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የተከራይ ማመልከቻ 

 
አጠቃላይ እይታ 

በከንቲባ Muriel Bowser መሪነት ስር፣የዲስትሪክት መንግስቱ ነዋሪዎች በቤታቸዉ እንዲቆዩ ለማድረግ የሚፈልጉት የአቅርቦት ሃብት እንዳላቸዉ 

ለማረጋገጥ ይሰራል። ዲስትሪክቱ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተጎዱ ተከራዮችንና የመኖሪያ ቤት አቅራቢዎችን ለመርዳት የተለያዩ ፕሮግራሞችን አስቀድሞ 

ጀምሯል። STAY DC በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የቤት ኪራይና የመገልገያ መሳሪያ ክፍያ መክፈል ላቃታቸዉ ቤተሰቦች የገንዘብ እርዳታ 
ያደርጋል። 

STAY DC ፕሮግራም ከምክትል ከንቲባዉ የፕላኒንግና የኢኮኖሚ እድገት ቢሮ(DMPED)፣ከምክትል ከንቲባዉ የጤናና የሰዉ 

አግልግሎቶች(DMHHS) እንዲሁም ከ ቤቶችና የማህበረሰብ እድገት ክፍል ጋር በመተባበር በሰዉ ሃይል አገልግሎት (DHS)  ይተዳደራል። 

 
ብቁነት 

የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች በሙሉ አዎ ብለዉ መመለስ ከቻሉ በ STAY DC ፕሮግራም ለመሳተፍ ብቁ የመሆን እድልዎ ከፍ ይላል፤  

 በአሁኑ ሰአት እርስዎ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ይኖራሉ  

 አሁን ባለዉ የቤቶች ኪራይ፣የኪራይ ዉል፣ሽያጭ ወይም የተወሰነ የሃብት እንቅስቃሴ(Limited Equity Co-op (LEC)) ስምምነት ያሉዎት 
ተከራይ ነዎት  

 የእርስዎ ቤተሰብ በአሁኑ ወቅት የገቢ መመሪያዎቹን ያሟላሉ።   

 የእርስዎ የቤት አቅራቢ የቅርብ ቤተሰብዎ አይደለም  

 
ከላይ ያሉትን በሙሉ አዎ ብለዉ ከመመለስዎ በተጨማሪ እርስዎ ወይም የተከራዩበት ቤት ማንኛዉም አባል የሚከተለዉ ካለዉ ብቁ ይሆናል፤  

 ከጀንዋሪ 1-2020 ጀምሮ ለስራ አጥነት ብቁ ሆኖ ከተገኘ 

 በቤተሰብ ውስጥ ያለ የገቢ ማሽቆልቆል አይተዋል 

 በኮቪድ-19 ወይም ከኤፕሪል 1-2020 ጀምሮ በህዝባዊ የጤና ድንገተኛ ሁኔታ ጊዜ ጉልህ የሆነ የወጪ ጭማሪ ካጋጠመዉ 

 የገንዘብ ችግር ካጋጠመው(ለምሳሌ- ለ Medicare, SNAP ወይም TANF የድጋፍ እርዳታ የሚበቃ ከሆነ)  

 ቤት አልባ የመሆን ወይም የመኖሪ ያቤት አልመረጋጋት አደጋ ዉስጥ ከሆነ (ለምሳሌ፦ ያለፈ የኪራይ ውዝፍ ማስታወቂያ፣ ያልተከፈለ 

የኪራይ ማረጋገጫ ወይም ከቤት ይልቀቁ ማስታወሻ)  

 
መመሪያዎች 

 ማመልከቻዎን ከመጀመርዎ በፊት ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ 

 የሰነድ መስፈርቶችን ይገምግሙ ከዛም ማመልከቻዎን የሚደግፉ የሚመለከታቸዉ ሰነዶችን ይሰብስቡ  

 እያንዳንዱን ጥያቄ በጥንቃቄ በማንበብ ባለዎት ችሎታ መጠን ትክክለኛ ምላሾችዎን በማስቀመጥ ያጠናቅቁ   

 ያልተሟሉ ማመልከቻዎች በፕሮግራም ኬዝ ሃላፊዎች ላይታዩ እንደሚችሉ እባክዎን ያስታውሱ። 

 የሚዛመዱ ደጋፊ ሰነዶችን ስካንና ፕሪንት በማድረግ በማስገቢያ ፓኬት ውስጥ ያጠቃልሉ። 

 የተጠናቀቁ ማመልከቻዎች ከሴፕቴምበር 30 - 2021በፊት በሚከተሉት ቦታዎች መድረስ አለባቸዉ 

 

ድርጅት ስልክ ቁጥር አድራሻ ዋርድ 

የካቶሊክ እርዳታ 
ድርጅቶች 202-338-3100  2812 Pennsylvania Avenue, SE, WDC 20020  7 

GW Urban League  202-265-8200 2901 14th Street, NW, WDC 20009 1 

Salvation Army (SE) 202-678-9771 2300 Martin Luther King Jr. Avenue, SE, WDC 20032  8 

Salvation Army (NW) 202-332-5000 1434 Harvard Street, NW, Suite B, WDC, 20009 1 
የቤቶች የምክር 
አገልግሎት 202-667-7339 2410 17th Street, NW, Suite 100, WDC 20009 1 

UPO 202-231-7910 2907 Martin Luther King Jr. Avenue, SE WDD, 20032  8 

 

ስለማመልከቻዉ ማንኛዉም አይነት ጥያቄ ካለዎት እባክዎ የፕሮግራም ዌብሳይት በ stay.dc.gov ላይ ወይም የግንኙነት መስመሩን በ 

833-4-STAYDC (833-478-2932) ከ 7am እስከ 7pm ET ከሰኞ እሰከ አርብ ማግኘት ይችላሉ።  

https://stay.dc.gov/
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ክፍል 1፡ ቅድመ ብቁነት 
 

1. የእርስዎ የቤት አቅራቢ ማመልከቻ ማስገባቱን ከ STAY DC ፕሮግራም የኢሜይል ማረጋገጫ ደርስዎታል?     አዎ      አይ 
 

