
ለካርሎስ ሮዛርዮ ት/ቤት ምዝገባ የሚያስፈልጉ ሰነዶች ዝርዝር ጠቋሚ መረጃ

ካርሎስ ሮዛርዮ ት/ቤት ለመመዝገብ የሚያስፈልገውን የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ ሰነድ ለማቅረብ ሁለት
አማራጮች አሉ። እነዚህ የሰነድ ማረጋገጫ መመሪያዎች የሚወሰኑት እና ተቀባይነታቸው የሚጸድቀው በ ዲሲ
ትምህርት ቢሮ(OSSE) ነው። ተቀባይነት ባላቸው ሰነዶች ላይ ለሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎች፣ እባክዎን
registration@carlosrosario.org ይጠይቁ ወይም በ 202-797-4700 ይደውሉ።

ሰነዶቹ አንድ አይነት ስም እና አድራሻ ሊኖራቸው ይገባል።

አማራጭ 1 ፦ ክሚከተሉት ውስጥ አንድ ዋና ቅጂ ሰነድ ያቅርቡ

ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ አንድ ሰነድ ብቻ በመምረጥ ከሰነዱ በስተቀኝ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ካሟላ
ቅጂውን ማቅረብ ይችላሉ።

የሰነዱ አይነት ሰነዱ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች

እባክዎን ሰነዱ የተዘረዘርሩትን ሁሉንም
መስፈርቶች ማሟላቱን ያረጋግጡ

ሀ. የደሞዝ ወረቀት ● የዲሲ ግብር እየከፈሉ መሆንዎን ማሳየት
አለበት፤ በተጨማሪም የሌሎች ግዛቶች
(ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ) ክተካተቱበት
ሰነዱ ተቀባይነት አይኖረውም

● የከፈሉት ግብር ተቀናሽ መጠን በደሞዝ
ወረቀቱ ላይ በግልጽ መጠቀስ አለበት።

● የደሞዝ ክፍያ ሰነዱ ባለፉት 45 ቀናት
ውስጥ የተከፈለ መሆን ይኖርበታል፤ ከዛ
በላይ ከሆነ ተቀባይነት አይኖረውም።

ለ.  ጊዜው ያላለፈበት ከዲሲ መንግስት
እርዳታ እየተቀበሉ መሆንዎን የሚያሳይ
ማረጋገጫ ደብዳቤ

ለምሳሌ : TANF,
Medicaid, DC Alliance,
Supplemental Security Income

● ሰነዱ ከዲሲመንግስት እርዳታ
እንደሚያገኙ ማረጋገጥ አለበት።

● ደብዳቤው ጊዜው ያላለፈበት እና ወቅታዊ
መሆን አለበት።

● የኢንሹራንስ ካርድ ተቀባይነት የለውም ፤
የነፃ ኢንሹራንስ አገልግሎቱ የተፈቀደበትን
ማረጋገጫ ደብዳቤ ይዘውመምጣት



አለብዎት።

● የነፃ ኢንሹራን ማረጋገጫ ደብዳቤው
ከሌሎት እና የነፃ አገልግሎቱን እየተጠቀሙ
ከሆነ የዲሲ ጤና ቢሮ በ202 724 7491
ደውለው የደብዳቤውን ቅጂ መጠየቅ
ይችላሉ።

ሐ. በዲሲ ታክስ ቢሮ የተረጋገጠ የD40 ታክስ
ቅጽ ቅጂ

● በዲሲ የታክስ እና ገቢዎች ቢሮ የተረጋገጠ
ቅጂ መሆን አለበት። ሰነዱን ለማረጋገጥ
የዲሲ ግብር እና ገቢዎች ቢሮ (1101 4th St
SW #270) ሄደው ማህተም ማስደረግ
አለብዎት።

● ሰነዱ የአሁኑ ወይም የቅርብ ጊዜ ዲሲ ታክስ
መከፈልዎን ማረጋገጫማስረጃ ሊኖረው
ይገባል።

● የቅርብ ዓመት መሆን አለበት

● የዲሲ የገቢ ግብር ፎርሙ 31ኛ ቁጥር ላይ
የሰፈረው ተቀናሽ ከ $0 በላይ መሆን
አለበት።

መ.  የኤምባሲ ደብዳቤ፤ አመልካቹ
በኤምባሲው ቅጥር ግቢ ውስጥ
ወይም በዲሲ የኤምባሲው ንብረት
በሆነ ቤት ውስጥ እንደሚኖር
የሚያረጋግጥ ደብዳቤ

