
 

የመዝናኛ፣ ፓርኮችና የባህል ተግባሮች መምሪያ  
1108 Jefferson Street , Alexandria, Virginia 22314 

 
የፋይናንስ ድጋፍ ማመልከቻ 

 
 

ለድጋፍ ተቀባይነት ለማግኘት ሙሉ የማመልከቻ ቅጹን መልተው ከደጋፊ ሰነዶች ጋር በማያያዝ ለመዝናኛ፣ ፓርኮችና የባህል ተግባሮች መምሪያ ማስገባት አለብዎት። 
ጥያቄው ለክፍል ወይም ካምፕ ከሆነ የተሞሉትን የምዝገባ ቅጾች ለሊ ማዕከል፣ የምዝገባና ቦታ ማስያዣ ጽ/ቤት፣ 1108 Jefferson St, Alexandria, VA 22314 ይመልሱ 
ወይም በፋክስ ቁጥር 703.746.5585 ፋክስ ያድርጉ። 
አመልካቾች ድጋፍ ለማግኘት ፍላጎታቸውን መግለጽ አለባቸው። ይህን ቅጽ በተመለከተ ጥያቄዎች ካሉዎ እባክዎ በስልክ ቁጥር 703.746.5414 ይደውሉ ወይም ወደ 
ጽ/ቤታችን በአካል ይምጡ። 

 
ቅጾች ከፕሮግራሙ መጀመር ቢያንስ ከ2 ሳምንታት በፊት መረከብ አለባቸው። ያልተሟሉ ቅጾች ይመለሳሉ። 

 
 

የተሳታፊ ስም  

የወላጅ/አሳዳጊ ስም  ኢሜይል  

አድራሻ  ዚፕ ኮድ  

ስልክ (የቤት)  (የስራ ቦታ)  

የጥያቄዎን ምክንያት ያብራሩ (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ቅጽ ያያይዙ)  

 

 

 

የፕሮግራም ወጪ: $  የፕሮግራም ስም:  

 

ለነጻ/የቅናሽ የትምህርት ቤት ምግቦች ብቁ ነዎት?  አዎ  አይ አዎ ከሆነ እባክዎ የሰነድ ማስረጃ ያያይዙ። 

SNAP ይቀበላሉ?  አዎ  አይ አዎ ከሆነ የጉዳይ ቁጥር:  የሰነድ ማስረጃ ያያይዙ 

TANF ይወስዳሉ?  አዎ  አይ አዎ ከሆነ የጉዳይ ቁጥር:  የሰነድ ማስረጃ ያያይዙ 

ፊርማ  ቀን  

 

ለጽ/ቤቱ ግልጋሎት ብቻ 

 ተፈቅዷል  ተከልክሏል የድጋፍ መጠን: %  $  መክፈል የሚያስፈልገው $ መጠን  

አስተያየቶች: 

የኃላፊ ፊርማ  ቀን  

የዳይሬክተር/ተወካይ ፊርማ  ቀን  
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