Tigrigna

ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ከገልግሉ ንዝደልዩ ሰባት መጻረዪ ፎርም (ገጽ 1 ካብ 4)
እዚ ቅጥዒ’ዚ በቲ ብወለንታ ከገልግል ዘመልክት ሰብ ምስ ተመልአ ብአካያዲ ስራሕ ወይ ብሓላፊ ፕሮግራም ምስ ተጻረየ ይጸድቕ

ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ:
ብዛዕባ ብወለንታ/ብድልዬት ዘገልግል ሰብ ሓበሬታ
ስም (መጸውዒ ስም/
ስም ኣባሓጎ):

ዕለት ልደት

(መዓልቲ/ወርሒ/ዓመት)

ቅድሚ መርዓ ዝነበረ ስም:

ጾታ:

ኣድራሻ:

ከተማ፡ስተት:ዚፕ

ቁጽሪ ስልኪ:

ኢመል :

ርክብ ምስ ክ.ት ስያትል

ወላዲ/መዕበዪ

ዘመድ

ኣባል ኮሚዩኒቲ

ካልእ:

ኣብ ስያትል ዝመሃሩ ቆልዑ እንተለዉኹም እስማቶም ጽሓፉ:

ኣየድልየንን

ኣብ እተገልግሉሉ ቦታ ፍሉይ ኣገልግሎት ወይ ሓገዝ የድልየኩም ድዩ?

እወ፡ መግለጺ ሃቡሉ

ኣብ እዋን ሓደጋ ዝጽዋዕ ሰብ ሓበሬታ
ኣብ እዋን ሓደጋ ዝጽዋዕ ሰብ ስም:

ዝምድናኡ/ኣ:

ናይ ተጸዋዒ ሰብ ቁጽሪ ስልኪ:

ኢመይል:
ቁጽሪ ስልኪ
ሓኪም:

ናይ ሓኪምኩም ስም:

ብዛዕባ ብወለንታ ዘገልግል ሰብ ናይ ውልቅን ናይ ስራሕን ምስክርነት
እቲ ሓበሬታ ምጽራይ ድሕሪ-ባይታ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ከም አድላይነቱ ክንጥቀመሉ ኢና። ብዛዕባኹም ምስክርነት ዝህብ እንተወሃደ ሓደ ሰብ ስም ጽሓፉ
ናይ ምስክርነት ቃል ዝህብ ሰብ ስምን ስም ኣባሓጎን:

ቁጽሪ ስልኪ

ብወለንታ ምስ ዘገልግል ሰብ ዘለዎ/ዋ ዝምድና

ናይ ምስክርነት ቃል ዝህብ ሰብ ስምን ስም ኣባሓጎን:

ቁጽሪ ስልኪ

ብወለንታ ምስ ዘገልግል ሰብ ዘለዎ/ዋ ዝምድና

ከተበርክቱሉ እትደልዩ ዓይነት ኣገልግሎትን እተገልግሉሉ እዋናትን
ሰሉስ
ረቡዕ
ሓሙስ
ዓርቢ

ሰኑይ

መዓልትታት:

ካልእ መዓልቲ:

ሰዓታት:

ከተገልግሉሉ እትደልዩ ዓይነት
ንተመሃሮ ሓገዝ ምሃብ 
ቁጽሪ

ምንባብ

1 ብ1

ምጽሓፍ

ምስ ዉሑዳት ተማሃሮ

ድራማ

ስነ-ጥበብ

ኣብ ክፍሊ ምሕጋዝ

ሙዚቃ

ካልእ:

ካልእ፡ ኣነጽር

ኣብ ምምሕዳር/ጽሓፊነት/ ማለት ኣካዳሚ ዘይኮነ
ኣብ ምምጋብን ኣብ ጸወታን

ኣብ ቤ/ጽ ቤተ መጻሕፍቲ

ኣብ ክፍሊ ሓገዝ ብምሃብ

ካልእ፡ ኣነጽር :

ኣብ ስፖርት(ኣብ ስፖርት ብወለንታ ንዘገልግሉ ተወሳኺ ምጽራይ ከም ክግበረሎም ክፍለጥ የድሊ)
ኣብ ማእከላይን 2ይን ደረጃ ከም ኣሰልጣኒ

