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ተወሳኺ ሓበሬታ፥   
ነዚ ቅጥዒዚ፡ ብፍሩይ ጹሑፍ ክቐርበልኩም እንተደለኹም፡ በዚ ዝስዕብ ኢመይል aoda@wcdsb.ca 

ወይ ብተለፎን (519) 578-3660.ተወከሱና።  
 

 

ስቱር ሓበሬታኹም – ብኽብረትኩም ብፍሩይ ፊደላት ጽሓፉ 

ናይ ተመሃራይ 

ሓበሬታ 

ሕጋዊ ሽም: 

 

ሽም ኣባሓጎ ________________________________  

 

ሽም __________________________ 

 

ሽም ኣቦ _________ ______________ 

ተመራጺ ሽም: ሽም ኣባሓጎ _________________________________________ ሽም _____________________ ሽም ኣቦ _______________________  

ዕለት ልደት፡ _______________ (ዓ.ም.)  __________________ (ወርሒ) __________________ (ዕለት)  
 

ጾታ፡     ኣንስታይ 

         ተባዕታይ  

          ክነግር ፍቓደኛ ኣይኰንኩን       

          ብኸምዚ ክፍለጥ አደሊ፡    ኣንስታይ    ተባዕታይ      ዝተቐየረ  ኣንስታይ   ዝተቐየረት ተባዕታይ     ካልአ 

 

መጨረሽታ ዝኸድክሞ 

ቤ/ትምህርቲ:   

 

ክንደይ 

ክፍሊ 

ወዲእኩም:   

ናይ መወዳእታ 

ዕለት         

ትምህርቲ:    

ኣሕዋት/ኣሓት ኣብዚ 

ቤ/ትምህርቲ   
  

ካቶሊኽ?        አወ      ኣይፋል 
ቁምስናኹም 

ኣበይ’ዩ: 
 

ተመሃራይ ኤፒፐን (EPIPEN) ክውጋአ  

የድልዮ ድዩ?   አወ   ኣይፋል 

ኤፒፐን ምስ መን ይተሓዝ?   ምስ ተመሃራይ      ኣብ ቤት 

ጽሕፈት 

ተመሃራይ ሓደገኛ ዝዀነ፡ ወይ ንሕይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሕማም ኣለዎዶ?   አወ    የብሉን  

ትኹረት ዘድልዮ ሕማም ወይ ስንክልና  ሓበሬታ (ምልክት ሕማም፣ ከቢድ ሕማም፣ ጠንቂ) 

  

  

  

መንበሪ ፍቓድ:  ካናዳዊ ዜጋ   ስደተኛ  ፐርማነንት ረዚደንት 

                     ተለዋጢ ተምሃራይ                  ወደባት                           ዲፕሎማሲያዊ/ ሚኒስተር ፍቓድ 

                     ናይ ተመሃራይ/ምብጻሕ ፍቓድ      ናይ ወለዲ ናይ ስራሕ ፍቓድ    ናይ ወለዲ ናይ ትምህርቲ ፍቓድ 

ተመሃራይ ኣብ ካናዳ ድዩ ተወሊዱ?    አወ    ኣይፋል  እወ እንተዀይኑ፡ ኣበየነይቲ ኣውራጃ ናይ ካናዳ   
   

ኣይፋል እንተዀይኑ፡ ኣበይ ተወሊዱ 
     ንካናዳ ዝኣተኹምሉ ዕለት: 

    ንኦንቴርዮ ዝኣተኹምሉ ዕለት: 

   
   

 
 
ናይ መጀመርያ ቋንቋ ________________________________________________   ኣብ ቤት ዝውቱር        ቀንዲ ቋንቋኹም 

 

   ዓ/ም     ወርሒ        መዓልቲ 

 

     

ካልእ ኣብ ቤትኩም ዝውቱር ቋንቋ:    ኣብ ቤት ዝውቱር  ቀንዲ ቋንቋኹም 
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ኣድራሻ         
 ቁ ገዛን ጎደናን     ቁ ኣፓርትመንት ከተማ ፖስታል ኮድ 

 

ናይ ገዛ ቁ 

ተሌፎን: 

  
 

ዘይተመዝገበ? 

   

   እወ    ኣይፋል   

 
 

ዕድሜኦም 18 ዝመልኡ ተመሃሮ፥ 

ኩሎም ዕድሜኦም 18 ዝኣኸሉ፡ ምስ ወለዲ ሓበሬታ ምእንቲ ክንወሃሃብ፡ ነዚ ዝስዕብ ክመልኡ ኣለዎም።: ዋተርሉ ካቶሊክ ዲስትሪክት እስኩል ቦርድ፡ ትምህርቲ ናይ ወለድን፡ 

ናይ ተመሃራይን ናይ ቤት ትምህርትን ከምዝኾነ ኢያ እትኣምን። ነገርግን፡ ተመሃራይ ዕድሜኡ 18 ምስ ኣኸለ፡ ብምሰረት ሕጊ ትምህርቲ፡ ዓቕሚ ኣዳም ከምዝበጽሐ ኢዩ ዝቑጸር 

ቅድሚ ብዛዕባ ትምህርታዊ ምዕባሌን፡ ምክትታል ትምህርትን ንወለዲ ምሕባርና፡ ካብ ተመሃራይ ናይ ጽሑፍ ስምምዕ ክንገብር የድልየና. 

