
 
 

የስኮላርሺፕ ፕሮግራም መረጃ  
 

• የ Takoma Park መዝናኛ ዲፓርትመንት አንዳንድ የ Takoma Park ከተማ፣ Maryland  ነዋሪዎች በዲፓርትመንቱ በሚሰጧቸው 
የተወሰኑ የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች ራሳቸውን ለመቻል የገንዘብ ድጋፍ እንደሚፈልጉ ይገነዘባል፡፡ ስኮላርሽፕዎች ለ Takoma Park 
ነዋሪዎችን የትምህርት፣ የማደግ እና የመዝናናት እድል ይሰጣቸዋል፡፡ 

• የ Takoma Park መዝናኛ ዲፓርትመንት የስኮላርሺፕ ፕሮግራም የታቀደው ፕሮግራሞቻችንን የሚጠቀሙ ግለሰቦችን እና ቤተሰቦችን 
ከቀረቡት መጠኖች ባነሰ ክፍያ የማመልከት እድልን በመስጠት ለመርዳት ነው፡፡ የማኅበራዊ አገልግሎት ቫውቸሮችን አንቀበልም፡፡  

• ስኮላርሺፕቹ በሁሉም እድሜ ክልል ለሚገኙ ነው፡፡ ስኮላርሺፕዎቹ ቀድመው ለመጡ እናም ክፍት ቦታን እየጠቡቁ ለነበሩ ነው ሚሰጡት።  

• ቤተሰቦች እና ግለሰቦች ለሁሉም ፕሮግራሞች የ 70%፣ የ 50% ወይም የ 20% ስኮላርሺፕ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ አንድ ተሳታፊ ስኮላርሺፕ 
ከፀደቀለት ከፍተኛ/55+ የትምህርት ክፍያዎች ይተዉለታል። በ COVID-19 ለተጎዱ ቤተሰቦች ወይም ግለሰቦች የፕሮግራም ክፍያዎች 
ሊወገዱላቸው ይችላል። ለማያካትቱት ነገሮች የሚቀጥለውን ገጽ ይመልከቱ፡፡ 

• “ክፍያ” የሚለው ቃል የሚያመለክተው የተቋቋመ ተጠቃሚ ግለሰብ ክፍያን ነው። ይህ ካምፖዎችን፣ ትምህርቶችን፣ የልጆች እንክብካቤ፣ 
ፕሮግራሞችን እና የግለሰብ ስፖርቶች ምዝገባን ያካትታል፡፡ 

• ለአባላቶች፣ ለቡድኖች፣ ወይም ለ Takoma Park ከተማ ነዋሪ ላልሆኑ የክፍያ ዕገዛ አይደረግም፡፡  

• ስኮላርሺፕዎቹ በቤተሰብ አካውንት ላይ ላሉ ሁሉም ግለሰቦች ይተገበራል፡፡ 

• እባክዎን የተያያዘውን ማመልከቻ እና የገቢ ማረጋገጫ ምዝገባውን ከመከፈቱ ቢያንስ ከሶስት (3) ሳምንታት በፊት ለ Takoma Park 
Recreation Department, 7500 Maple Avenue, or the Takoma Park Recreation Center, 7315 New Hampshire 
Avenue  ይመልሱ። የስኮላርሺፕ ማመልከቻዎች ከመታየታቸው በፊት ማመልከቻው ሙሉ በሙሉ መጠናቀቁን እና የገቢ ማረጋገጫ 
(የሚመለከተው ከሆነ) መረጋገጡ እስፈላኢ ነው፡፡ 
 

• ብቁነትን ለመወሰን የሚያስፈልጉ ሰነዶች፥  

o የ Takoma Park ከተማ የመኖሪያ ማረጋገጫ 

o የተሟላ የማመልከቻ ቅጽ እና የተፈረመ/ቀን ያለው የገቢ ሰንጠረዥ  

o በገቢ ሰንጠረዡ ላይ እባክዎን የውስጥ ገቢ አገልግሎት (Internal Revenue Service, IRS) በተገለጸው መሠረት በቤት ውስጥ 
በሚኖሩ ሁሉንም ጥገኛ የሆኑ የቤተሰብ አባላትን፣ ከአመልካቹ ጋር ያላቸው ግንኙነትን እና ወርሃዊ ገቢያቸውን ይዘርዝሩ፡፡   በ IRS 
በተገለጸው መሠረት ጥገኛ ካልሆኑ በስተቀር አንድ አዋቂ፣ ዕድሜው 18 ወይም ከዚያ በላይ ከሆኑ የራሳቸውን ገቢ መዘርዘር 
አለባቸው።  
 