ኣብ ግዜ ዙረት ከም ዓጃቢ*, ኣነጽር/ሪ

→

መዓልቲ/ሰዓት

ቦታ:

ኣብ ካልእ ስፖርት ናይ ጋንታ ምስልጣን መግለጺ ሃቡሉ

ብመዓልቲ ዝግበር ዙረት

ምሕዳር ኣብ ዘድልዮ ዙረት*

ስም ሰራሕተኛ ቤት/ት:

ካልእ (ኣብ ክፍሊ ዝካየድ ፕቶጀክት ወይ ፍሉይ መደብ ወይ ፍሉይ ክእለት ምስ ዝህልወኩም ከተርእዩዎ ትደልዩ),መግለጺ ሃቡሉ:

<< እዘን ቀጺለን ዘለዋ ክልተ ገጻት ክትመልኡወን ንላቦ >>

ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ከገልግሉ ንዝደልዩ ሰባት መጻረዪ ፎርም (ገጽ 2 ካብ 4)
እዚ ቅጥዒ’ዚ በቲ ብወለንታ ከገልግል ዘመልክት ሰብ ምስ ተመልአ ብአካያዲ ስራሕ ወይ ብሓላፊ ፕሮግራም ምስተጻረየ ይጸድቕ

ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ:
ድሕነትን ሓላፍነትን
_____ ምስ’ቲ ቆልዓ/መንእሰይ ዘለኩም ምቅርራብ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ቆልዓ ስለ ዝኣምነኩም ምስጢሩ የካፍለኩም ይከውን። ከም’ዚ ምስ
ዘጋጥም ጽን ኢልኩም ብምስማዕ ሓልዮት ከም ዘለኩም ከተርእዩዎም ኣለኩም። ዘተሓሳስበኩም ነገራት ምስ ዘጋጥም ግን ዘይኮነ መብጽዓታት ዘይምእታውን
ንዝምልከቶም ሰባት ምሕባርን የድሊ።
_____ ብዛዕባ ናይ ርእስኹም ናይ ሂወት ታሪኽ ምስ ስራሕኩም ጥቕሚ ምስ ዝህልዎ ጥራይ ኢኹም ምስ ተማሃራይ/ሪት ከተካፍልዎ እትኽእሉ።ናይ
ውልቅኹም መራኸቢ ማለት ከም ስልኪ፡ ኢመይልን ካልእ ዝኾነ እትራኸቡሉ መንገዲ ምሃብ ፈጺሙ ኣይፍቀድን።
_____ ቆልዑ ብሕልፊ ተማሃሮ ኣብ መባእታ ዝመሃሩ ቀልጢፎም ናብ ሰብ ምቅራብ ባህርያት ኣለዎም። ንከም’ዚ ዓይነት ኩነታት ብጥንቃቐ ምሓዙ የድሊ።
ንኣብነት ፊት-ንፊት ምሕቋፍ(ሃግ ምሃብ) ኣይፍቀድን።ኣብ ክንድኡ ኢድኩም ኣብ መንኩብ ናይ’ቲ ህጻን ብምቕማጥ ብጎድኒ ሃግ ምሃብ ወይ ድማ ናይ ኢድ
ሰላምታ(ሃይ ፋይፍ) ምሃብ።ዝኾነ ቆልዓ ዕድሚኡ/ኣ ብዘየገድስ ኣብ ሰለፍኩም ኮፍ ከም ዝብል ምግባር ፈጺሙ ኣይፍቀድን።
ምስ ዝተፋላለየ ባህልታትን ልምድታትን ዘለዎም ቆልዑ ምስራሕ
_____ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ዝመሃሩ ተማሃሮ ካብ በበይኑ ባህልን ልምድን ማለት ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ባህሊን ልምድን ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝመጹ
እዮም።ስለ’ዚ እተገልግሉዎም ተማሃሮ ዝተፈልየ ልምዲ/ባህሊ ከም ዘለዎም ምፍላጥ የድሊ። ናይቶም ኣትሕግዙዎም ዘለኹም ተማህሮ ባህሊ ምርዳእን
ከምኡ’ውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝስርሓሉ ልምዲ ከም ዝርዳእ ምግባርን ብግቡእ ንክመሃር/ንክትመሃር ይሕግዞ/ዛ።ናይ ገዛእ ርእስኹም ባህሊ ኣብ ልዕሊ ኣቲ