 

ዕድሜኦም 18 ዝመልኡ ተመሃሮ ስምምዕ፥: ኣነ, ________________________________________ ብዕለት ____________________ ዝተወለድኩ፡ 

ብዛዕባ ዝገብሮ ትምህርታዊ ምዕባለን፡ ምክትታል ትምህርትን፡ ንወለደይ ወይ መዕበይተይ ክሕብርዎም፡ ንቤት ትመህርቲ ፍቓድ እህባ ኣለኹ። 

 

ናይ ተመሃራይ ክታም: _______________________________________________ ዕለት:  ________________________________      
 

ኣድራሻ ናይ ተመሃራይ:        

 ቁ ገዛን ጎደናን     ቁ ኣፓርትመንት ከተማ ፖስታል ኮድ 

ናይ ገዛ ቁ ተሌፎን:   ዘይተመዝገበ?       እወ         ኣይፋል   
 

 
ዕድሜኦም 18 ዝመልኡ ተመሃሮ: ኣብ እዋን ሓደጋ እንጽውዖ፡ እንተወሓደ ሓደ ወላዲ ወይ ኣላዪ/መዕበዪ ክጠቕሱ ኣለምም። 

 ወላዲ/መዕበዪ: 
ሽም ኣቦ ሽም  ተባዕታይ   

 ኣንስታይ    

    

ተራ ኣገዳስነት  1ይ   2ይ   3ይ  ዝምድና ምስ ተመሃራይ:    ካቶሊኽ?    እወ   ኣይፋል 

ቁ. ተሌፎን:   ናይ ገዛ    ናይ ስራሕ   Ext:    ሰልፎን   
        

ኣድራሻ (ካብ ተመሃራይ ዝተፈልየ እንተኾነ)        
 ቁ ገዛን ጎደናን     ቁ ኣፓርትመንት ከተማ ፖስታል ኮድ 
     
ኢመይል:  

ካብዞም ዝስዕቡ ንዝምልከቱኻ ጥራይ ኣመልክት: 

 መጉዚ/ት  ሓላፍነት   

ሓለዋ ዘለዎ 
 መዝገብ ክርኢ ፍቓድ 

ዘለዎ 
 ደብዳቤ ክቕበል ፍቓድ 
ዘለዎ 

 ምስ ተመሃራይ 

ዝቕመጥ 
 ቋንቋ ናይ ቤ/ት ዝዛረብ 

 
 

 ወላዲ/መዕበዪ 
ሽም ኣቦ ሽም  ተባዕታይ   

 ኣንስታይ   

    

ተርታ ኣገዳስነት  1ይ    2ይ   3rd ዝምድና ምስ ተመሃራይ:     ካቶሊኽ?  እወ   ኣይፋል 

ቁ. ተሌፎን: :   ናይ ገዛ     ናይ ስራሕ   Ext:    ሰልፎን    
        

ኣድራሻ (ካብ ናይ ተመሃራይ ዝተፈልየ እንተኾነ):        
 ቁ ገዛን ጎደናን     ቁ ኣፓርትመንት ከተማ ፖስታል ኮድ 
     
ኢመይል:  

ካብዞም ዝስዕቡ ንዝምልከቱኻ ጥራይ ኣመልክት: 

 መጉዚ/ት  ሓላፍነት 

ሓለዋ ዘለዎ 
 መዝገብ ክርኢ ፍቓድ 

ዘለዎ 
 ደብዳቤ ክቕበል ፍቓድ 
ዘለዎ 

 ምስ ተመሃራይ 

ዝቕመጥ 
 ቋንቋ ቤ/ት ዝዛረብ 
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 ኣብ ግዜ ሓደጋ ተጸዋዒ (ካልአ) 
ሽም ኣቦ ሽም  ተባዕታይ   

 ኣንስታይ    

    

ተርታ ኣገዳስነት  1ይ    2ይ    3ይ   ዝምድና ምስ ተመሃራይ:     

ቁ. ተሌፎን:   ናይ ገዛ    ናይ ስራሕ   Ext:    ሰልፎን   
        

ኣብ ግዜ ሓደጋ ወይ ከም ሓደ ክፍሊ ናይቲ ብሰላም ኣብ ቦታኻ ምብጻሕ ዝብል መደብ (Safe Arrival Program) ነዚ ኣብ ላዕሊ ሂበዮ ዘለኹ ሓበሬታ ተጠቒሞም ክራኸቡኒ 

አፍቅድ ኣለኹ። እዚ ኣብ ላዕሊ ሂበዮ ዘለኹ ሓሓበሬታ ኸኣ፡ ቅኑዕ ሓበሬታ ምዃኑ ኣረጋግጽ። አዚ ሓበሬታዚ ኣብ ዝተቐየረሉ እዋን ድማ፡ ነዛ ቤት ትመህርቲ፡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ 

ክሕብራ፡ ሓላፍነተይ ምዃኑ ተረዲኡኒ ኣሎ።.. 

 

ክታም ወላዲ ወይ መዕበዪ: ______________________________________ ዕለት ________________________________ 

(ወይ ድማ ዕድሜኡ 18 ዝኣኸለ ተመሃራይ): 
 


