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የቤት አድራሻ የማረጋገጫ ሂደት 

የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ለ 2023-24 የትምህርት ዘመን ዝግጅት የአምስተኛና በስምንተኛ ክፍል የሚገኙ የ APS ተማሪዎችን የቤት አድራሻ 
ለማረጋገጥ የቤት አድራሻ ማረጋገጫ ሂደት (HACP) አስጀምሯል፡፡ ይህ APS ትክክለኛ የተማሪ መዝገቦችን ለመያዝ እንዲችልና የቨርጂኒያ ህግንና የኛን የመግቢያ 
ፖሊሲን ለማክበር የሚያግዝ ነው፡፡  

 
ይህ ሂደት በ APS ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ተማሪዎች አሁን ላይ በአርሊንግተን ካውንቲ ውስጥ እንደሚኖሩ ለማረጋገጥ ብቻ የታለመ ሲሆን ይህም 
በመጀመሪያው የምዝገባ ሂደት ወቅት የተጠየቁትን ሰነዶች በመጠቀም የሚካሄድ ነው፡፡  ትምህርት ቤቶቹ የዩ.ኤስ. ዜግነትን፣ የማህበራዊ ዋስትና መረጃን ወይም 
ማንኛውንም ሌላ የዜግነት ሰነዶችን ሊያረጋግጡ የሚችሉ ሰነዶችን የማይጠይቁ ሲሆን እንዲሁም APS ለሌሎች ድርጅቶች፣ አከራይ ድርጅቶችን፣ የመንግስት 
አካላት ወይም የመኖሪያ ቤት ሃላፊዎች የሚሰጠውን ማንኛውንም መረጃ የሚገልጽ አይሆንም ወይም አያሳውቅም፡፡ 
 

 
 

ደረጃ 1: አስፈላጊ ሰነዶችን ማሰባሰብ 

የቤት ባለቤቶች፡ 
o የሞርጌጅ ክፍያ 
o የመኖሪያ ቤት ሰነድ 

ተከራዮች፡ 
o አሁን ላይ ያለ 
የኪራይ ስምምነት 

የጋራ መኖሪያዎች፡ 
o ቅጽ A – የመኖሪያ ፈቃድ የሚያረጋግጥ 
o ቅጽ B – አሁን ያለው የሊዝ ስምምነት 

 
 
 

ደረጃ 2: የአሁኑን አድራሻ የሚያሳዩ አስፈላጊ ሰነዶችን ማሰባሰብ 
ከሚከተሉት ውስጥ ሁለቱ፡ 
o የፌዴራል፣ የስቴት ወይም የንብረት ግብር ተመላሽ 
o የተሽከርካሪ ምዝገባ 
o የሚሰራ የቨርጂኒያ መንጃ ፍቃድ 

o የአሁኑ የደመወዝ ክፍያ ወይም የሂሳብ መግለጫ 
o የአሁኑ የፍጆታ ክፍያ 
o ከአርሊንግተን ካውንቲ የገንዘብ ድጋፍ ሰነዶች 

 
 

 

ሰነዶችዎን ለማስገባት የመጨረሻው ቀን መጋቢት 15/2023 ነው 
ለውስብስብ ነገሮችና ለችግሮች መፍትሄ ለመስጠት ከቤተሰቦች ጋር አብረን እንሰራለን፡፡ የቤት አድራሻዎን በግንቦት 15/2023 ማረጋገጥ ሳይችሉ ከቀሩ ለ 2023-24 
የትምህርት ዘመን ተማሪዎን (እንዲሁም ሁሉንም ወንድሞችና እህቶች) የምናስወጣና እርስዎ አሁን በሚኖሩበት የትምህርት ቤት እንዲመዘገቡ የሚያግዝዎትን ግብአት 
እናቀርብልዎታለን፡፡ 

ደረጃ 3: ሰነዶችን ማስገባት 
ወላጆች ሰነዶቻቸውን ከሚከተሉት ከሁለት መንገዶች በአንዱ ማስገባት ይችላሉ፡ 
o አማራጭ 1: በመስመር ላይ ደህንነቱ በተጠበቀ የመጫኛ ድረገጽ www.apsva.us/HACP ላይ ይጫኑ 
o አማራጭ 2: በትምህርት ቤት ወይም በ APS የእንኳን ደህና መጣችሁ ማእከል በአካል በመገኘት   

 
አንዴ ሁሉም ሰነዶች ወደ ትምህርት ቤትዎ ከገቡ በኋላ APS ሰነዶችዎ መድረሳቸውን እንዲሁም የመኖሪያ አድራሻዎን ለማረጋገጥ 
ተጨማሪ መረጃ የሚያስፈልግ ከሆነ በ 10 የስራ ቀናት ውስጥ ከእርስዎ ጋር ይገናኛል፡፡ እንዲሁም ParentVUE በኩል 
በማጣራት መረጃዎ መቼ ወቅታዊ እንደተደረገ ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡ 
 
ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ጥያቄዎች ካለዎ እባክዎ የልጅዎን ትምህርት ቤት ወይም የAPS የእንኳን ደህና መጣችሁ ማእከልን 
በ 703-228-8000 (አማራጭ 2) ወይም registration@apsva.us ያግኙ፡፡ 

https://www.apsva.us/HACP
https://www.apsva.us/HACP