አዎ ካሉ፣ ከኢሜይሉ ላይ ባለ 7 ቁጥር የማረጋገጫ  ማሳዉቂያዉን ያስገቡ።  

ማስታወሻ፡ ያለ 7 ዲጂት ቁጥር ማመልከቻዎን ሊቀጥሉ ይችላሉ። ነገር ግን ማመልከቻዎን ለመጨረስ እንዲዘገይ ሊያደርግ ይችላል።  
 

2. ድጋፍ የተጠየቀበትን የኪራይ ህንጻን/ክፍልን 
የመገኛ አድራሻ ይስጡ።  

 
 

አድራሻ(መስመር 2)፡ 

 
 

ከተማ:          

(ባለ 5 ቁጥር)፡  ስቴት፡ ዚፕ ኮድ 

 

3. የመኖሪያ ቤቱ አቅራቢ የቅርብ ቤተሰብዎ ነዉ?     አዎ      አይ 
 

4. በኪራይ ክፍሉ ምን ያህል ግለሰቦች ወይም የቤተሰብ አባላት ይኖራሉ?  

ማስታወሻ፡ ከማኖሪያ ቤት አቅራቢዉ ጋር የኪራይ/የኪራይ ዉል/ሽያጭ ስምምነት ያላቸዉ የክፍል አጋርዎትን ወይም ሌላ ግለሰቦችን 
እንዳያስገቡ። 

 

5. ምን ያህል መኝታ ቤት ያለው ነዉ ቤተሰብዎ የተከራዩት/የኪራይ ውል የተዋዋሉት/ደባል የሆኑት? 
 

6. የኪራይ/የኪራይ ውል/የደባልነት ወይም የተወሰነ የሃብት እንቅስቃሴ(Limited Equity Co-op (LEC)) ስምምነት ከእርስዎ ቤት 

አቅራቢ ጋር አድርገዋል? 

 አዎ      አይ 
 

አዎ ካሉ እንደአመልካችና እንደተከራይ፣ ስምዎ በተከራዩት/የኪራይ ውል በተዋዋሉት/ደባል በሆኑት ወይም የሃብት 

እንቅስቃሴ(Limited Equity Co-op (LEC))  ስለኪራይ ንብረቱ/ክፍሉ ያለ ስምምነት አለ? 

 አዎ      አይ 
 

7. 1}በ2020 ላይ አመታዊ የቤተሰብ ገቢ ምን ያህል ነበር? (ማለትም የሁሉንም የቤተሰብ አባላት የ2020 ገቢ አንድ ላይ ይደምሩት። 

ማለትም ይህ  በ 2020 IRS ፎርም 1040 መሰረት ለሁሉም የቤተሰብ አባላትዎ የተስተካከለዉ አጠቃላይ ገቢ(AGI) ጋር ድምር ጋር አንድ ሊሆን 
ይችላል። 

 

 

8. በ2020 ላይ አመታዊ የቤተሰብ ገቢ ምን ያህል ነበር?(ማለትም የሁሉንም ወጣት የቤተሰብ አባላት የመጨረሻ ሁለት ወራት ገቢ አንድ ላይ 

ይደምሩትና በ 6 ያባዙት)  
 

 

9. ከጀንዋሪ 1 - 2020 ጀምሮ እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ ማንኛዉም አባል ለስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ጽድቆለት ወይም ብቁ ሆኖ ነበር? 

 አዎ      አይ 
 

10. እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ ማንኛዉም አባል ላለፉት 90 ቀናት ወይም ከዛ በላይ ሳይቀጠር ቆይቶ ነበር? 
 አዎ      አይ 

 

11. ከኤፕሪል 1- 2020 ጀምሮ እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ ማንኛዉም አባል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የገቢ ማሽቆልቆል 

አጋጥመዎት ነበር?   አዎ      አይ 
 

12. ከኤፕሪል 1- 2020 ጀምሮ እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ ማንኛዉም አባል  ጉልህ የሆነ ዉጪዎች መጨመር (ለምሳሌ የህክምና፣የልጅ 

እንክብካቤ፣የትራንስፖርት ወይም ሌላ የመኖሪያ ወጪዎች) በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አጋጥምዎት ነበር? 
 አዎ      አይ 

 

13. ከኤፕሪል 1- 2020 ጀምሮ እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ ማንኛዉም አባል   በኮቪድ-19 ውረርሽኝ ምክንያት የሆነ በቀጥታም ይሁን 

በተዘዋዋሪ(ለምሳሌ- በፌዴራል በስቴት ወይም እንደ SNAP ወይም TANF ያሉ አካባቢያዊ የድጋፍ እርዳታ ፕሮግራሞች) ሌላ 

የገንዘብ እጥረት አጋጥምዎት ነበር?  አዎ      አይ 
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ክፍል 2፡ የአምልካች መረጃ 
 

14. ከመኖሪያ ቤት አቅራቢዉ ጋር የተለየ የኪራይ ስምምነት የሌላቸዉን ሁሉንም የቤተሰብዎን አባላት እባክዎ ያካትቱ(እራስዎን ጨምሮ)፡ 
 

ስም 
ከእርስዎ ጋር ያለዉ 

ግንኙነት የትዉልድ ቀን 

የጋብቻ 
ሁኔታ ጾታ ብሄር ዘር SSN / የታክስ መለያ 

ቁጥር የ 2020 ገቢ የባለፈዉ ወር ገቢ 

ከባለፈዉ ወር 
በፊት ባለዉ ወር 
ያለ ገቢ 

ምሳሌ፡ John Joe Smith  እራስ 01/01/1955  SI M H P XXX-XX-XXXX $xxxx $xxxx  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
ከእርስዎ ጋር ያለዉ 
ግንኙነት 

ME =እኔ  

SP = የትዳር ጓደኛ  

CP = ሰላማዊ አጋር 

PA = ወላጅ 

CH = ልጅ 

SI = እህት/ወንድም 

 

 

GP = አያት 

GC = የልጅ ልጅ 

AU = አክስት /አጎት 

CO = የአክስት/የአጎት 
ልጅ 

O = ሌላ 

ጾታ 

M = ወንድ 

F = ሴት 

X = መግለጽ አልፈልግም 

ብሄር 

H = ሂስፓኒክ 

L =  ላቲን 

S = የስፓኒሽ ዘር 

 

ዘር 

AI = የአሜሪካ ህንዳዊ 

AN = የአላስካ ዘር 

B = ጥቁር ወይም አፍሪካ አሜሪካዊ 

NH = ኔቲቭ ሃዋያን 

OPI = ሌላ የፓስፊክ አይስላንደር 

O = ሌላ 

W = ነጭ 

M = ባለብዙ ዘር 

P = መመለስ አልፈልግም 

የትዳር ሁኔታ 

SI = ያላገባ 

M = ያገባ 

D = የተፋታ 

SP = የተለያየ 

W = የትዳር አጋርን በሞት 
የተነጠቀ 

የቅጥር ሁኔታ 

FT = ሙሉ ጊዜ ተቀጣሪ 

PT = የትርፍ ጊዜ ተቀጣሪ 

U = ያለተቀጠረ 

R = ጡረታ የወጣ 

S = ተማሪ 

M = ለትምህርት ያልደረሰ ትንሽ ልጅ 

 

 

እባክዎን በሁሉም የኪራይ ቤተሰብ አባላት ላይ መረጃ መስጠቱን ያረጋግጡና ቁጥሩ በቅድመ-ብቁነት ክፍል ውስጥ ከመግባቱ ጋር መስማማቱን ያረጋግጡ ፡፡ 

15. የአምልካች የኢሜይል አድራሻ፡  
 

16. የአምልካች ስልክ ቁጥር፡ 
 

17. ይህ የሞባይል ስልክ ቁጥር ነዉ፡   አዎ      አይ 
 

ማስታወሻ፡ የ STAY DC ፕሮግራም ወደ ኢሜይል አድራሻዎ አዉቶሜትድ የዝመና ማሳወቂያዎች እንዲልክ ተደርጎ ተዋቅሯል። ዉስን ማሳወቂያዎች በስልክ በኩል ሊላክ ይችላል። ማንኛዉም 
መልክቶች በየትኛዉም ሰአት ስልክ ሲያነሱ እንደደረሰዎ ለማረጋገጥ  ምልእክት እንዲደርስዎ የድምጽ መልእክት ሳጥን እንዲያዋቅሩ እናበረታታዎታለን። የስልክና የዳታ ክፍያዎች ሊተገበሩ ይችላሉ።  

 

 



 

STAY DC ፕሮግራም ማመልከቻ                                                                                                     Page 4 of 

11  

እባክዎ ማስታወስ ያለብዎት ነገር ከስር፡ያሉት ማንኛዉም የፌዴራል፣የስቴት ወይም አካባቢያዊ የመንግስት ድጋፍ ፕሮግራሞች ላይ 

ለመሳተፍ ማረጋገጥዎ በ STAY DC ፕሮግራም ላይ ለብቁነት የሚሳተፉበትን ነገር በአሉታዊ መንገድ አይጎዳዉም። በቅርቡ 
የተጠናቀቀዉ የገቢ ምስክር ወረቀትና  በአንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ የነበረ ተሳትፎዎ ለዚህ ፕሮግራም ብቁነትዎና ማመልከቻዎ 
እንዲፋጠን ያደርጋል። 

 

18. ከአኤፕሪል 1-2020 ጀምሮ ባሉት በማንኛዉም ሰአት፣እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ አባል የኪራይ ድጋፍ ከማንኛዉም የዲስትሪክት 

ፕሮግራሞች አግኝተዋል? (የሚመለከተዉን ሁሉ ይምረጡ) 

 የኮቪድ-19 የመኖሪያ ቤት ድጋፍ ፕሮግራም (CHAP) 

 የተከራይ መሰረት ያለዉ የኪራይ ድጋፍ (TBRA) 

 የመኖሪያ ቤት ማረጋጊያ ስጦታ HSG)  

 የ DC የድንገተኛ የኪራይ ድጋፍ ፕሮግራም (Local) 

 
ከዚህ በታች ያሉትን ማንኛዉንም ፕሮግራሞች በመምረጥ እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ አባል ተጨማሪ የምግብ ድጋፍ 

ፕሮግራም(SNAP)፣እርዳታ ለሚያስፈልጋቸዉ ቤተሰቦች ጊዜያዊ ድጋፍ(TANF)፣ እና/ወይም የስራ አጥነት(UI) ጥቅማጥቅሞች ከ 

ኮሎምቢያ መንግስት ዲስትሪክት ያግኛሉ/አግኝተዋል እንዲሁም ለ STAY DC ፕሮግራም ብቁነትዎን ለማረጋገጥ በሚደረግ አላማ ላይ 
መረጃዎትን ለነዚህ ፕሮግራሞች ጥቅም ላይ እንዲዉል ተስማምተዋል። 

 

19. ከኤፕሪል 1- 2020 ባሉት በማንኛዉም ሰአት ውስጥ፣ እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ አባል ከሚከተሉት በየትኞቹም  የፌዴራል 

ፕሮግራሞች   የኪራይ ድጋፍ ያገኙ ነበር? (የሚመለከተዉን ሁሉ ይምረጡ) 

 ተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም (SNAP)  

 እርዳታ ለሚፈልጉ ቤተሰቦች  ጊዜያዊ እርዳታ (TANF)  

 ስራ አጥነት (UI) 

 

20. ከኤፕሪል 1- 2020 ባሉት በማንኛዉም ሰአት ውስጥ፣ እርስዎ ወይም የቤተሰብዎ አባል ከየትኞቹም  የፌዴራል ድጋፍ ከሚያገኙ 

የኪራይና የመኖሪያ ቤት ድጋፍ ፕሮግራም (ለምሳሌ-HUD የመኖሪያ ቤት ድጋፍ ፕሮግራም(HAP)፣ በክፍል 8 የመኖሪያ ቤትላይ 

ያለዉ፣ DCHA የመኖሪያ ቤት ምርጫ ቫዉቸር(HCVP)፣ DCHA የሚደገፍ የቤተሰብ የእንደገና የመኖሪያ ቤት 

ማረጋጋት፡ፕሮግራም(FRSP)/ ፈጣን የእንደገና የመኖሪያ ቤት(RPH)) የኪራይ ድጋፍ ያገኙ ነበር?     አዎ      አይ 

 