እና ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ  
 

o በቤተሰብ ውስጥ ላሉት ገቢ ላላቸው ሁሉ በጣም የቅርብ ጊዜዎቹ ሁለት የክፍያ መጠየቂያዎች ቅጅ 

o የአሁኑ የትምህርት ዘመን የ FARMS ማረጋገጫ ቅጅ  

o ምንም የገቢ ሰነድ ማቅረብ የማይቻል ከሆነ እባክዎ ሁኔታዎን የሚገልጽ ግልጽ ደብዳቤ ይጻፉ።  

 

 

 

 



 
 

 

• አመልካቾች የገንዘብ እና/ወይም የቤተሰብ ሁኔታቸው ከተቀየረ ስኮላርሺፕ መረጃን ማዘመን ይጠበቅባቸዋል። ምንም ለውጦች ባይኖሩም 
እንኳን፣ በየአመቱ ከግምት ውስጥ እንዲገቡ አዲስ ማመልከቻ እና የዘመኑ የገቢ ሰነዶች ማስገባት አለባቸው፡፡  

• የስኮላርሺፕን መጠን ለመለየት ዓላማ የተሰበሰቡ ሁሉም መረጃዎች በጥብቅ ሚስጥር ይቀመጣሉ፡፡  

• የተጠናቀቀ ፓኬት ካቀረቡ በኋላ የ Takoma Park መዝናኛ ዲፓርትመንት በማመልከቻው ላይ በተጠቀሰው የስልክ ቁጥርዎ የስኮላርሺፕ 
ሁኔታዎን በ 10 የሥራ ቀናት ውስጥ ያሳውቅዎታል፡፡ ከጸደቀ፣ በማመልከቻው ላይ ለተዘረዘሩት ፕሮግራሞች የተስተካከለውን ዋጋ 
ተመዝጋቢው እንዲያቅ ይደረጋል።  

• አመልካቹ እስኪመዘገብ እና ክፍያ እስኪፈጽም (በኦንላይን ወይም በአካል) ድረስ በፕሮግራም ውስጥ ቦታ አይያዝም ወይም ዋስትና 
አይሰጥም፡፡  

• ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎ ለ Takoma Park መዝናኛ ዲፓርትመንት አስተዳደር ጽ/ቤት በ 301-891-7290 ይደውሉ፡፡ 

 

ያልተጠናቀቁ ማመልከቻዎች አይታዩም፡፡ 

 
በስኮላርሺፕ መርሃግብሩ የማይካተቱ፥  
 
• ሁሉም የተቋሞች ኪራይ 
• የስፖርት ቡድን ምዝገባ ክፍያዎች  
• ለዝግጅቶች እና ለተቋራጭ ፕሮግራሞች የመግቢያ ክፍያዎች 
• የመዝናኛ ዲፓርትመንት የስጦታ የምስክር ወረቀቶች 
● የጉዞ መግቢያ እና የምግብ ክፍያዎች  
• ለትምህርት፣ ለፕሮግራሞች እና ለአውደ ጥናቶች የቁሳቁስ፣ የደንብ ልብስ እና የመሣሪያዎች ክፍያዎች  
• የመዝናኛ ፓርክ ትኬቶች  
• ሁሉም የአባልነት ማለፊያዎች  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ጃንዋሪ 29፣ ቀን 2021 የዘመነ



 
 

የስኮላርሺፕ ማመልከቻ 

(ብቁ ሚሆኑት የ Takoma Park ከተማ ነዋሪዎች ብቻ ናቸው) 
 

የአመልካች መረጃ (ወላጅ/አሳዳጊ) 

የአመልካች ስም፥ ______________________________________________ቀን፥ __________________________ 

የእውቂያ መረጃ፥   (የቤት)   ___________________________         (ሥራ) ________________________________                 

(ስልክ) ____________________________   (ኢሜል) _______________________________ 

አድራሻ፥ __________________________________________________________________________________ 

ከተማ፥ ________________________________   ግዛት፥ _________  ዚፕ፥ _____________  ዋርድ፥ __________ 

 

የተሳታፊ(ዎች) ስም 

(1) _____________________________________________________________     እድሜ፥ ________ 
የሚፈልጓቸው ፕሮግራሞች፥ 

______________________________________________________________________________________  

 

 