ቆልዓ ምዝውታር ግን ቅቡል ኣይኮነን።
ምስጢር ብዛዕባ ምዕቃብ
_____ ብዛዕባ ዝኾነ ሓበሬታ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ስያትል በቶም ምስኦም ብወለንታ ዘገልግሉ ሰባት ብምስጢር ንክዕቀብ መሰሎም እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ
ናይ ዝኾነ ተማህራይ/ሪት ናይ ቤት/ት ሓበሬታ ወይም ሪከርድ ብምስጢር ክዕቀብ ከም ዘለዎ ናይ ፈደራል ሕጊ ኣብ ዓንቀጽ (Family Educational Rights
and Privacy Act (“FERPA”), 20 U.S.C. Section 1232g) ተጠቒሱ ከም ምህላዉ መጠን ዝኾነ ብወለንታ ዘገልግል ሰብ ናይ ዝኾነ ተማሃራይ ሓበሬታ
ብምስጢር ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ኣለዎ።
_____ ነፍሲ-ወከፍ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ዝመሃር ተማሃራይ/ሪት ንዑኡ ዝምልከት ወይ ብዛዕብኡ ዝኾነ ሓበሬታ ብዘይካ ንዝምልከቶም ናይ ቤት
ትምህርቲ ሓለፍትን ኣማሓደርትን ንካልእ ንዝኾነ ኣካል ንከይማሓላለፍ መሰሎም ዝተሓለወ እዩ።
_____ ብዛዕባ ዝኾነ ተማሃራይ/ሪት ትረኽቡዎ ሓበሬታ ንካልእ ሰብ፡ ንኣብነት ንዓርኪ ወይ መሓዛ፣ ንበዓልቲ በትካ ወይም በዓል ቤትኪ፣ ብዛዕባ ናይ’ቲ
ተምሃራይ ኩነታት ወይ ሓበሬታ ክፈልጡ ዝደልዩ ከም ሶሺያል ሰራሕተኛታት፣ ሓለፍቲ ስካውት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ እባሓጎ’ዓባይ ከምኡ’ውን
ሓካይም/ነርሳት ኣሕሊፍካ ምሃብ)ምንጋር) ፈጺሙ እይፍቀድን።ኣድላዪ ሓበሪታ ንሓለፍቲ ቤት/ት ማለት ንመምህር ወይም ንኣማሓዳሪ ምንጋር።
_____ ብዛዕባ ተማሃራይ/ሪት ዝኾነ ሓበሬታ ንዝምልከቶም ሰራሕተኛታት ቤት/ት ንኣማሓደርቲ ጥራይ ምዝርራብ። ብዛዕባ ተማሃራይ/ሪት ዝኾነ ሓበሬታ
ብሕልፊ ህጹጽ ኣቓልቦ ዘድልዮ ንኣብነት ከም ንጥዕናኡ/ኣ ዝምልከት ወይም ድማ ብዛዕባ ኣብ ርእሱ ወይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጉድኣት ከብጽሕ ዝኽእል
ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቀልጢፍኩም ነቲ ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶ ምትሕልላፍ። .
_____ብዛዕባ እተገልግልሉዎ(እትሕግዙዎ/ዋ) ተማሃራይ/ሪት ሓብሬታ ንካልእ ሰብ ምንጋር ነውሪ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ’ውን ዘሕትት ከም ዝኾነ ምፍላጥ
የድሊ።
ብወለንታ ናይ ዘገልግል ሰብ ስምምዕ