ካለ ጥቅማጥቅም የተሰጠዎት ደብዳቤ ወይም ሌላ የተቀበሉት  የድጋፍ ሰነድ(ለምሳሌ- የክፍያ መግለጫ ወይም ገንዘብ መቀመጡን 

የሚያሳይ የባንክ ማረጋገጫ) 

 

21. የመልእክት አድራሻዎ ከመኖሪያ አድራሻዎ ጋር አንድ አይነት ነዉ?     አዎ      አይ 
 

አይ ካሉ፣የመልእክት ሳጥን አድራሻዎን ከዚህ በታች ያስቀምጡ፡ 
 

የመልእክት ሳጥን አድራሻ(መስመር 1)  

 
 

የመልእክት ሳጥን አድራሻ(መስመር 2) 

 
 

ስቴት፡  ዚፕ ኮድ(ባለ 5 ከተማ፡           

ቁጥር):  
 

የመልእክት ሳጥን  አድራሻዎ ከተከራዩበት ክፍል አድራሻ ለምን እንደተለያየ እባክዎን ያስረዱ፤ 

   



 

STAY DC ፕሮግራም ማመልከቻ                                                                                                     Page 5 of 

11  

 

22. እባክዎ በስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች፣በገቢ ማነስ፣ጉልሀ በሆነ ወጪ በመጨመር እና/ወይም፣ በሌሎች የገንዘብ ችግሮች  ብቁነት 

ዉስጥ ሲያልፉ ኮቪድ-19 እርስዎ ላይ እንዲሁም/ወይም የቤተሰብዎን አባላት ላይ እንዴት ተጽእኖ እንዳሳረፈ ይግለጹ፤ 

 

እባክዎ በገቢ ማነስ፣ጉልሀ በሆነ ወጪ በመጨመር እና/ወይም፣ በሌሎች የገንዘብ ችግሮች (ለምሳሌ- የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ገለጻ 

ወይም ፎርም 1099-G፣ ከኮቪድ 19 ተጽእኖ በፊትና በኋላ ወርሃዊ የክፍያ ገለጻዎች፣ከአሰሪ የተሰጠ የገቢ መቀነስ ደብዳቤ፣የሚከተሉት 
ኮፒ፦የህክምና፣የልጅ እንክብካቤ፣የትራንስፖርት ወይም በኮቪድ ምክንያት ቤተሰቦችዎ ያጋጠማቸዉ ሌላ ጉልህ ወጪዎች፣ 

ከፌዴራል፣ከስቲት ወይም ከአካባቢያዊ የመንግስት ድጋፍ ፕሮግራሞች የተሰጡ ፈቃዶች ይህም ከ:- Medicare፣ SNAP እና 

TANF፤ከአሰሪዎ፣ከኬዝ ሰራተኛዎ፣ ወይም ከመንግስት ኤጀንሲ) ማረጋገጫዉን ትክክለኝነቱን ለማወቅ ተጨማሪ ሰአትና ጥረት 
ስለሚያስፈልግ የማመልከቻዎን ሂደቱ እንዲስተጉዋጉል  በጽሁፍ የሆነ ማረጋገጫ ያስፈልጋል። 

 

 

23. ትክክለኛ የሆነ(ወይም ስምንት አመቱ ወይም ከዛ በታች ጊዜዉ ያበቃ) የመንጃ ፈቃድ ፎቶ አለዎት ወይም በኮሎምቢያ 

ዲስትሪክት ወይም በሌላ የስቴት ስልጣን የተሰጠ የፎቶ መታወቂያ አለዎት?      አዎ      አይ 
 

የአሽከርካሪዉ  የመንጃ ፈቃድ ቁጥር          የአሽከርካሪዉ የመንጃ 

ፈቃድ ስቴት 

 
የእርስዎን የመንጃ ፈቃድ ኮፒ ወይም ፎቶ ያለበት መታወቂያዎን ያምጡ 

 

24. ትክክለኛ የስቴት መታወቂያ ፣የዩኤስ ፓስፖርት ወይም የውትድርና መታወቂያ አለዎት?      አዎ      አይ 
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25. እርስዎ ሊያቀርቡ የሚችሉትን የማንነት አይነት ይጥቀሱ (ተጨማሪ የትክክለኛነት ማረጋገጭ ሂደቶች  ሊያስፈልግ ወይም ሊዘገይ 

ይችላል)፡ 
 የመንጃ ፈቃድ 

 የስቴት መታወቂያ 

 የዩኤስ ፓስፖርት 

 የውትድርና መታወቂያ 

 አለም አቀፍ ፓስፖርት ወይም የፓስፖርት ካርድ 

 የዩኤስ ቋሚ የመኖሪያ ካርድ  

 የእንግዳ የምዝገባ ካርድ ደረሰኝ 

 የዩኤስ መንግስት እና የውትድርና ድጋፍ ካርድ 

 ዩኒቨርሲቲ/ኮሌጅ/ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መታወቂያ 

 የሚረጋገጥ በአሰሪ የተሰጠ መታወቂያ 

 

የማንነትዎን ማረጋገጫ ኮፒ እባክዎን ያቅርቡ 

 

 

 

 

ክፍል 3፡ የኪራይ ድጋፍ መረጃ 
 

26. የኪራይ ድጋፍ ይፈልጋሉ?  አዎ      አይ 
 

እርስዎ የኪራይ ድጋፍ የማይፈልጉ ከሆነ እባክዎ የቀረዉን የዚህ ክፍል ዝልለዉ ወደ ክፍል 4 ይሂዱ፡ የመገልገያ መሳሪያዎች ክፍያ 
ድጋፍ 

 

27. የቤትዎ አቅራቢ ግለሰብ ነዉ ወይስ ድርጅት?      ግለሰብ      ድርጅት  
 

የመኖሪያ ቤቱን ያቀረበዉ ሰዉ ስም (የመጀመሪያ፤የአባትና የአያት)፡ 

 
 

የመኖሪያ ቤቱን ያቀረበዉ የቢዝነስ ከሆነ የቢዝነሱን ህጋዊ ስም ይግለጹ፡ 

 
 

