
ለስፕሪንግ 2018
ያመልክቱ 

ነጻ የትምህርት ዕድል ለ ዲሲ ነዋሪዎች 

የእንግሊዝኛ ትምህርቶች (እስከ ደረጃ 8) 

የዜግነት ትምህርት 

GED በእንግሊዝኛ

የሞያ ስልጠናዎች 

ሂሳብ ለስራ እና ለህይወት

የኮምፒውተር ስልጠና እና ሌሎችም

በነዚህ ቀናት መጥተው ያመልክቱ
ረቡዕ, ጃንዋሪ 17

ሐሙስ, ጃንዋሪ 18

8:00am-3:00pm* 

1:00pm-8:00pm*

Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 
202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org

አድራሻ፥ 1100 Harvard Street NW, Washington, DC 20009

*ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ቦታ ያገኛል

እባክዎ የሚከተሉትን ይዘው ይምጡ :

የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ ሰነድ  (ለበለጠ መረጃ ከጀርባ ይመልከቱ) 
ጊዜው ያላለፈበት ህጋዊ የመንግስት መታወቅያ (ፓስፖርት ወይም የዲሲ 
መንጃ ፈቃድ)

CarlosRosarioSchool @CR_School 

Amharic



Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 
202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org

ተቀባይነት ያላቸው ዝርዝር የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ ሰነዶች 

ሁሉም ሰነዶች የአመልካቹን ስምና አድራሻ የያዙ መሆን አለባቸው 

አንድ (1) ከሚከተሉት አንድ ዋና ሰነድ ያቅርቡ 

የሠነዱ አይነት ሠነዱ ማካተት ያለባቸው መስፈርቶች: 

A. የደሞዝ ወረቀት (pay check) - የDC ቀረጥ (tax) የተከፈለ መሆኑን የሚያሳይ

- ባለፉት 45 ቀናት ውስጥ ያገኙት

B. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት ከ DC መንግስት እርዳታ

እየተቀበሉ መሆንዎን የሚያሳይ ማስረጃ TANF,

Medicaid, DC Alliance, Supplemental Security Income     

- ባለፉት 12 ወራት ውሰጥ ያገኙት

C. ከ ዲሲ ታክስ እና ገቢዎች ማህተም የተደረገበት

ግብር ለመክፈልዎ ማረጋገጫ የD40 ወረቀት (ታክስ

ሪተርን ያሰሩበት)

- በ DC ታክስና ገቢዎች ቢሮ የተረጋገጠ ማህተም

የተደረገበት 

- ላለፈው አመት ታክስ መክፈሎን ሚያሳይ ማስረጃ

D. የኤምባሲ ደብዳቤ፥ አመልካቹ የኤምባሲ ንብረት

በሆነ  ቤት ውስጥ እንደሚኖር የሚያሳይ

- የኤምባሲው ንብረት ውስጥ መኖርዎን
የሚያረጋግጥ

- የኤምባሲው አድራሻ  እና ማህተም

- ባለፉት 12 ወራት ውሰጥ የተሰጠ
ወይም   

ከላይ ከተዘሩት ማስረጃዎች አንድ ማቅረብ ካልቻሉ ከዚህ በታች ከተዘሩት ውስጥ ሁለት(2) ያቅርቡ 

E. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት የሞተር ተሽከርካሪ ምዝገባ

(ካር ሬጅስትሬሽን) 

F. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት የDC ቤት ኪራይ ውል (lease

agreement)

- በተጨማሪ ከምዝገባው በፊት ባሉት ሁለት ወራት 

ውስጥ ኪራይ የከፈሉበትን አንድ ደረሰኝ 

G. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት የዲሲ መንጃ ፈቃድ ወይም

የዲሲ መታወቂያ 

H. ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ያገኙት አንድ የጋዝ፣

የኤሌክትሪክ፣ ወይም የውሀ ቢል (ከደረሰኝ ጋር)
- በተጨማሪ ከ ምዝገባው በፊት ባሉት ሁለት ወራት 
ውስጥ አንድ የአገልገሎት ክፍያ ደረሰኝ ያቅርቡ 

ለበለጠ መረጃ ይህን ድረ ገጽ ይጎብኙ  http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 




