
አዲስ አመልካቾችን እንቀበላለን !  

 1100 Harvard Street, NW 
 

          ኮሎምቢያ ሀይትስ ሜትሮ ጣቢያ 
አቅራቢያ  

           አረንጓዴ/ቢጫ የሜትሮ መስመር 

 እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ (ESL)  

             ከመሰረታዊ ትምህርት እስከ ከፍተኛ ደረጃ 

 የዜግነት ትምህርት  
             የሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ነዋሪዎች መመዝገብ ይችላሉ  

 GED በእንግሊዝኛ ወይም በስፓኒሽ 

የማመልከቻ መስፈርቶች: 

በዲሲ ውስጥ መኖሮትን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ለበለጠ መረጃ ከጀርባ ይመልከቱ ወይም ድረ ገጽ ይጎብኙ www.bit.ly/proofdocuments 

ጊዜ ያላለፈበት ህጋዊ የመንግስት መታወቂያ (ፓስፖርት ወይም የዲሲ መንጃ ፈቃድ)  
ለስራ ስልጠና, GED እና የዜግነት ትምህርት, ለመመዝገብ፣ለምክር ወይም ፈተናዉን መውሰድ ይጠበቅቦታል 

Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 | (202)797-4700 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 | (202) 734-4900 

www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org | www.facebook.com/CarlosRosarioSchool 

ለስፕሪንግ 2020 አሁን ያመልክቱ 

ለዲሲ ነዋሪዎች ከክፍያ ነፃ የሆነ የትምህርት እድል  

 የሙያ ስልጠና 

 ሒሳብ እና ቴክኖሎጂ ክህሎት 

 መሰረታዊ ትምህርት በስፓኒሽ 

  ሌሎችም !  

ጃንዋሪ 9 እና 10  
ሐሙስ፣ ጃንዋሪ 9 ‐ ከ1:00PM እስከ 8:00PM 

ዓርብ ፣ ጃንዋሪ 10 ‐ ከ 8:00AM እስከ 3:00PM 

የመመዝገቢያው አዳራሽ ከሞላ  በር  ሊዘጋ ይችላል። 



አንድ (1) ክሚከተሉት ወስጥ አንድ ዋና ሰነድ ያቅርቡ 

ሰነድ ሠነዱ ማካተት ያለባቸው መስፈርቶች:    

A. የደሞዝ ወረቀት  
 

 የዲሲ ግብር (tax) የተከፈለ መሆኑነ የሚያሳይ 

 ባለፉት 45 ቀናት ወሰጥ ያገኙት 
B. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት ከዲሲ መንግሰት አርዳታ አየተቀበሉ 
መሆንዎን የሚያሳይ ማሰረጃ 

ለምሳሌ. TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental Secu-
rity Income 

 ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ያገኙት   

C. ከዲሲ ታከስ አና ግበር ለመክፈልዎ ማረጋገጫ የD40 
ወረቀት (ታከስ ሪተርን ያሰሩበትን) 

 በዲሲ ታከስና ገቢዎች ቢሮ የተረጋገጠ ማሀተም 
የተደረገበት 

 ላለፈው አመት ታከስ መከፈሎን የሚያሳይ ማስረጃ 
(2018) 

D. የኤምባሲ ደብዳቤ ፡ አመልካቾች የኤምባሲ ንብረት በሆነ 
ቤት ውስጥ አንደሚኖሩ የሚያሳይ  መሆን አለበት 

 ባለፉት 12 ወራት ውስጥ  ያገኙት 

 የኤምባሲ አድራሻ ያለበት 

 የኤምባሲ ህጋዊ ማኅተም ያለበት 

E. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት የሞተር ተሽከርካሪ ምዝገባ  

ወይም  

ከላይ የተዘረዘሩትን ማሰረጃዎች አንድ ማቅረብ ካልችሉ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ውሰጥ ሁለት ያቅርቡ 

F. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት የዲሲ የቤት ኪራይ ውል 
 ከምዝገባው በፊት ባሉት ሁለት ወራት ውስጥ ኪራይ 

የከፈሉበትን አንድ ደረሰኝ 

G. የጊዜ ዘመኑ ያላለፈበት የዲሲ መንጃ ፍቃድ ወይም 

የዲሲ መታወቅያ 
 

H. የባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ያገኙት አንድ  የጋዝ, 
ኤለክትሪክ ወይም ውሃ ደረሰኝ ብቻ ተቀባይነት ይኖራቸዋል) 

 ከምዝገባው በፊት ባሉት ሁለት ወር ውስጥ ክፍያ 
የፈጸሙበትን አንድ ደረሰኝ 

Applicants must bring the following in order to apply: 

  DC Residency documents (See below)  

Official unexpired government ID (Passport or DC driver’s license)  

ተቀባይነት ያላቸወ ዝርዝር የዋሽንግተን ዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጭ ሰነዶች  
ሁሉም ሰነዶች የአመልካቹን ሰም እና የዲሲ አድራሻ የሚያሳዩ መሆነ አለባቸው 

 

የካርሎስስ ሮዛሪዮ ትምህርት ቤት በዘር፣ በቀለም፣ በብሄር፣ በፆታ፣ በአካል ጉዳተኝነት፣ በዕድሜ ላይ በመመርኮዝ አድልዎ አያደርግም። 

አመልካቾች ከዚህ በታቸ የተዘረዘሩትን ማምጣት ይጠበቅባቸዋል።
 የዲሲ ነዋሪ መሆንዎን የሚያረጋገጫ (ከታች ይመልከቱ)  

 ጊዜ ያላለፈበት ህጋዊ የመንግስት መታወቂያ (ፓስፖርት ወይም የዲሲ መንጃ ፈቃድ)  