የመልእክት ሳጥን አድራሻ (መስመር 1)፡  

 
 

የመልእክት ሳጥን አድራሻ (መስመር 2)፡  

 
 

ስቴት፡ ዚፕ ኮድ (ባለ 5 ከተማ፡          

ቁጥር):  
 

የመኖሪያ ቤቱን ያቀረበዉ ስልክ ቁጥር፡ 
 

የመኖሪያ ቤቱን ያቀረበዉ ኢሜይል 
አድራሻ፡  

 

28. ከመኖሪያ ቤት አቅራቢዉ ወይም ከአክራይ ተባባሪ ቢሮ (OTA) ያለፈ የኪራይ ገንዘብ እንዳሳለፉ ማስታወሻ ደርስዎታል?      አዎ     
 አይ 

 

29. የ 7 ቀናት ከቤት ልቀቅ ማስታወሻ ደርስዎታል)?      አዎ      አይ 

• የሁሉንም የአክራይ መብቶችና በኮቪድ-19 የህዝብ ጤና አደጋ ጊዜ መረጃዎችን ለማንበብ የተከራዮች ተባባሪ ድህረገጽን በሚከተለዉ ሊንክ 

ይጎብኙ (https://ota.dc.gov/)።  OTA ዉስጥ ያለ ሰዉን ለማነጋገር በቀጥታ በ (202) 719-6560 ይደዉሉ። 

• D.C. Bar pro Bono ማእከል የቤቶች አቅራቢ፡የተከራይ መረጃ ኔትወርክ ስልክ ቁጥር (202) 780-2575 ማለት ከቤታቸዉ እንዲለቅቁ 
ችግር ዉስጥ የገቡ ተከራዮችና ትናንሽ የቤት አቅራቢዎች ሲሆኑ ጠበቆች እርዳታ የሚያስፈልጋቸዉን ሰዎች ለመርዳት ይገኛሉ።  ይህ የስልክ 

ቁጥር የሚያገለግለዉ ሁሉንም ስድስት የህግ ካዉንስል ፕሮጀክቶች ፕሮግራም(CLCPP) አቅራቢዎች እንዲያገኙ የመሃል በር በመሆን 

የመኖሪያ ቤት አቅራቢ የተከራይ ሀጋዊ ድጋፍ ኔትወርክ (LTLAN) ተብለዉ ይጠራሉ። 

30. ከፍርድ ቤት የሆነ ቤት የመልቀቂያ ወረቀት ከችሎት ቀን ጋር አብሮ ተሰጥትዎታል?      አዎ      አይ 
 

31. የችሎት ቀን፡ 
 

እባክዎን እንዲለቅቁ የተሰጠዎትን ማሳሰቢያ ወይም መግለጫ/ያለፈ ያልተከፈለ የኪራይ ደብዳቤ ያያይዙ። 
 

   

 

 

 

https://ota.dc.gov/
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32. መደበኛ የሆነ የኪራይ ዉል ወይም የደባልነት ወይም የተወሰነ የሃብት ድጋፍ (Limited Equity Coop) ከመኖሪያ ቤት አቅራቢዎ 

ጋር ስምምነት አለዎት?      
 አዎ      አይ 

 

አዎ ካሉ አሁን ያለዉ የኪራይ ውል የሚያበቃበትን ቅን ይግለጹ፡  
 

አይ ካሉ ደግሞ ህጋዊ የሆነ የክፍሉ  ባለቤት ወይም የአስተዳደር ኤጀንት በመኖሪያ ቤቱ አቅራቢ የተጻፈ ማረጋገጫ ማቅረብ ወይም 

የክፍያ ኪራዩን ሂደት የሚያሳይ ሰነድ ማምጣት ይችላሉ (የባንክ ገለጻዎች፣የቼክ ደረሰኞች )?    አዎ      አይ 
 

 ከላይ ያሉት ማናቸዉም ሰነዶች ከሌለዎት እንዚህን ሰነዶች ለማግኘት እንደማይችሉ የሚገልጽ የጽሁፍ ማረጋገጫ ያቅርቡ። 
ማስታወስ ያለብዎ ነገር ለኪራይ ግዴታዎ የራስዎ የጽሁፍ ማረጋገጫ ካቀረቡ፣የኪራይ ድጋፍ ክፍያ ከፍትሃዊ ገበያዉ ከፍተኛዉን የ 

100% ሆኖ የበለጠዉን የክፍያ ድጋፎች እስከ ወር ድረስ ወይም አመልካቹ የሚገኝትበ ትንሽ ቦታ ላይ ያለ ፍትሃዊ ገበያን ለመደገፍ፣ በቅርቡ በ 

HUD የታወቀዉና በ https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.htmlላይ  ይገኛል። 

 

እባክዎ መደበኛ የኪራይ ዉል፣ደባልነት ወይም የLEC ስምምነት ወይም የማረጋገጫ ፎርም ያያይዙ 
 

33. አሁን ባለዉ የኪራይ ስምምነት መሰረት ውርሃዊ ክፍያዉ ምን ያህል ነዉ? 
 

አመልካቾች እስከ 12 ወራት ያለፈ የኪራይ ክፍያ(ከኤፕሪል 1-2020 በፊት ያልሆነ) እንዲሁም ማመልከቻ ከገባበት ጊዜ ወደፊት እስከ 3 
ወር ድረስ ብቁ ይሆናሉ። የመገልገያ መሳሪያ ክፍያዎች በወርሃዊ ኪራይዎ ዉስጥ ተካትተዉ ለቤት አቅራቢዉ የሚከፈሉ ከሆነ ሁሉም 
የገንዘብ መጠን እንደኪራይ ገንዘብ ይታያል። የመገልገያ መሳሪያ ክፍያዎች በኪራይዎ ዉስጥ ካልተካተተና የመገልገያ መሳሪያ 

አገልግሎቶቹ የተለየ አቅራቢ ካለዉ የኪራይ ዋጋዉን ብቻ በዚህ ክፍል ዉስጥ ያስገቡ እንዲሁም “የመገልገያ መሳሪያዎች” በሚለዉ 
ክፍል ላይ ለብቻዉ ይዘርዝሩ። ከስር ወሩን በወሩ ከሚያስፈልግዉን የድጋፍ መጠን ጋር አብረዉ  ያስገቡ። 

 

ወር አመት 

አጠቃላይ 
ወርሃዊ 
የኪራይ 
የገንዘብ 
መጠን 

ያልተከፈለ 

የኪራይ 
የገንዘብ 
መጠን 

ይህ የኪራይ  
መከፈል 
ከሚገባዉ 
ጊዜ 

አልፍዋል? 

