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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 ብዓቢ ፊደላት ጽሓፉ 

ናይ ተመሃራይ ሓበሬታ ሽም ኣባሓጎ (Last Name) ሽም (First Name) ሽም ኣቦ (Middle Name) 

ሕጋዊ ሽም:    

ተመራጺ ሽም:    

      ዕለት ልደት:    
  
 

  ዓ/ም                                     ወርሒ                      መዓልቲ 
 

ጾታ:   ተባዕታይ    

        ኣንስታይ 

          ክነግር ፍቓደኛ ኣይኰንኩን       

          ብኸምዚ ክፍለጥ አደሊ፡    ኣንስታይ    ተባዕታይ      ዝተቐየረ  ኣንስታይ   ዝተቐየረት ተባዕታይ     ካልአ 

 

መጨረሽታ ዝኸድክሞ 

ቤ/ትምህርቲ:   

ክንደይ ክፍሊ 

ወዲእኩም:   

ናይ መወዳእታ ዕለት 

ትምህርቲ    

ዝኸድክምዎ ቦርድ ናይ ቤ/ትምህርቲ   

ኣሕዋት/ኣሓት ኣብዚ ቤ/ትምህርቲ:   
  

ካቶሊኽ?        እወ      ኣይፋል   ቁምስናኹም ኣበይ ኢዩ:  

እወ እንተዀይኑ፡ ዕለት 

ጥምቀት: 
          ቁምስና ጥምቀት         

 ዓ/ም ወርሒ መዓልቲ   

ነዛ ዓረፍተ ነገር ትሰማምዑላ እንተዀንኩም፡ ኣብ ውሽጢዛ ሳጹን ምልክት ግበሩ: 

❑  ቅዱሳት ምስጢራት ንምቕባል ምእንቲ ክሰናድዉኒ፡ ንቑምስናይ ዝተወሰነ ሓበሬታይ ክወሃቦም፡ ፍቓደኛ ኢየ። 

ተምሃራይ ኤፒፐን (EPIPEN) ክወስድ  

የድልዮ ድዩ?   አወ    ኣየድልዮን 
 • ናይ ክትባት ምስክር፡ ብቐጥታ ንዋተርሉ 

ፓብሊክ ሀልዝ ሃብዎም 
ኤፒፐን ምስ መን ይተሓዝ:   ምስ ተመሃራይ      ኣብ ቤት ጽሕፈት  

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

ትኹረት ዘድልዮ ህማም 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 ተወሊዱ?   

 አወ      ኣይፋል  እወ እንተዀይኑ፡ ኣበየነይቲ ኣውራጃ?  

     

   ከተማ ፖስታል ኮድ  
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ኣድራሻ         
 ቁ ገዛን ጎደናን     ቁ ኣፓርትመንት ከተማ ፖስታል ኮድ 

 

ናይ ገዛ ቁ ተሌፎን: 
  

 

ዘይተመዝገበ? 

   

   እወ    ኣይፋል   

 

ተመሃራይ ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት የድልዮ ድዩ?       እወ         ኣይፋል 

ዝብገሰሉ ቦታ (ካብ ኣድራሻ ዝተፈልየ እንተኾነ)  

ዝምለሰሉ ኣድራሻ (ካብ ኣድራሻ ዝተፈልየ እንተኾነ)  
 

ተጸዋዒ: ኣብ እዋን ሓደጋ እንጽውዖ ወላዲ ወይ ኣላዪ። ኣድላዪ እንተዀይኑ ካልኦት ክጥቀሱ ይከኣል። ብቐዳምነት ቅደም ተኸተል ጽሓፉ. 

 ወላዲ/መዕበዪ: 
ሽም ኣቦ ሽም  ተባዕታይ   

 ኣንስታይ 
  

    

ተርታ ኣገዳስነት  1ይ    2ይ   3ይ  ዝምድና ምስ ተመሃራይ:    ካቶሊክ? 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/ካልእ: 
ሽም ኣቦ ሽም  ተባዕታይ    

 ኣንስታይ   

    

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

 

 ኣብ ግዜ ሓደጋ ተጸዋዒ: 
Last Name First Name  ተባዕታይ    

 ኣንስታይ 
  

    

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

ቁ. ተሌፎን:   ናይ ገዛ    ናይ ስራሕ   Ext:    ሰልፎን   
        

ፍቓድ ወለዲ፥ ኣብ ግዜ ሓደጋ ወይ ከኣ 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 ሓበሬታ ኸኣ፡ ቅኑዕ ሓበሬታ ምዃኑ ኣረጋግጽ። እዚ ሓበሬታዚ ኣብ 

ዝተቐየረሉ እዋን ድማ፡ ነዛ ቤት ትመህርቲ፡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክሕብራ፡ ሓላፍነተይ ምዃኑ ተረዲኡኒ ኣሎ።. 

      
ክታም ወላዲ/መዕበዪ: _____________________________________ ዕለት: ________________________________ 
 

 


