
የአሌክሳንድሪያ ከተማ 
መዝናኛ፣ ፓርኮችና የባህል ተግባሮች – የስፖርት ክፍል 

Lee Center, 1108 Jefferson Street, Alexandria, Virginia 22314 
ስልክ: 703. 746.5402 ፋክስ: 703.746.5585 

ድረገጽ:   www.alexandriava.gov/recreation 

የአትሌቲክስ ሜዳና ከቤት ውጭ ሜዳ መጠየቂያ ቅጽ 

የአትሌቲክስ ሜዳና ከቤት ውጭ ሜዳ ማመልከቻ የመጠቀሚያ ጥያቄው ከሚቀርብበት ቀንከአስራ አምስት   (15) የካላንደር ቀናት ባላነሰ ጊዜ ውሰጥ ለመዝናኛ፣ ፓርኮችና የባህል ተግባሮች መምሪያ– 
የስፖርቶች ጽ/ቤት መቅረብ አለበት። የተሞሉ ማመልከቻዎች ለ tamika.coleman@alexandriava.gov ወይም marvin.elliott@alexandriava.gov በኢሜይል፣ ፋክስ መላክ አለባቸው ወይም ከላይ 
በተጠቀሰው አድራሻ ሻመልዕክት ለ ስፖርቶች ጽ/ቤት – c/o የአትሌቲክስ ሜዳ/መስክ ፍቃድ መጠየቂያ መላክ አለባቸው። በአሌክሳንደሪያ ከተማ ስፖንሰር የሚደረጉ ፕሮግራሞች/ተግባሮች የከተማዋ 
ካልሆኑ ፕሮግራሞች/ተግባሮች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። 

አገልግሎት መስጫዎችን ለመጠቀም የሚጠይቁ ቡድኖች/ሊጎች የስም ዝርዝሮች፣ የተጠያቂነት መድን ዋስትና ማስረጃ እና የተግባር/ጌም የጊዜ ሰሌዳዎች ማስገባት አለባቸው። እነዚህን አለማቅረብ 
ጥያቄው ተቀባይነት እንዳይኖረው ያደርጋል። የአገልግሎት መስጫ ኪራዮች ሙሉ የኪራይ ክፍያዎች እስከሚከፈሉ፣ የመድን ዋስትና ማስረጃና የጊዜ ሰሌዳዎች እስከሚቀርቡና የአገልግሎት መስጫ 
ፍቃድ እስከሚሰጥ ድረስ አይፈቀዱም። 
• ክፍያዎች በጥያቄው ላይ ተመስርተው ይመረመራሉ። * ክፍያዎች - የሜዳ ኪራይ ክፍያን፣ የወጣቶች ስፖርቶች የተጠቃሚ ክፍያን፣ ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች ክፍያን፣ የሰራተኞች ወጪን እና የሜዳ 

መብራቶች ወጪን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። 
• በኪራይ ጊዜው ውስጥ በሜዳ ወይም መስክ ላይ ጉዳት ቢደርስ ድርጅቱ/ሊጉ/ቡድኑ የጥገና ወጪውን ለመሸፈን ተጨማሪ ክፍያዎች የሚከፍልበት ሁኔታ ይመረመራል።
• ፍቃድ ጠያቂው ከኪራዩ እስከ 30 ቀናት በፊት ፍቃዱን የሚሰርዝ ከሆነ 25 በመቶ የአገልግሎት መስጫ ቦታ ማሰያዣ ወጪው ይመለስለታል። ይህ ካልሆነ ግን ምንም ተመላሽ አይኖርም።

የአመልካች ስም: ኢሜይል: 

የሊግ/ድርጅት ስም: የቡድን ስም: 

የተግባር አይነት: ስፖርት: ተግባሮች ጌሞች ውድድሮች ሌላ (ይግለጹ) 

የአመልካች አድራሻ: 

ከተማ: ግዛት: ዚፕ ኮድ: 

የቤት ስልክ: የስራ ቦታ ስልክ: የሞባይል ስልክ:  

የድርጅት/ሊግ/ቡድን የስራ ቦታ አድራሻ: 
(ከተማ፣ ግዛትና ዚፕ ኮድ መያዝ አለበት) 

የተጠያቂነት መድን ዋስትና: አዎ  አይ አለ ከሆነ የዋስትና ሰጪዎን ስም ይግለጹ: የገንዘብ መጠን: $ 
(ፖሊሲው የአሌክሳንደሪያ ከተማን እንደ ሁለተኛ ዋስትና ገቢ እና የምስክር ወረቀት ያዥ ከላይ ከተጠቀሰው የአሌክሳንደሪያ ከተማ አድራሻ ጋር ማካተት አለበት) 

የድርጅት/ሊግ/ቡድን ድረገጽ: 

የድርጅት/ሊግ/ቡድን ስልክ: ፋክስ: 

የቡድኖች ብዛት በሊግ/ጥያቄ: የተሳታፊዎች ብዛት በሜዳ/መስክ ጥያቄ: የተመልካቾች ብዛት   
የአኬክሳንደሪያ ከተማ ነዋሪዎች # የአሌክሳንደሪያ ያልሆኑ ነዋሪዎች# 

የእድሜ ምድቦች: 5 አመትና ከዚያ በታች ከ6 -12 አመት በእድሜ ከፍ ያሉ ህጻናት (13 – 17) አዋቂዎች (18 – 55) አረጋውያን (55 እና ከዚያ በላይ) 
(ተገቢ የእድሜ ምድቦች ላይ ምልክት ያድርጉ) 

የተጠየቀው አገልግሎት መስጫ: (1ኛ ምርጫ) (2ኛ ምርጫ) 

የተጠየቁ ቀናት: መጀመሪያ ማብቂያ ቀናት: ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ እሁድ 
(ተግባራዊ የሆኑ ቀናትን ያክብቡ) 

የፕሮግራም ሰአቶች: ከam/pm እስከ am/pm 

የአመልካች ፊርማ ቀን 

ተፈቅዷል አልተፈቀደም የተከፈለ ጠቅላላ ክፍያ: $ 

ጥቅም ላይ የሚውሉት የአገልግሎት መስጫዎች: ቀኖች: ሰአቶች: 

የተጠያቂነት መድን ዋስትና ማስረጃ: አዎ አይ የተግባር/ጌም የጊዜ ሰሌዳዎች: አዎ አይ 

የሜዳ አስተባባሪ ፊርማ ቀን 

http://www.alexandriava.gov/recreation
mailto:mac.slover@alexandriava.gov
mailto:marvin.elliott@alexandriava.gov
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