የዘገዩ 

ክፍያዎች(ካለ) 

እርዳታ ከሌሎች 

ፌዴራል/ስቴት  

ፕሮግራሞች 

ከ STAY DC የተጠየቀ 
የገንዘብ መጠን 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html
https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html
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ማስታወሻ፡ ከ STAY DC ፕሮግራም  የሚጠየቅ ድጋፍ ማንኛዉም ሌላ  የፌዴራል፣የክልል ወይም የአካባቢ ድጋፍ ለአንድ ወጪዎች 
ወይም ጊዜያት ጋር መደገም የለበትም
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34. ሁሉም የመገልገያ መሳሪያዎች በኪራይዎ ዉስጥ የተካተተ ወይም አሁን ባለዉ የመኖሪያ ቤት አቅራቢ የተዘጋጀ ነዉ?     አዎ      አይ 
 

35. የመገልገያ መሳሪያዎች ክፍያ ድጋፍ ይፈልጋሉ?     አዎ      አይ 
 

የመገልገያ መሳሪያዎች ክፍያ ድጋፍ የማይፈልጉ ከሆነ፣የዚህን ቀሪ ክፍል ይዝለሉትና ወደክፍል 4 ይሂዱ፡ የመገልገያ መሳሪያ ክፍያ ድጋፍ 
 

አመልካቾች  ማመልከቻ ካሰገቡበት ቀን አንስቶ ለተጠቀሙበት ያለፈ የመገልገያ መሳሪያ ክፍያዎች እስከ 12 ወራት ድረስ  ብቁ ይሆናሉ (ከኤፕሪል 1-2020 በፊት ያልሆነ)። 
 

የመገልገያ መሳሪያዎች የሚያጠቃልሉት መብራት፣ጋዝ፣ዉሃ፣ፍሳሽ፣ቆሻሻ ማስወገጃ  የሃይል ወጪዎች ማለትም የነዳጅ ዘይት ናቸዉ። 
 

የመገልገያ መሳሪያዎች ለመኖሪያ ቤትዎ አቅራቢ እንደ አንድ አካል ሆኖ የሚከፈል ከሆነ መግባት የለባቸዉም። 
 

ለተከራዩ የሚቀርቡ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎቶች(ስልክ፣ኬብል፣ኢንተርኔት) ለክፍያ ብቁ የሆኑ የመገልገያ መሳሪያ ድጋፎች አይደሉም። 
 

የሃይል ወጪዎች (ለምሳሌ- ነዳጅ፣ ዘይት) በ STAY DC ፕሮግራም ስር ብቁ ሆነዉ አይካተቱም፤እባክዎንhttps://doee.dc.gov/liheap ላይ ይጎብኙ 

 

36. ስለመገልገያ መሳሪያ አይነት እንዲሁም እርዳታ ስለተጠየቀበት የሚያስፈልግ መረጃን ያስገቡ፡ 

ተቀባይነት ያላቸዉ የመገልገያ መሳሪያዎች የሚያጠቃልሉት፡ መብራት (PEPCO); ጋዝ (Washington Gas); ዉሃና & ፈሳሽ – DC Water  

 

የመገልገያ መሳሪያ 

የመገልገያ 
መሳሪያ 

አካውንት ቁጥር  
ወር  አመት 

መከፈል ያለበት 
ግንዘብ 

መከፈል 
የነበረበት ጊዜ 

አልፍዋል?  

የዘገዩ 

ክፍያዎች(ካለ)  

እርዳታ ከሌሎች 

ፌዴራል/ስቴት 
ፕሮግራሞች 

ከ STAY DC 
የተጠየቀ የገንዘብ 

መጠን  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ክፍል 4፡ የመገልገያ መሳሪያዎች 

https://doee.dc.gov/liheap
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ክፍል 5፡  የክፍያ መረጃ 

 
ይህ ፕሮግራም ክፍያዎችን በቀጥታ ለመኖሪያ ቤት አቅራቢዉና ለመገልገያ መሳሪያ አቅራቢዎች እንዲከፈል የሚያደርግ አሰራር 
ነዉ። ነገር ግን የቤቱ አቅራቢ መልስ ባልሰጠበት ልዩ ሁኔታ ወይም  የቀጥታ ክፍያ ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ የክፍያ ድጋፍ ቀጥታ 
እንዲያገኙ ሊደረግ ይችላል። 

 

እንደተከራይ የቀጥታ ክፍያ ፈቃድ ካገኙ፣ በክፍል 2 ላይ ባለዉ የመል እክት አድራሻ መሰረት ይላካል፤ የአመልካች መረጃ። 
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የማረጋገጫ መግለጫ 

የሚከተሉትን ገለጻዎች በጠንቃቄ በማንበብ እርስዎንና ያመለከቱበተን ጉዳይ ብቻ በሚመለከት ማረጋገጫ ይስጡ። 

 

 እኔ/እኛ በዚህ ማመልከቻ ላይ የተቀመጠዉ መረጃ ትክክለኛና እስከማዉቀዉ/እስከምናዉቀዉ ድረስ ሙሉ መሆኑን አርጋግጣለሁ። * 

 እኔ/እኛ እንድ ወይም ከዚያ በላይ የእኔ/የኛ የቤተሰብ አባላት [አንዱን ይምረጡ]:  መሆኑን አረጋግጣለሁ።* 

o ለኮሎምቢያ (ዲስትሪክት) የስራ አጥነት ኢንሹራንስ (UI) ከጀንዋሪ 1 -2020 በኋላ ባለዉ በማንኛዉም ሰአት ያሉ ጥቅማጥቅሞች  
ወይም 

o በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በ COVID-19 የህዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ምክንያት የቤተሰብ ገቢ መቀነስ ፣ ከፍተኛ ወጭዎች ወይም 
ሌላ የገንዘብ ችግር ደርስዎቦታል 

