርት ዓመት፥ 

የሚመዘገብ ሰው (ገጽ 2 ይመልከቱ) > የመጀመሪያ ስም፥  የአያት ስም፥ 
እኔ ነኝ፣  የተማሪው ህጋዊ ወላጅ/ሞግዚት/አሳዳጊ  

 አዋቂ ተማሪ  
  የተማሪው ሌላ ዋና ተንከባካቢ እና የተሞላ የ OPC ቅጽ  
  አካለመጠን ያልደረሰ ወላጅ እና በመሀላ የተረጋገጠውን የጽሁፍ መግለጫ 
ሞልተዋል  

የአስመዝጋቢው አድራሻ፣ 

ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕ፣ የDC ኗሪነት ፣  አዎ  
አይደለ
ም  

ኢሜይል፣ ስልክ፣ 

ደረጃ ሁለት፣ በትምህርት ቤቱ የቤት ውስጥ ጉብኝት ፍቃድ። 
እኔ የDC ኗሪነቴን ለማረጋገጥ አላማ የትምህርት ቤቱ ሃላፊ የ በ-አካል  የቤት ጉብኝት እንዲያደርግ መፍቀዴን እሰማማለሁ። በዚህ ጉብኝት የተሰበሰበ የግል መረጃ 
የተማሪው ኦፊሺያል ሪከርድ ውስጥ ይያዛል እና በህግ መግለጽ የሚያስገድድ ካልሆነ ወይም በግዛቱ የኗሪነት ማረጋገጫየ መሰረት ከትምህርት ቤቱ ውጪ ፣ 
ለአካባቢው የትምህርት ኤጄንሲ ወይም የክልል የትምህርት ኤጄንሲ አይተላለፍም ወይም አይገለጽም። ይህ መረጃ የተማሪውን ወላጅ፣ ሞግዚት፣ ወይም ሌላ ዋና 
ተንከባካቢ፣ ወይም የአዋቂ ተማሪው እራሱ/እራሷ የግዛቱ ኗሪነት ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ ይውላል። 

ተማሪውን የሚያስመዘግበው ሰው ፊርማ፣___________________________________________        ቀን፥ __________________ 
 

ለትምህርት ቤት ሀላፊ አገልግልቶ ብቻ   የሚከተለው መረጃ የትምህርት ቤቱ ሃላፊ ባደረገው የ በ-አካል  የቤት ጉብኝት ተረጋግጧል። 
ደረጃ 

1 የ በአካል የቤት ጉብኝት ቀን (ወወ/ቀቀ/ዓዓዓዓ)፥  

ደረጃ  
2 

በቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ስም፣ ከተማሪው ጋር ያላቸው ግንኙነት፣ 
  
  
  
  
  

ደረጃ  
3 

ተመዝጋቢው ወይም ሌላ የመጀመሪያ ደረጃ ተንከባካቢ በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ እንደሚኖር የሚያሳይ ማስረጃ 
አለ? OPC ከሆነ፣ ተማሪው/ዋን ጨምሮ በመኖሪያ ቤቱ እንደሚኖር/እንደምትኖር ማስረጃ ይያዙ።  
ይግለጹ፣ 
 
 
 

ደረጃ  
4 

አንዱን ብቻ ይምረጡ፣ 
 እኔ የቤት ውስጥ ጉብኝት በማድረግ የአስመዝጋቢውን ሰው የግዛቱ ኗሪነቱን አረጋገጫለሁ። 
 እኔ የቤት ውስጥ ጉብኝት በማድረግ የአስመዝጋቢውን እና የተማሪውን የግዛቱን ኗሪነት አረጋግጫለሁ (OPC ብቻ)። 
 እኔ የቤት ውስጥ ጉብኝት በማድረግ የአስመዝጋቢውን ሰው ኗሪነት የቤት ውስጥ ጉብኝት ማረጋገጥ አልቻልኩም። 
 እኔ የቤት ውስጥ ጉብኝት በማድረግ የአስመዝጋቢውን ሰው እና የተማሪውን የግዛቱ ኗሪነትን ማረጋገጥ አልቻልኩም 

(OPC ብቻ)። 

 አዎ 
 አይ 
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ከላይ ለተጠቀሰው/ችው ተማሪ በአካል ለ በአካል የቤት ጉብኝት የተስማማሁ ተመዝጋቢ መሆኔን አረጋግጣለሁ።  እኔ እዚህ የተሰጠው መረጃ በተስማማሁበት የቤት ውስጥ ጉብኝት 
መሰረት እኔ እስከማውቀው ድረስ እውነት መሆኑን አረጋግጣለሁ። 

 
የተመዝጋቢ ሰው ስም (ያትሙ)፥ _______________________________    ፊርማ፥________________________________      ቀን፥ _____________ 
እኔ ከላይ ስሙ በተገለጸው ትምህርት ቤት ስሙ ከላይ ለተገለጸው ተማሪ የቤት ውስጥ ጉብኝት እንዳደርግ ስልጣን የተሰጠኝ የትምህርት ቤቱ ሃላፊ መሆኔን አረጋግጣለሁ።  እኔ እዚህ 
የተሰጠው መረጃ ባደርግኩት የቤት ውስጥ ጉብኝት መሰረት የተገኘ እና እኔ እስከማውቀው ድረስ እውነት መሆኑን አረጋግጣለሁ።   

 
የትምህርት ቤት ሀላፊ ስም (ይጻፉ)፣ _________________________________    ፊርማ፣ ________________________________      ቀን፣ 
_____________ 

 

 
የቤት ውስጥ ጉብኝት ለሚያደርግ የትምህርት ቤት ሀላፊ መመርያ፣ 
 
 የቤት ውስጥ ጉብኝት የሚደረግበት 

ምክንያት  
የሚረጋገጡ ነገሮች፣ 

ወ
ይ
ም

 

የወላጅ፣ ሞግዚት፣ አሳዳጊ ኗሪነት ማረጋገጫ  ወላጅ፣ ሞግዚት፣ አሳዳጊ ተማሪውን ያሳድጋል 
 ወላጅ፣ ሞግዚት፣ አሳዳጊ በመኖርያ ቤቱ ይኖራል 

የሌላ ዋና ተንከባካቢ ማረጋገጫ (OPC) 
 ሌላ ዋና ተንከባካቢ (OPC) መኖርያ ቤቱ ውስጥ እንደሚኖር 

ማረጋገጫ 

 ተማሪው በመኖርያ ቤቱ ውስጥ የሚኖር መሆኑን ማስረጃ 
 
 
ኗሪነትን ለማረጋጋገጥ ሊታዩ የሚችሉ ነገሮች። 
የሚከተሉት ነገሮች ተማሪውን የሚያስመዘግበው እና/ወይም ተማሪው በመኖርያው እንደሚኖር ለማረጋገጥ መጠቀም ይቻላል። ይህ የተሟላ 
ዝርዝር አይደለም። 

• የግል የንጽህና ምርቶች/ የመጸዳጃ እቃዎች 
• የግል ሁኔታዎች እንደ ልብስ፣ ጫማዎች፣ ወይም ግለሰቡ በመደበኛነት የሚለብሰው ወይም የሚይዘው እቃዎች 
• የመኝታ ቦታ 
• የተማሪው የትምህርት ቤት ስራ 
• የግል ፎቶዎች 
• ደብዳቤ 
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