(2) _____________________________________________________________     እድሜ፥ ________ 
የሚፈልጓቸው ፕሮግራሞች፥ 

______________________________________________________________________________________  

 

 

(3) _____________________________________________________________     እድሜ፥ ________ 
የሚፈልጓቸው ፕሮግራሞች፥ 

______________________________________________________________________________________  

 

*አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ላይ ተጨማሪ የቤተሰብ አባላትን ወይም ፕሮግራሞችን ያካትቱ።  

 

 

---------------------------------------------------------- Do Not Write Below This Line, Office Use Only----------------------------------------------------------- 

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT RECOMMENDATION:  □Approval for _____ Percentage  □Disapproval 

 SIGNATURE: ___________________________________________________ DATE: _____________________ 

 ASSISTANT DIRECTOR’S RECOMMENDATION:  □Approval for _____ Percentage  □Disapproval 

 SIGNATURE: ___________________________________________________ DATE: _____________________ 

 DIRECTOR’S ACTION:    □Approval for _____ Percentage  □Disapproval 

 SIGNATURE: ___________________________________________________ DATE: _____________________ 

 FOR OFFICE USE ONLY 
Date Completed Appl. Rec’d:_________________________ Staff Initials:________________ 
Documentation attached (Please check all that apply): 
□ FARMS Verification  □ Pay Stubs (2 most recent)   □ Child Support  □ Guardianship Letter 
□ Social Security statement □ Public Assistance   □ Workmen’s Comp  □ Other Income ____________ 
Notification Date & Method:___________________________________ 



 
የገቢ ሰንተረዥ 

ብቁ ሚሆኑት የ Takoma Park ከተማ ነዋሪዎች ብቻ ናቸው ያልተጠናቀቁ ማመልከቻዎች አይታዩም፡፡ 
 

 
ባለፈው ዓመት የሥራ ሁኔታዎ ወይም የቤትዎ ገቢ ተቀይሯል?               አይ                                            አዎ                                      አዎ ከሆነ, በ COVID-19 ምክንያት ነበር? 
አዎ ከሆነ፣ እባክዎን ያስረዱ፥  

 

የቤተሰብ አባላት ስሞች 
* እባክዎን በቤቱ ውስጥ ሁሉንም ጥገኛ የቤተሰብ አባላትን እና ወርሃዊ 
ገቢያቸውን ያካትቱ፡፡ 
 
 
 

ከአመልካች ጋር ያላቸው 
ግንኙነት 

 
 
 
 
 
 

ወርሃዊ 
ከሥራ አጠቃላይ ገቢዎች   

(ከመቀነስ በፊት፣ በጣም የቅርብ ጊዜ ክፍያዎች) 
ሰነድ ያያይዙ 

 
 
 
 

              ስራ 1                                    ስራ 2 

ወርሃዊ 
ደህንነት፣ የልጆች ድጋፍ፣ አበል 

ሰነድ ያያይዙ 
 
 
 

ወርሃዊ 
የጡረታ አበል፣ ጡረታ፣ ማህበራዊ 
ዋስትና እና ሌላ ማንኛውም ገቢ 

ሰነድ ያያይዙ 
 
 
 
 

1. የራስ      

2.      

3.      

4.      

5.      

የወርሃዊ ገቢ ንዑስ ጥቅሎች $ $ $ $ 

    ጠቅላላ ወርሃዊ ገቢ $ 

    ጠቅላላ ዓመታዊ ገቢ $ 

አስፈላጊ፥ የወቅቱ የ FARMS ማረጋገጫ ወይም 2 በጣም የቅርብ ጊዜ የክፍያ ወረቀቶች ወይም ከዚህ በላይ የተጠቀሱ ሌሎች ወረቀቶች። 
 

ከላይ ያሉት ሁሉም መረጃዎች እውነት እና ትክክለኛ መሆናቸውን እና ሁሉም ገቢዎች ሪፖርት የተደረጉ መሆናቸውን አረጋግጣለሁ፡፡ የከተማው ባለሥልጣናት በማመልከቻው ላይ ያለውን መረጃ 
ሊያረጋግጡ እንደሚችሉ እረዳለው፣ እንዲሁም ሆን ተብሎ መረጃውን በትክክል አለማስገባት ይህን ማመልከቻ እና የወደፊት ማመልከቻዎች እንዳይፀደቁ እንደሚያረግ እረዳለው፡፡ 

 

የአመልካች ፊርማ፥ ____________________________________________________________       ቀን፥ ____________ 


