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ሆቴል ለተመደቡ የኢመርጀንሲ አሲስታንስ (ኢ.ኤ) ቤተሰቦች በሌሊት ውጪ ለማደር መጠየቂያ ቅፅ 

ትዕዛዞች 

መላው የኢ.ኤ ቤተሰብ በእያንዳንዱ ወር ከሆቴሉ እስከ አራት ሌሊቶች (አዳሮች) ድረስ ሊወስድ ይችላል፣ ነገር ግን በመጀመሪያ ከዲፓርትምንት ኦፍ ሀውሲንግ ኤንድ 

ኮሚዩኒቲ ደቨሎፐምነት (ዲ.ኤች.ሲ.ዲ) ፈቃድ ማግኘት አለብዎት።  ያለፈቃድ ወይም ያለበቂ ምክንያት በተከታታይ ለሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሌሊቶች በሆቴሉ 

ውስጥ የማይቆዩ ከሆነ፣ ከፕሮግራሙ ሊሰረዙ ይችላሉ።   

የቤተሰቡ አባል የሆነ አንድ ግለሰብም ከቀሪው ቤተሰብ ተለይቶ ሌሊቱን ከሆቴሉ ውጪ ሊያድር ይችላል። በማንኛውም ሌሊት ከሆቴል ውጪ ለሚቆይ የቤተሰብ 

አባልም ፈቃድ ማግኘት አለብዎት። ረዘም ላለ ጊዜ ለመቆየት በቂ ምክንያት ከሌለ በስተቀር፣ ግለሰብ የቤተሰብ አባላት በተከታታይ ከሁለት ሌሊቶች በላይ እንዳይቆዩ 

ሊከለከሉ ይችላሉ።  

ፈቃድ ለመጠየቅ፣ ይህን ቅጽ ይሙሉና ቤተሰብ ወይም ማንኛውም የቤተሰቡ አባል የሆነ ግለሰብ ከሆቴልዎ ውጭ ከማደሩ ቢያንስ ከ2 የስራ ቀናት በፊት 

ለዲ.ኤች.ሲ.ዲ ተባባሪ ዳይሬክተር ተወካይ በፋክስ ይላኩ (ስምና የፋክስ ቁጥር ከሆቴሉ ያገኛሉ)።  

ውጪ ለማደር ያቀዱበት ቀን ከ2 የስራ ቀናት ያነሰ ጊዜ ሲቀረው ከጠየቁ፣ ጥያቄዎን ለምን በጊዜ እንዳላቀረቡ እንዲያስረዱ ይጠየቃሉ። ዘግይተው ጥያቄ አቅርበው 

ፈቃድ ከማግኘትዎ በፊት ከውጪ ቢያድሩ፣ ዲ.ኤች.ሲ.ዲ ከሄዱ በኋላ ጥያቄዎን ላይቀበል እና ከውጭ ማደርዎ ህግ ጥሰት እንደሆነ ሊቆጥረው ይችላል። ይህም 

ከመጠለያ ጥቅማጥቅሞች መባረርን ሊያስከትል ይችላል።  

ሙሉ ቤተሰቡ ከሆቴሉ ከ4 ቀናት በላይ በተከታታይ እንዲቆይ የሚያደርግ ነገር ቢገጥመው፣ ጊዜአዊ የአደጋ ጊዜ መጠለያ መቋረጥ (ቲ.ኢ.ኤስ.አይ) መጠየቅ 

ይኖርብዎታል። ቲ.ኢ.ኤስ.አይ ለመጠየቅ የቤት አልባነት አስተባባሪዎን ያነጋግሩ። 

ከውጪ ለማደር መጠየቂያ ቅፅ 

ጥያቄውን የሚያቀርበው ግለሰብ ስም፦ _____________________________________________________________________________ 

ከ__________________ ሆቴል፣ ክፍል ______ በሚከተሉት ሌሊቶች ውጪ ለማደር ጥያቄ አቀርባለሁ፦ 

(ሁሉንም ቀኖች ይዘርዝሩ)፦_______________________________________________________________________________. 

ይህ ጥያቄ [አንድ ይምረጡ]፦ ____ አጠቃላይ ቤተሰቡ ወይም _______ ከቤተሰብ ውስጥ የተወሰነው። 

የመረጡት ከቤተሰብ ውስጥ የተወሰነው የሚለውን ከሆነ፣ ከቤተሰብዎ ውስጥ ማን ውጪ እንደሚያድር ይዘርዝሩ፦ ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

የቤተሰብ አባል የሆነው ግለሰብ ከቤት ውጭ የሚያድርበት ምክንያት(ቶች)፦ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

ይህ ጥያቄ የቀረበው ውጪ ለማደር ከተፈለገበት(ባቸው) ሌሊት(ቶች) 2 የስራ ቀናት ያነሰ ጊዜ ሲቀረው ከሆነ፣ ምክንያቱ ምንድን ነው፦  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

ጥያቄውን የሚያቀርበው ግለሰብ ፊርማ፦ __________________________________________________________ ቀን፦ _______________   

የሚያስፈልግ ከሆነ፣ ሊገኙ የሚችሉበት ተንቀሳቃሽ ስልክ ቁጥር፦ ______________________________________________________________ 

ይህን ቅፅ ከሆቴሉ የሚገኝ ቁጥር በመጠቀም ለተባባሪ ዳይሬክተሩ ተወካይ ይላኩት። መድረሱን ለማረጋገጥ ደውለው የሚጠይቁበት ስልክ ቁጥር ሆቴሉ ይሰጥወታል። 

ሆቴሉ ይህን ቅፅ በነፃ ፋክስ ያደርግልዎታል። ዲ.ኤች.ሲ.ዲ ጥያቄዎ መፈቀድ አለመፈቀዱን ያሳውቅዎታል። በ2 የስራ ቀናት ውስጥ ከዲ.ኤች.ሲ.ዲ ምንም ነገር 

ካልሰሙ፣ ጥያቄዎ ተቀባይነት እንዳገኘ ሊቆጥሩት ይችላሉ። 

በተባባሪ ዳይሬክተር ወይም በተወካይ የሚሞላ 

□ ተፈቅዷል  □ የሚከተሉትን ለውጦች በማድረግ ተፈቅዷል            □ አልተፈቀደም 

ያልተፈቀደበት ምክንያት ይጠቀስ፦  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

የዲ.ኤች.ሲ.ዲ ሰራተኛ ፊርማ፦ ______________________________________________ ቀን፦ _______________   

የፈራሚውን የዲ.ኤች.ሲ.ዲ ሰራተኛ ስምና ስልክ ያትሙ፦  __________________________________________________________________ 