 እኔ / እኛ ለኪራይ ክፍሉ እና በዚህ ማመልከቻ መሠረት ለእርዳታ ከሚጠየቀው ወርሃዊ ጊዜ (የወቅቶች) ጊዚያዊ የኪራይ ግዴታ እንዳለብኝ 

እረጋግጣለሁ ፡፡ * 

 እኔ / እኛ (ቤተሰባችን) የመኖሪያ ቤት አለመረጋጋት ወይም የቤት እጦት የመያዝ አደጋ ተጋርጦባቸው መሆኑን እናረጋግጣለን ፣ ይህም (i) 

ያለፈ የፍጆታ ወይም የኪራይ ማስታወቂያ ወይም የማስለቀቂያ ማስታወቂያ ፣ (ii) ደህንነቱ ያልተጠበቀ ወይም ጤናማ ያልሆነ የኑሮ ሁኔታ 

፣ ወይም (iii) የቤት እጦትን ወይም የመኖሪያ ቤት አለመረጋጋትን የመጋለጥ አደጋ ነዉ 

 እኔ /እኛ አጠቃላይ የቤተሰብ ገቢ የእኔ /የኪራይ ክፍላችን ከሚገኝበት ክልል መካከለኛ ከአካባቢ ገቢ ከ80 በመቶ እንደማይበልጥ 

እረጋግጣለሁ፡፡ *    

 እኔ / እኛ ለ STAY DC ፕሮግራም በማመልከቻ የቀረቡት የሁሉም ወጣት የቤተሰብ አባላት አጠቃላይ ወርሃዊ ገቢ የተሟላና ትክክለኛ 

መሆኑን እረጋግጣለሁ ፡፡ * 

 እኔ / እኛ  ቤተሰባችን እንዳልተቀበለ ፣ በአሁኑ ጊዜ እየተቀበለ እንዳልሆነና በ STAY DC ፕሮግራም የቀረቡትን የኪራይ ወይም የፍጆታ 
ግዴታዎች ተመሳሳይ ወጪዎችን የሚሸፍን ከሌላ የመንግሥት ወይም የግል ድጎማ ምንጭ ወይም ዕርዳታ ለመቀበል እንደማይጠብቅ 

እንመሰክራለን ፡፡ * 

 

 [ማስታወሻ፡ ከላይ በተከራይ አመልካች ለማረጋገጥ እያንዳንዱ የምስክር ወረቀት መግለጫ; ነጥብ 2 እና 3 እንደ አማራጭ የሚያዙ ናቸው] 

 
እዉቅና መስጠት  

 እኔ/እኛ በኤሌክትሮኒክ ያስገባሁት ማመልከቻዬ/ማመልከቻችንና የኤሌክትሮኒክ ፊርማዬ የተጻፈና የተፈረመ ሆኖ ለ STAY DC ፕሮግራም 
እንደሚያገለግል አዉቃለሁ።  

 እኔ/እኛ በ የሐሰት ምስክርነት ቅጣት ፊት የማዉጀዉ(ወይም የማረጋግጠዉ ወይም የምገልጸዉ) ከላይ የተጠቀሰዉ ሁሉ እዉነተኛና ትክክል 

ነዉ። እኔ/እኛ ተጨማሪ መረጃ ወይም ሰነድ በጥያቄ መሰረት ለፕሮግራም አስተዳደሩ ለመስጠት ተስማምቻለሁ። 

 እኔ / እኛ ደግሞ የሐሰት መግለጫዎች ወይም መረጃዎች ማመልከቻዉን ለመከልከል ፣ የኪራይ ወይም የፍጆታ ድጋፍ ለማቋረጥ ፣ 

የተተወውን ማንኛውንም ገንዘብ ተመላሽ ለማድረግ እና /ወይም በ DHS በሚተዳደሩ ሌሎች ወቅታዊ ወይም የወደፊት ዕርዳታ 
ፕሮግራሞች ላይ መሳተፍ ምክንያቶች እንደሚሆኑ ተረድተናል፡፡ 

 እኔ/እኛ ይህ ለእርዳታ የሚደረግ ማመልከቻ መሆኑን ተረድተናል እናም ይህንን ማመልከቻ መፈረም የ STAY DC ፕሮግራምን የኪራይ 

ወይም የፍጆታ ድጋፍ ለመስጠት አይይዘዉም እንዲሁም የሚቀርበውን ማንኛውንም እርዳታ ለመቀበል እኔ/እኛን ሊይዘን እንደማይችል 
ተረድቻለሁ፡፡ 

 እኔ / እኛ በቀጥታ ለእኔ/ ለእኛ የመኖሪያ ቤት አቅራቢ ወይም የፍጆታ አቅራቢ ክፍያዎችን በቀጥታ ለመክፈል ተመጣጣኝ ጥረቶች 

እንደሚደረጉ ተረድቻለሁ። ክፍያዎች በቀጥታ ለእኔ / ለእኛ የሚከፈሉ ከሆነ (ለምሳሌ የቤት አቅራቢው በፕሮግራሙ ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ 

ባለመሆኑ ምክንያት) ፣ በ STAY DC ፕሮግራም መሠረት ለእኔ /ለእኛ የተሰጡ ማናቸውም የሚመለከታቸው ከፍተኛ ኪራይና መገልገያዎች 
መከፈል ግዴታ አለበት። 

 እኔ / እኛ እዚህ የተገለጹትን እውነታዎች ለማጣራት ከአውራጃው ፣ ከአሜሪካ ትሬዠሪ ክፍል ወይም ከተወካዮች ጥያቄዎችን ተቃዉሞ 
የለኝም ፡፡ 

 እኔ / የ STAY DC ፕሮግራም የብቁነት መስፈርቶችን ፣ የፕሮግራም መመሪያዎችንና የተስማሚነት መስፈርቶችን ተቀብያለሁ ፣ 
አንብቢያለሁ እንዲሁም ተረድቻለሁ እናም በሚተገበሩበት ጊዜ እነሱን ለማክበር ተስማምቻለሁ ፡፡ 

 እኔ/እኛ ከላይ ያለዉን እዉቅና ሰጥቻለሁ።* 

 

