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 የጣት አሻራ ቀጠሮ 
 Fingerprint Appointment 
 መርዓ ግብር ለማስያዝ እንዲያግዝ ይህንን ቅጽ ይጠቀሙ 
 የማኅበራዊና ጤና አገልግሎት መምሪያ የጣት አሻራ ቀጠሮ። 

ክፍል 1: በባክግራዎንድ ማረጋገጫ ስስተም የሚሞላ 

1. የጣት አሻራ ቼክ የሚጠይቅ ኤጀንሲ የሚከተለውን መረጃ መስጠት አለበት፡ 

 የBCCU ሒሳብ ቁጥር         BCCU የጥያቄ መታወቂያ/ኦሲኤ ቁጥር፡        
 የአመልካች ስም፡         የትውልድ ቀን፦         
 አድራሻ:-         በቀን ጊዜ መገኛ ስልክ:-         

ክፍል 2: ከIdentoGO/IDEMIA ጋር የጣት አሻራ ቀጠሮ ከመያዙ በፊት መሰብሰብ ያለብን መረጃ 

የጣት አሻራ ቀጠሮዎን በሚይዙበት ጊዜ ከክፍል 1 እና ከታች ያለውን መረጃ ለማቅረብ ዝግጁ ይሁኑ። 
1.  የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (እንደ አማራጭ) 
      

2.  የትውልድ ቦታ (ስቴት / ሀገር) 
      

3.  የቀን ጊዜ ስልክ (አካባቢ ኮድ / ቁጥር) 
      

4.  ጾታ 
      ወንድ   ሴት  የማይታወቅ 

5.  ቁመት (ጫማ/ ኢንች) 
      

6.  ክብደት (ፓውንድ) 
      

7.  ዘር 

  አሜሪካዊ ሕንዳዊ 
  እስያዊ 
  ጥቁር 
  ነጭ 
  የማይታወቅ 

8.  የፀጉር ቀለም 

   መላጣ/ራሴ-በረሃ   ቀይ 
   ጥቁር   የቆሸሼ 
   ወርቃማ   ነጭ 
   ግራጫ   የማይታወቅ 
   ዳለቻ 

9.  የዓይን ቀለም 

  ጥቁር   ሐዘል 
  ሰማያዊ   የቀላ 
  ግራጫ   ቀስተ-ዳማናማ 
  ዳለቻ               ፒንክ 
  አሬንጓዴ            የማይታወቅ 

ክፍል 3: የጣት አሻራ ቀጠሮዎን በሚይዙበት ጊዜ ይህንን ክፍል ይሙሉ 

1. የጣት አሻራ ቀጠሮዎን ከIdentoGO/IDEMIA ጋር ለማስያዝ ወደ https://wa.ibtfingerprint.com ይሂዱ ወይም 1-888-771-5097። 
2. የጣት አሻራ ቀጠሮዎ ቀን፣ ሰዓትና ቦታ ለመጻፍ ይህንን ቦታ ይጠቀሙ፡ 

ቀን / የሳምንት ቀን፡         ሰዓት:          
ቦታ/አድራሻ፡         

ክፍል 4: የግል መለያ (ID) 
ጊዜው ያላለፈበት የመንግስት የስዕል መታወቂያ ወደ የጣት አሻራ ቀጠሮዎ ይዘው መምጣት አለብዎት።  ጊዜው ያለፈበት መታወቂያ በማደስ ሂደት ላይ መሆንዎን 
ካላረጋገጡ በስተቀር ተቀባይነት አይኖረውም።  ከፎቶ ጋር ጊዜው ያለፈበት መታወቂያ ከማንኛውም ጊዜያዊ መታወቂያ ጋር መያያዝ አለበትና ስሞቹ መመሳሰል አለባቸው 
አለበለዚያ ቀጠሮዎን ለሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፉ ሊጠየቁ ይችላሉ። 
ተቀባይነት ያላቸው የተለምዶ የመንግስት የምስል መታወቂያ፡ 

• የዩኤስ የመንጃ ፍቃድ፣ ወይም ማንኛውም የፌደራል፣ የክልል ወይም የአከባቢ መስተዳድር የተሰጠ መታወቂያ (የዋሽንግተን ስቴት ተማሪ ፈቃድን ጨምሮ) 

• ማንኛውም የአሜሪካ ጦር አገልግሎት መታወቂያ (ሠራዊት፣ አየር ኃይል፣ ኔቪ ኃይል፣ ባህር ኃይል፣ ወዘተ.) 

• የአሜሪካ ፓስፖርት 

• የውጭ ፓስፖርት (ከፎቶና ፊርማ ጋር) 

• በፌዴራል ደረጃ የሚታወቅ የጎሳ መታወቂያ 

ስለ መታወቂያ ተጨማሪ መረጃና ሁሉም ተቀባይነት ያላቸው የመንግስት የሥዕል መታወቂያ ዓይነቶች ዝርዝር በIdentoGO/IDEMIA ድረ ገጽያ ላይ ይገኛል፡ 
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf 
 

https://wa.ibtfingerprint.com/
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf



