
   

 

የነፃ ትምህርት (ስኮላርሺፕ) ማመልከቻዎን እንዴት ማጠናቀቅ እንደሚችሉ 
 

አመታዊ የነፃ (ስኮላርሺፕ) ዑደት በ Seattle የህዝብ ትምህርት ቤት የቀን መቁጠሪያ መሰረት 
ከሰመር እስከ የትምህርት አመቱ መጨረሻ ነው፡፡ 

 

ደረጃ 1:  የተሳታፊ መረጃ እና ሁሉም የቤት ውስጥ / የቤተሰብ አባላት፣ ጥገኞችን ጨምሮ 

• ሁሉንም የቤተሰብ / የቤተሰብ አባላት ስም ፣ የትውልድ ቀን ፣ ጾታ እና ጎሳ ይዘርዝሩ  
 

ደረጃ 2: የቤት / የቤተሰብ ገቢ እና ጥገኛ ብቁነት ማረጋገጫ 

• ጠቅላላውን ገቢ ይወቁ እና ለወር ወይም ዓመታዊ ገቢ ሣጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ  

• ለሁሉም አዋቂዎች (18 ዓመት እና ከዚያ በላይ) የገቢ ማረጋገጫ እና የጥገኛዎችን ማረጋገጫ ያያይዙ 

o ተመራጭ የገቢ ማረጋገጫ የተፈረመ (የአሁኑ ዓመት) 1040 የገቢ ግብር ተመላሽ የሁሉም የቤተሰብ አባላትን 

እና ጥገኞች ዝርዝር የያዘ ሲሆን ማመልከቻዎን በማስኬድ ላይ መዘግየትን ይቀንሷል፡፡ 

o ጥገኞችዎ (ችዎ) በ 1040ዎ ላይ ካልተዘረዘሩ የልደት የምስክር ወረቀታቸውን ቅጂ ያያይዙ 

ማስታወሻ: የቤትዎ / የቤተሰብዎ ዓመታዊ ገቢ $13,500 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ዓመታዊ የ 1040 የገቢ ግብር ተመላሽ ማስገባት 
አለብዎት።  

 

ለ 1040 የፌዴራል የገቢ ግብር ተመላሽ ገቢ ያልተደረገ ከሆነ ለገቢ ማረጋገጫ እና ጥገኞች ሊታሰብ የሚችል አማራጭ 

ሰነድ፡  

• የ Seattle ከተማ ፍጆታ ቅናሽ መርሃግብር ምዘና - የፍጆታ መግለጫዎን ቅጂ ያያይዙ እና የ 50% 
የትምህርት ዕድል ይተገበራል። ማስታወሻ: ለተዘረዘሩት ጥገኞች ሁሉ የልደት የምስክር ወረቀት 
ማመልከቻው ላይ ማያያዝ አለበት፡፡ 

• የሶሻል ሴኪዩሪቲ ጥቅሞች ሰነዶች ተቀባይነት ያገኛል። ሶሻል ሴኪዩሪቲ ብቸኛው የገቢዎ አይነት ከሆነ (SSI 
ወይም SSA-1099)። ሌላ ገቢ ከተገኘ-የጡረታ ክፍያዎች ፣ ዓመታዊ ገቢዎች ፣ የንግድ ሥራ ወዘተ፤ 
እንዲሁም የ 1040 የገቢ ግብር ተመላሽ መቅረብ አለባቸው፡፡ 

• የሙሉ ጊዜ የተማሪ ማረጋገጫ። በማመልከቻው ላይ የተዘረዘሩትን የአዋቂዎች የገቢ ሁኔታ ለማሳየት 
የትምህርት መርሀግብር ፣ የገንዘብ ድጋፍ ወረቀት እና ለሌላ ማንኛውም ገቢ ሰነዶች መያያዝ አለባቸው፡፡ 

• ለሁሉም (የተዘረዘሩ) የቤተሰብ / የቤተሰብ አባላት - 18 አመት እድሜ እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግብር ከፋዮች 
የአንድ (1) ወር የክፍያ ማስረጃ ከግብር በፊት    ማስታወሻ: ለሁሉም የተዘረዘሩ ጥገኞች የልደት የምስክር 
ወረቀት ከትግበራው ጋር መያያዝ አለበት፡፡ 

• የህዝብ ድጋፍ ፕሮግራሞች፡ 
o ለተቸገሩ ቤተሰቦች ጊዜያዊ ድጋፍ (TANF) ሁሉንም የቤት / የቤተሰብ አባላት የሚዘረዝር ወይም 

ለሁሉም የተዘረዘሩ ጥገኞች የልደት የምስክር ወረቀት ያያይዙ ፡፡  
o ለአካለ ስንኩልነት የሶሻል ሴኩሪቲ ገቢ(SSI)  
o የእድገት ውስንነት አስተዳደር (DDA) 

 

 

ደረጃ 3: የማመልከቻ መረጃ  

• የዋናውን ባለቤት - የቤት ውስጥ ዋናውን አዋቂ መረጃ ይሙሉ 

 እርምጃ 3A:  የቅድመ ትምህርት ቤት እንክብካቤ ወይም ፈቃድ ያለው የትምህርት ቤት ዕድሜ ሕፃን እንክብካቤ ይፈልጋሉ? 

