
     የነዋሪነት ማረጋገጫ መመሪያዎች 
(RESIDENCY VERIFICATION GUIDELINES)

ተቀባይነት ያላቸው የነዋሪነት ማረጋገጫ ሠነዶች ዝርዝር   
መረጃዎች ሁሉ በመጀመሪያ ቅጃቸው የሚገኙ እና ቀኑ ያላለፈባቸው መሆን አለባቸው። 

(LIST OF ACCEPTABLE RESIDENCY DOCUMENTS
All documents must be in its original format and UNEXPIRED)

 ወላጆች/አሳዳጊዎች ሁሉ ልጆቻቸውን በሚያስመዘግቡበት ወቅት የዲሲ ነዋሪነታቸውን በየዓመቱ  ማረጋገጥ አለባቸው።

 ወላጅ/አሳዳጊ የዲሲ ነዋሪነትን ለማረጋገጥ ከዝርዝር  ሀ (A) ወይም አንድ ማስረጃ ሠንድ፣  ወይንም ከዝርዝር  ለ (B) ሁለት 
ማስረጃ ሠንዶች ማቅረብ አለባቸው። 

 ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ ለትምህርት ቤት ባለሥልጣናት ዋና መረጃዎችን ማቅረብ ያለባቸው ሲሆን፣ እነዚህም የሚቀርቡ መረጃዎች 
ተማሪዎን በሚያስመዘግበው ወላጅ/አሳዳጊ ስም መሆን አለባቸው። የትምህርት ቤት ባለሥልጣናት በዲሲ ሕግ መሠረት የነዋሪነት 
ማረጋገጫ መረጃዎችን ለቁጥጥር አገልግሎት ተግባር ፎቶ ኮፒ ማድረግ አለባቸው።

 የትምህርት ቤት ባለሥልጣን /በምዝገባ ጊዜ ተሞልተው እንዲጠናቀቁ  ለወላጅ /አሳዳጊዎች ተጨማሪ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጾችን 
ይሰጣል። ይህ መረጃ በነዋሪነት ማረጋገጫው  ሠነድ ላይ ስሙ ተጠቅሶ በሚገኘው ወላጅ/አሳዳጊ ሰው መፈርም አለበት።

ዝርዝር ሀ (List A)

ከሚከተሉት አንዱ፣ የአስመዝጋቢውን ወላጅ/አሳዳጊ ስምና እና 
አድራሻን የሚያመለክቱ ሁኔታዎች፣ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ 
ነዋሪ መሆንን ለማረጋገጥ ብቁ ይሆናል።

ዝርዝር ለ (List B)

ከዚህ በታች ስምና ኣድራሻን በማመልከት የተቀመጡት ሁለት ነገሮች 
የአስመዝጋቢውን ወላጅ/አሳዳጊ ስምና እና አድራሻን በዲስትሪክት 
ኦፍ ኮሎ ምቢያ ነዋሪ መሆንን ለማረጋገጥ አጥጋቢ ማስረጃዎች ይሆ 
ናሉ። በሁለቱም  ማስረጃዎች ላይ የሚቀርቡ ስም እና አድራሻ አንድ 
ዐይነት መሆን አለባቸው።

በዲሲ የመኖሪያ አድራሻን የሚያመልክት እና ለዲስ የገቢ ግብር ተቆ 

ራጭ የተያዘብትን የሚያመለክት ደሞዝ የተከፈሉበት ከ 45 ቀናት 
ያልበለጠው ጉራጅ ሰንድ  

ቀኑ ያላለፈበት ዲሲ የተሽከርካሪ ማስመዝገቢያ 

ተጨማሪ የሴኩሪቲ ዓመታዊ ጥቅማጥቅም ማስታወቂያ

ለውትድርና አገልግሎት መኖሪያ ቤት እንዲሰጥ የተፈቀደበት 
 ማዘዣ እና ማስረጃዎች ዋስትና ወይም የ DEERS  ወረቀት   ቀኑ ያላለፈበት የዲሲ የሞተር ተሽከርካሪ መለማመጃ ፈቃድ  ወይም 

ሕጋዊነት ያለው የመንጃ ፍቃድ ያልሆነ ሌላ መታወቂያ  
በዲሲ የኤምባሲ ንብረት በሆነ ቤት ውስጥ ነዋሪ መሆንን የሚያረጋ 
ግጥ፣ የኤምባሲ ማኅተም የታተመበት የኤምባሲ ደብዳቤ

ከዲሲ ክልል መንግሥት (TANF, Medicaid, SCHIP, SSI,
housing assistance)ጭምር  ወይንም የዲሲ መንሥት ፕሮግራም 
የገንዘብ ድጋፍ ማግኘትን የሚያመለክት ቀኑ ያላለፈበት  ማረጋገጫ  

ቀኑ ያላለፈበት የቤት የተከራይ ውል ወይም ኪራይ ከተከፈለበት ከ 2
ወራት  በላይ ያልበለጠው  የደረሰኝ  ማስረጃ 

በዲሲ የቀረጥ እና የግብር ጽሕፈት ቤት የተረጋገጠለት  የ D-40
ማዘዣ ቅጽ ግልባጭ
ልጁ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ጥበቃ ሥር ለመኖሩ የሚያረጋ
ግጥ የፍርድ ቤት ማዘዣ ወይንም ከዲሲ የልጅ እና የቤተሰብ አገልግ  
ሎቶች ወኪል (Court Order or notification from the DC
Child and Family Services Agency) ማስታወቂያ።

አንድ የፍጆታ መክፈያ ወረቀት (ማለትም የጋዝ፣ የኤሌትሪክ እና የውኃ
ፍጆታ መክፈያ ወረቀት ብቻ ተቀባይነት ይኖራቸዋል) በ  60 ቀናት 
ጊዜያት ውስጥ ሂስብ ከተከፈለባቸው ማስረጃዎች ጋር። 

ለጥያቄዎች እና  ለመመሪያዎች፣ እባክዎን  የዲሲ ተማሪዎችን  የምዝገባ ቡድንን  (For questions and guidance, please contact
the Enrollment Team) በ enroll@dc.gov በ 202-478-5738 ደውለው እባክዎን ያነጋግሩ። 
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Residency Verification Guidelines (Amharic)