● የኤምባሲው አርማ ያለበት፤ እንዲሁም
ኦፊሴላዊ የኤምባሲማህተምማካተት
አለበት።

● ተማሪው በኤምባሲው ንብረት በሆነ ቤት
ወይም በኤምባሲውውስጥ እንደሚኖር
ደብዳቤው ላይ መጠቀስ አለበት።

● ባለፉት 12 ወራትውስጥ የተፃፈ መሆን
አለበት።

● ኦፊሴላዊ የኤምባሲው ሰራተኛ ፊርማ
ሊኖረው ይገባል።



አማራጭ 2 ፦ ከሚከተሉት ውስጥ ሁለቱን ሰነዶች መርጠው ዋና ቅጂያቸውን ያቅርቡ

እባክዎን በስተግራ ካሉት ውስጥ ሁለት ሰነዶችን በመምረጥ እና በስተ ቀኝ ከተዘረዘሩት መስፈርቶች ጋር
በማመሳከር ተቀባይነት ያላቸውን ሰነዶች ያቅርቡ።

Document Type Document must include (please make sure
every box is checked)

ሀ. ጊዜው ያለፈበት የዲሲ የሞተር
ተሽከርካሪ ምዝገባ  ካርድ

● ስም እና አድራሻው ከሁለተኛው የሰነድ
ምርጫዎ ጋር መመሳሰል አለበት።

● ዋናው ቅጂመሆን አለበት ወይም የዲሲ
ዲኤምቪ ዲጂታል ቅጂ (ከሞባይል አፕ)
ሊያሳዮ ይችላሉ።

● ጊዜያዊ ካርድ ተቀባይነት የሚኖረው
ለአጭር ጊዜ ስለሆነ፣ዋና ሰነዱን በሁለት
ሳምንት ጊዜ ውስጥ ማሳየት አለብዎት።

ለ.  ጊዜው ያላለፈበት የቤት ኪራይ
ስምምነት ውል ከቤት ኪራይ ክፍያ
ደረስኝ ጋር

● ስም እና አድራሻው ከሁለተኛው የሰነድ
ምርጫዎ ጋር መመሳሰል አለበት።

● የሊዝ ስምምነት ውሉ ባለቤት መሆን
አለብዎት

● የሊዝ ዋናውውል ጊዜው ያለፈብት መሆን
የለበትም ። ጊዜው ያለፈበት ከሆነ፥ በአንድ
ዓመት ውስጥ የተፈረመ ተጨማሪ
የማስተካያ ስምምነት ወይም ከአከራዮ
በቅርብ ጊዜ የተፃፈ የነዋሪነት ማረጋገጫ
ደብዳቤ አያይዘው ማቅረብ አለብዎት።

● በደረሰኙ ላይ ያለው የኪራይ ክፍያ መጠን
በሊዝውሉ ላይ ከተጠቀሰው የክፍያ መጠን
ጋር መመሳሰል አለበት።

● ደረሰኙ የኪራይ ክፍያ ኦፊሴላዊ ደረሰኝ
መሆን አለበት።

● የባንክ ክፍያ ዝርዝር ተቀባይነት አለው ፤
ነገር ግን እንደ ቬንሞ ወይም ካሽ አፕ ያሉ
የክፍያ መንገዶች፥ እንዲሁም በእጅ የተፃፈ
ደብዳቤ እንደ ደረሰኝ አይቆጠሩም።



ሐ. ጊዜው ያላለፈበት የዲሲመንጃ
ፍቃድ ወይም የዲሲመታወቂያ
ካርድ

● ስም እና አድራሻው ከሁለተኛው የሰነድ
ምርጫዎ ጋር መመሳሰል አለበት።

● በDMV የተሰጠ መሆን አለበት

● ጊዜው ያላለፈበት መሆን አለበት

● ጊዜያዊ መታወቂያ/የመንጃ ፍቃድ
ተቀባይነት አለው፣ ነገር ግን ተማሪው
ኦፊሴላዊ መታወቂያ/ቋሚመንጃ ፍቃድ
ቅጂውን ከበዲኤምቪ እንደደረሰው
ለት/ቤቱ ማቅረብ አለበት።

መ.   አንድ የፍጆታ ቢል ከክፍያ ደረሰኝ ጋር
(የጋዝ፣ የኤሌክትሪክ ፣ ወይም የውሃ
ቢል ከክፍያ ጋር ብቻ)፤ የሞባይል
ስልክ እና የኢንተርኔት ሂሳቦች
ተቀባይነት የላቸውም።

● ስም እና አድራሻው ከሁለተኛው የሰነድ
ምርጫዎ ጋር መመሳሰል አለበት።

● ቢሉ ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ የተሰጠ
እና የክፍያው ደረሰኝ ለሚያቀርቡት ቢል
መሆን አለበት።

● የባንክ ክፍያ ዝርዝር እንደ ደረስኝ
መጠቀም ይቻላል።

● ቬንሞ ወይም ካሽ አፕ ያሉ የክፍያ
መንገዶች፥ እንዲሁም በእጅ
የተፃፈ ደብዳቤ እንደ ደረሰኝ
አይቆጠሩም።