• የስኮላርሺፕ ማመልከቻ ገጽ 2 (በጀርባ ጎን) ይሙሉ  
ማስታወሻ: የማመልከቻው ይህ ጎን ለእንቅስቃሴ ወይም ለማጎልበቻ ካምፖች አይደለም 

እባክዎን ልጅዎ (ልጆችዎ) ለመሳተፍ ያቀዱትን ፕሮግራም ብቻ ይጠይቁ፡፡ በጀርባ ላይ የመገኘት መስፈርት እና ሌሎች የነፃ 
ትምህርት ፖሊሲዎች አሉ። 

 

 ደረጃ 4፡  የተሟላ ማመልከቻን ከገቢ ማረጋገጫ ማረጋገጫ እና ጥገኞች ሰነድ ጋር ለማንኛውም የ Seattle ፓርኮች እና መዝናኛ 

ተቋም ሠራተኞች ያስገቡ። Scholarship.parks@seattle.gov 

• ያልተሟላ ማመልከቻ የማመልከቻዎን ሂደት ያዘገያል፡፡  

  

mailto:Scholarship.parks@seattle.gov


   

የቅድመ-ትምህርት ቤት እና የትምህርት ቤት-ዕድሜ የልጆች እንክብካቤ ስኮላርሺፕ 
ፖሊሲዎች ፣ ሚናዎች እና ሀላፊነቶች እና ተጠያቂነት 

 
የ Seattle መናፈሻዎች እና መዝናኛ ከተማ (SPR) ከተባባሪ መዝናኛ ምክር ቤት (ARC) ጋር በመተባበር የ Seattle መናፈሻዎችን እና 
የመዝናኛ የገቢ መመሪያዎችን ለሚያሟሉ ቤተሰቦች የነፃ ትምህርት ድጋፍ ይሰጣል፡፡ 
 

• ስኮላርሺፕ ሽልማቶች የሚከናወኑት ገንዘብ በሚገኝበት ጊዜ መጀመርያ የመጣ በመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎት ያገኛል በሚለው 
ነው፡፡ 
 

• የስኮላርሺፕ ሽልማት እርስዎ በሚፈልጉት ፕሮግራም በራስ-ሰር አያስመዘግብዎትም ወይም ቅድሚያ አይሰጥዎትም፡፡  ለእያንዳንዱ 
ፕሮግራም በቀጥታ በማህበረሰቡ ማዕከል መመዝገብ እና የምዝገባ መመሪያዎቻቸውን መከተል አለብዎት፡፡ Register at 

https://apm.activecommunities.com/seattle/ActiveNet_Login or call (206) 684-5177 
 

• ምዝገባው የተረጋገጠ አይደለም እናም ባለው ክፍት ቦታ ላይ የተመሠረተ ነው። 
 

• ለልጅዎ (ልጆችዎ) ምዝገባ ቦታ ለመያዝ የማይመለስ የምዝገባ ክፍያ እና ለልጅዎ (ጆችዎ) ምዝገባ ቦታ ለማስያዝ የሚያስፈልገውን 
የፕሮግራሙ ወጭ ሂሳብ የመክፈል ሃላፊነት አለብዎ።   

 

• የስኮላርሽፕ የገንዘብ ድጋፍዎን ለማስቀጠል ልጅዎ (ጆችዎ) ቢያንስ በ 60% የፕሮግራም ቀናት ውስጥ እንዲሳተፉ ይጠበቅባቸዋል።  
በማንኛውም ምክንያት ልጅዎ (ጆችዎ) የሚፈለጉትን ዝቅተኛ የ 60% መገኘትን የማያሟላ ከሆነ እባክዎን ወዲያውኑ የማህበረሰብ 
ማዕከልዎን ያሳውቁ። 
o ልጅዎ ከሚጠበቀው ክትትል በታች ከወረደ በአመክሮ ላይ ይደረጋል።  ሁለተኛ ዝቅተኛ የመከታተያ ሁኔታ ከተፈጠረ 

የስኮላርሽፕ ምደባዎን ያስወግዳል።  
 

• በማንኛውም ምክንያት የስኮላርሽፕ ምደባዎን ሁሉንም ወይም በከፊል ለመሰረዝ ከፈለጉ ፕሮግራሙ ከሚጀመርበት የመጀመሪያ 
ቀን በፊት ባሉት ቢያንስ ሁለት (2) ሳምንታት ውስጥ የ “መተው ማስታወቂያ” ቅጹን መሙላት የእርስዎ ኃላፊነት ነው። 
የስኮላርሺፕ ምደባ አለመጠቀምዎን የሚገልጽ ማስታወቂያ ማቅረብ አለመቻልዎ የስኮላርሺፕ ምደባን መታድ ወይም መወገድን 
ያስከትላል፡፡  አስፈላጊ ከሆነ ቅጹን እንዲገመግሙ እና እንዲጠቀሙ ተያይዟል። ተጨማሪ የመተው ማስታወቂያ ቅጾችን በ Seattle 
መናፈሻዎች እና መዝናኛ ተቋም ማግኘት ይችላሉ።  

 

• በቤተሰብዎ ገቢ ወይም መጠን ላይ ለውጦች ካሉ የስኮላርሺፕ ሽልማትዎ ወዲያውኑ ሊለወጥ ይችላል።  ከማንኛውም ለውጦች 
ለስኮላርሺፕ ጽ / ቤት ማስረጃ ማቅረብ አለብዎት፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የ Seattle መናፈሻዎች እና መዝናኛ ስኮላርሺፕ ዑደት ; Summer 2023 – Spring 2024 

https://apm.activecommunities.com/seattle/ActiveNet_Login