[ማስታወሻ፡ እያንዳንዱ የማረጋገጫ መግለጫ ከላይ ባመለከተዉ አመልካች በአከራይ የሚረጋገጥ] 
መረጃ ለማሰራጨት የተሰጠ ፈቃድ 

አተገባበርና መመሪያዎች 
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 የ DC  STAY ፕሮግራም ደንቦችንና ፖሊሲዎችን ለማስተዳደር እና ለማስፈፀም በዚህ ቅጽ ላይ ያለዎት የእርስዎ ፊርማ የ STAY DC 
መርሃግብር ይህንን ፈቃድና ከእሱ ጋር የተገኘውን መረጃ ለመጠቀም ያስችለዋል ፡፡ 

 የመገልገያ መሳሪያ  የመለያ ቁጥሬን፣ መረጃዬን፣ ታሪካዊና የወደፊት የመገልገያ አጠቃቀሜን እና የሂሳብ አከፋፈል መረጃዎችን እንዲለቅቁ 
ፈቅጃለሁ ፡፡ ይህ ዲስትሪክቱን መንግስት ወክለው የሚሠሩ አካላት የብቁነት ሁኔታዎችን እንዲመረምሩ ፣ ትንታኔዎችን እንዲያካሂዱ እና 
ለፍጆታ ኩባንያዎች ምደባ ዓላማዎች እና ለግብይት ቅናሽ መርሃግብሮች ግብይት ለፋይሌ መረጃ እንዲሰጡ ለማስቻል  እርዳታ ወይም    
ሌላ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራሞች መረጃን ያካትታል።  

 ለኮሎምቢያ ዲስትሪክት የመገልገያ መሳሪያ አቅራቢ ኩባንያዎች (በ PEPCO ፣ Washington ጋዝ እና በዲሲ ውሃ የተካተቱትን ጨምሮ) 
የሂሳብ ቁጥሬን እና የሂሳብ መረጃዬን እንዲለቁ ፈቅጃለሁ ፡፡ ይህ የሚያጠቃልለዉ የውዝፍ ክፍያ መረጃ የዲስትሪክቱን መንግስትና ድርጅት 
በዲስትሪክቱ መንግስት በመወከል የብቁነቱን ሁኔታ ላመገምገምና ተጽሽኖዉን  ለመገልገያ መሳሪያ ሃላፊነቶች ለፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ 

በ Stronger Together by Assisting You ፕሮግራም ስር በዩአኤስ ትሬዠሪ ድጋፍ ለማግኘት ነዉ።   

 ማንኛዉም የመንግስት ኤጀንሲን አጠቃልሎ ማንኛዉም ግለሰብ ወይም ድርጅት እነዚህን መረጃዎች እንዲለቅቅ ሊጠይቅ ይችላል። መረጃ 

ከብዙ በጥቂቱ ከሚከተሉት ሰዎች እንዲሁም/ወይም ድርጅቶች ሊጠየቅ ይችላል፤ ፍርድ ቤቶች፣የህግ አስፈጻሚ አካላት፣የመኖሪያ ቤት 
አቅራቢዎች፣የቀድሞና አሁን ያሉ አሰሪዎች፣የማህበራዊ አግልግሎት አኤጀንሲዎች፣የመገልገያ መሳሪያ አቅራቢ ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች 
በምክንያታዊነት የሚያዙ የንግድ፣ትርፋማ ያልሆኑ ድርጅቶችና የመንግስት ሶስተኛ ወገኖች ናቸዉ። 

 ይህንን ፎርም ስፈርም፣ ካላይ ያሉት ሰዎች፣ኤጀንሲዎች፣ድርጅቶች ወይም ኮርፖሬሽኖች ከ STAY DC ፕሮግራም ጋር የተገኛኙ ለምርመራና 
ኮፒ ማንኛዉም ሰነዶችን ክፍት እንደሚያደርጉትና እንደሚመዘግቡት ፈቅጃለሁ።  

 እኔ የ STAY DC ፕሮግራም እኔንና/ቤተሰቤን(የግላዊ መረጃዬን ሳያጠቃልል) እንዲሁም በሚፈለግ የግል ድህረገጽ የህዝባቂ ግልጽነትና 
ተጠያቂነት ጥረቶች ስር ማንኛዉም ሰጦታዎች መረጃ እንዲታተም ፈቅጃለሁ። የሚታተመዉ መረጃ ሊያጠቃልል የሚችለዉ የገንዘብ ድጋፍ 
የሚያገኙ ብቁ የሆኑ የቤተሰብ ብዛት፣የሚሰጠዉ የድጋፍ አይነት፣የአመልካቾች የመቀበል ደረጃ፣በቤተሰብ የሚደረገዉ አማካይ የገንዘብ 
ድጋፍ፣የቤተሰብ የገቢ ደረጃዎች እንዲሁም የወርሃዊ ኪራይ አማካይ ብዛት ወይም በገንዘብ ድጋፉ የሚሸፈን የመገልገያ መሳሪያ ክፍያዎች።  

 እኔ/እኛ ከላይ ያለዉን ፈቃድ አንብበን ተረድተናል።*  

 
ፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አደራረግ ስልጣን 

 ይህ ማስታወቂያ ልክ እንደደረስዎት ተስማምቻለዉ የሚለዉን አዝራር ሲጫኑ፣ለኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት (“ዲስትሪክቱ”) በ 
ፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አተገባበር ለዲስትሪክቱ በተሰጠዉ ስልጣን መሰረት ከእርስዎ የክሬዲት ፕሮፋይል ወይም ሌላ የባለሙያ መረጃ 

እንደሚወስድ ተስማምተዋል። እርስዎ ዲስትሪክቱ ለ STAY DC ፕሮግራም የማጭበርበር እንቅስቃሴዎችን ለመከላከል በሚል ማንነትዎን 
ለማረጋገጥ እንደዚህ ያለ መረጃን በግላዊነት እንዲያገኝ ፈቃድ ሰጥተዋል። 

 

 እኔ/እኛ ከላይ ያለዉን ፈቃድ አንብበን ተረድተናል።*  

 

 
 
 

ፊርማ፡  ስም፡  

 
ቀን፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


