የመዝናኛ፣ ፓርኮችና የባህል ተግባሮች መምሪያ

1108 Jefferson Street Alexandria, Virginia 22314
703.746.5414 (የምዝገባና ቦታ ማስያዣ ጽ/ቤት) 703.746.5564 (ፋክስ) www.alexandriava.gov

የአገልግሎት መስጫ ኪራይ ማመልከቻ

የመስተናገጃ ጊዜ መዘግየትን ለማስቀረት ይህ ቅጽ ሙሉ በሙሉ ተሞልቶ ቀናቱን ለማረጋገጥ ከማይመለስ የ$25 የማምልከቻ ክፍያ ጋር መገባት አለበት።

የአመልካች መረጃ
ስም ወይም ድርጅት

የHH መታወቂያ

የግለሰብ/ቡድን አይነት:
 ነዋሪ ያልሆኑ ግለሰቦች/የግል የንግድ ድርጅቶች/የአካባቢ ነዋሪ

 ያልሆኑ ግለሰቦች/የአካባቢ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች

 የከተማ መምሪያ/የመንግስት ድርጅት

የግንኙነት ሰራተኛ
አድራሻ

ከተማ

ግዛት

ዚፕ

የመኖሪያ ቤት ስልክ

የስራ ቦታ ስልክ

ኢሜይል

የሞባይል ስልክ

የዝግጅት መረጃ
የሚለጠፍ የዝግጅት መጠሪያ:
እባክዎ ስለ ዝግጅቱ ይግለጹ:

የተጠየቁ ቀናት:

የተጠየቀው የኪራይ ጊዜ:

ዝግጅት:
የዝግጅት
ጊዜ፡
የማጽጃ ጊዜ፡

ከam/pm
እስከ
ከam/pm
እስከ
ከam/pm
እስከ

am/pm
am/pm
am/pm

ጠቅላላ የኪራይ ሰዐቶች #

የክፍያዎች ስብሰባ:
የምዝገባ ክፍያዎች ይሰበሰባሉ?
 አዎ
 አይ
አዎ ከሆነ፡  በቦታው ላይ  በቅድሚያ

 በሁለቱም

በቦታው ላይ የትኛውም ሌላ ሽያጭ (የምግብ፣ አቅርቦት፣
ምርት) ይካሄዳል?
 አዎ
 አይ
አዎ ከሆነ ይግለጹ:

የተጠየቀው አገልግሎት መስጫ/ማዕከል:
 Charles Barrett
1115 Martha Custis Dr
 Charles Houston 901 Wythe St
 Chinquapin
3210 King St
 Cora Kelly
25 West Reed Av
 Durant Arts
1605 Cameron St
 Buddie Ford Nature
5750 Sangar Av
 Lee (Rec Admin)
1108 Jefferson St
 Nannie J. Lee
1108 Jefferson St
 Mount Vernon 2701 Commonwealth Av
 Patrick Henry 4643 Taney Av
 William Ramsay 5650 Sangar Av

የተጠየቀው ክፍል አይነት:

የምግብና መጠጥ አገልግሎት:
የምግብ አገልግሎት ይቀርባል?
 አዎ
 አይ

ጠቅላላ የተገመቱ ታዳሚዎች

የአልኮል መጠጥ ይቀርባል?*
 አዎ**  አይ

*በሁሉም ቦታዎች አይቀርብም።
**ማስታወሻ: በማመልከቻው ወቅት ተጨማሪ
የማይመለስ የ$50 ክፍያ ይከፈላል።

 አነስተኛ ክፍል (እስከ 50 ሰው የሚይዝ)
 ትልቅ ክፍል (ከ51 እስከ 125 ሰው የሚይዝ)
 የትእይንት አዳራሽ/ለተለያዩ ግልጋሎቶች የሚውል ሰፊ
ክፍል
 ካውፍማን ኦዲተሪየም/Kauffman Auditorium
 ጅምናዚየም
 የዳንስ ስቱዲዮ
 ማእድ ቤት
ሌላ

ትኩረት የተደረገባቸው
አድማጮች/ተመልካቾች/ታዳሚዎች:
 ወጣቶች (ከ0 – 12 አመት)
 በእድሜ ከፍ ያሉ ህጻናት/ወጣቶች (13 – 21)
 አዋቂዎች (22 – 59)
 አረጋውያን (60 አመትና ከዚያ በላይ)

ማረጋገጫዎች
እኔ ከዚህ በታች የፈረምኩት በሚከራየው አገልግሎት መስጫ፣ ንብረቶቹና የትኛውም ሌላ የከተማዋ ንብረቶች ላይ በከፊልም ይሁን ሙሉ በሙሉ በተከራዩ፣ ሰራተኞቹ፣ ወኪሎቹ፣
እንግዶቹ የትኛውም ድርጊት ወይም የድርጊት አለመፈጸም የተነሳ ወይም የተከራየውን አገልግሎት መስጫ ከመጠቀም ጋር በተያያዘ ለሚደርስ ለየትኛውም ኪሳራ ወይም ጉዳት ሙሉ
የፋይናንስ ተጠያቂነት ለመውሰድ ተስማምቻለሁ። እኔ ከዚህ በታች የፈረምኩት በተጨማሪም በከፊልም ይሁን ሙሉ በሙሉም ከተከራዩ የተከራየውን አገልግሎት መስጫ ከመጠቀም
በመነጨ እና/ወይም በተከራዩ፣ ሰራተኞቹ፣ ወኪሎቹ፣ እንግዶቹ ወይም ፍቃድ ወሳጆቹ ድርጊት ወይም የድርጊት አለመፈጸም ምክንያት በአሌክሳንደሪያ ከተማ እና በሁሉም ወኪሎቹ፣
ኦፊሰሮቹና ሰራተኞቹ ላይ ለሚፈጠሩ ለሁሉም ክሶች፣ እርምጃዎች፣ ጉዳቶች፣ የካሳ ጥያቄዎች፣ ተጠያቂነቶችና ወጪዎች ካሳ ለመክፈልና ከጉዳት ነጻ ለማድረግ ተስማምቻለሁ። ተከራዩ
በዚህ ቅጽ ስር የተገለጹትን ሁሉንም ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች አንብቦ ለማክበር ተስማምቷል።
ይህ ፍቃድ የመዝናኛ፣ ፓርኮችና የባህል ተግባሮች መምሪያን የመጨረሻ ፍቃድ ማግኘት ይጠብቃል።
የታተመ ስም
ፊርማ
ቀን
ለጽ/ቤት ግልጋሎት ብቻ:
 ተፈቅዷል
 አልተፈቀደም

የፕሮግራም ኃላፊ

ዳይሬክተር/ተወካይ
የተሻሻለበት ቀን ሀምሌ 2015 ዓ.ም

