ከቤት አከራይ/ኃላፊ መግለጫ
STATEMENT FROM
LANDLORD/MANAGER
ባለንብረት ወይም ሥልጣን የተሰጠው ኃላፊ፥ ከዚህ በታች ያሉትን ክፍሎች በሙሉ
እውነት እንደሆነ በሚያውቁት መረጃ ብቻ ይሙሉ። መልስ መስጠት
ለማይችሏቸው ጥያቄዎች “አይታወቅም” ብለው ይጻፉ። (ምንም ሳጥን ክፍት
አድርገው አይተዉ።)

LOCAL OFFICE

TELEPHONE NUMBER

CLIENT IDENTIFICATION NUMBER

DATE

የሕብረተሰብ እና ጤና አገልግሎቶች ጽ/ቤት (ዲ ኤስ ኤች ኤስ) እኝህ ባለጉዳይ
ለእርዳታ ብቁ መሆናቸውን መወሰኛ ሂደት ላይ ነው። እባክዎን ከዚህ በታች
የተጠየቁትን መረጃዎች ያቅርቡ።
FINANCIAL SERVICES SPECIALIST’S SIGNATURE

A. የኪራይ ወይም የኮንትራት አፓርተማ እና ተከራይ መረጃ፥
1. የመንገድ አድራሻ

አፓርተማ (APT) ቁጥር

ከተማ

5. በዚህ አድራሻ የሚኖሩት ሁሉም ጎልማሳዎችና ልጆች ስም

ስቴት

ዚፕ ኮድ

2. የተከራይ ስም

3. የገቡበት ቀን

4. የመኖሪያው ዓይነት

አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጽ ያያይዙ።
B. የኪራይ መረጃ፥
6. ጠቅላላ የኪራይ መጠን

7. የሃውሲንግ ኤጀንሲ መጠን፣ ካለ

8. የተከራይ የኪራይ መጠን

$

$

10. ኪራይ የሚከፍሉት ሰው ስም(ሞች)

9. በሳጥን 8 ውስጥ ያለው መጠን የተጀመረበት ቀን

11. ኪራይ የሚከፍሉት ሰው ስም(ሞች)

12. እባክዎን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ፥

ተከራዩ በሳጥን 8 ያለውን መጠን ከፊሉን ብቻ ይከፍላሉ?

አይደለም

አዎ፣ መጠኑ፥ $

ተከራዩ በሳጥን 8 ውስጥ ላለው መጠን ለከፊሉ ሥራ ይሠራሉ?

አይደለም

አዎ፣ መጠኑ፥ $
በወር ሥራ የሚሠሩባቸው ሰዓቶች ቁጥር፥ __________

ተከራዩ ኪራዩን የሚከፍሉት እንዴት ነው?

በጥሬ ገንዘብ

ቼክ /ዴቢት ካርድ

መኒ ኦርደር

ሌላ (ይግለጹ):
C. የዩቲሊቲ (መብራት፣ውሃ፣ ወዘተ) መረጃ፥ በሚመለከተው ሳጥን(ኖች) ላይ ምልክት ያድርጉ።
13. ለዚህ መኖሪያ ዋና የማሞቂያ ምንጭ የሆነው፥
ኤሌክትሪክ
እንጨት
ጋስ
ፕሮፔን

16. ሁሉም ዩቲሊቲ በኪራዩ ውስጥ ተጠቃለዋል?

አይደለም

14. ለጋስና ለኤሌክትሪክ በተለይ ቆጣሪ አለ?
15. ተከራዩ ለአየር ኮንዲሽን ሂሳብ ይከፍላሉ?

ሌላ (ይግለጹ):

17. የቤት አከራይ /ኃላፊ ስም

18. የባለንብረቱ ስም
(ከቤት አከራይ/ኃላፊ የተለየ ከሆነ)

የመንገድ አድራሻ ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር

ከተማ

የባለንብረቱ ስም

ስቴት

የሥራ ስልክ ቁጥር

የቤት አከራይ /ኃላፊ ፊርማ
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ዚፕ ኮድ

የመኖሪያ ቤት ስልክ ቁጥር

ቀን

አይደለም

አይደለም ካሉ፣ ተከራዩ በሚከፍሉት ሳጥን(ኖች) ላይ ምልክት ያድርጉ፥
ኤሌክትሪክ
ውሃ /ለፈሳሽ
ጋስ
ስልክ
ፕሮፔን
ለቆሻሻ መጣያ
እንጨት

ሌላ (ይግለጹ):
አዎ

አዎ

የመንገድ አድራሻ ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር

ከተማ

የሥራ ስልክ ቁጥር

ስቴት

ዚፕ ኮድ

የመኖሪያ ቤት ስልክ ቁጥር