ኣነ (ስም ጸሓፍ),
ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ መምርሒ(ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ብወለንታ ንዘገልግሉ ሰባት
ዝተዳለወ ጽሑፍ ዘሎ ሓበሬታ) ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ኣብ ዘገልግለሉ እዋንን ብድሕሪኡን ነቲ መመርሒ ክኽተል ከም ዝኾንኩ ቃል
ኣህብ። ከምኡ’ውን ነቲ ብወለንታ ንዘገልግሉ ዝተዳለወ መጽሓፍ ኣበይ ክረክብ ከም ዝኽእልን ሕቶ ምስ ዝህልወኒ’ውን ንመን ክሓትት ከም ዘለኒ
ሓበሬታ ተዋሂቡኒ።ኣብ ርእሲ’ዚ ነቲ ብመርበብ ሓበሬታ(ቪድዮ) ዝወሃብ ብዛዕባ ጾታዊ ዓመጽ (Online Adult Sexual Misconduct Video) ትምህርቲ
ኣቐዲመ ክወስዶ ከም ዘለኒ ተሓቢሩኒ። ከምኡ’ውን ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ንከገልግል ነቲ ናይ ድሕሪ-ባይታ ምጽራይ ከማልእ ከም
ዘለኒ ተሓቢሩኒ። ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ኣብ ዘገልግለሉ እዋን ንሓላፊ ፕሮግራም ከም ዘይደሊ ኣንተድኣ ዘይሓቢረ ናተይ ስእሊ(ፎቶ)
ኣብ መጽሔታት ወይ ካልእ ጽሑፋት ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ክወጽእ ከም ዝኽእል ተሓቢሩኒ።ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተማሃሮ ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ
ፕሮግራም ቤት/ት ብወለንታ ምግልጋል ዓቢ ሓላፍነት ስለዝኾነ ብዝኾነ ብቑዕ ምኽንያት እቲ ሓላፊ ፕሮግራም ወይ ሓላፊ ቤት ትምህርት ካብ ስራሕ
ጠጠው ከብለኒ(ከባርረኒ) ከም ዝኽእል ክርዳእ ክኢለ።
,

ብወለንታ ዘገልግል ሰብ (ስም)

ብወለንታ ዘገልግል ሰብ ክታም

ዕለት

Please submit this completed form to your site volunteer coordinator. Thank you for your service!
Updated: 7/2016

ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ከገልግሉ ንዝደልዩ ሰባት መጻረዪ ፎርም (ገጽ 3 ካብ 4)
እዚ ቅጥዒ’ዚ በቲ ብወለንታ ከገልግል ዘመልክት ሰብ ምስ ተመልአ ብአካያዲ ስራሕ ወይ ብሓላፊ ፕሮግራም ምስተጻረየ ይጸድቕ

ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ:
ናይ ገበን/ወንጀል ታሪኽ መወከሲ

ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ/ዓበይቲ ዓመጽ ምፍጻም (RCW 43.43.830 through 43.43.845)

ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ዋሺንግተን ስተይት ናይቶም ተማሃሮ ድሕነት ንምሕላው ምስ መንእሰያት(ቆልዑ)ተማሃሮ ኣብ ቤት ትምህርትታት ዝሰርሑ
ሰባት ወይ ብወለንታ ንተማሃሮ ንከገልግሉ ዘመልክቱ ሰባት ብሕጊ ዓንቀጽ 43.43 RCW መሰረት ነዚ ፎርም’ዚ ብምምላእ ድሕሪ-ባይቶኦም ከቕርቡ ከም
ዘለዎም ይእዝዝ። ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል’ውን ብወገኑ ኣብ ትሕቲኡ ናይ ዝመሃሩ ተማሃሮ ድሕነት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ስለዘለዎ ዝኾነ ብወለንታ
ወይ ብድልዬት ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ኣብ ዝርከባ ቤት ትምህርትታ ከገልግል ዝደሊ ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ባይታኡ ክጻረ ከም ዘለዎ’ዩ ዝኣምን።
ብወለንታ(ብድልዬት) ከገልግሉ ዝደልዩ ሰባት ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሕቶታት እወ ወይ ኣይኮነን ኢሎም ብምምላስ ድሕሪ ባይታ ክገልጹ ይሕተቱ
እትህቡዎ መልሲ እወ ዝብል እንተድኣ ኮይኑ ኣብ’ቲ ብትሕቲኡ ተውሂቡ ዘሎ ባዶ ቦታ ብሰፊሑ መግለጺ ክትህቡሉ የድሊ።እዚ ማለት ድማ
ዝተከሰስክሙሉ ክሲ፣ዝተዋህበ ውሳኔ፣ ዕለትን ኣበየናይ ቤት ፍርድን ክጸሓፍ ኣለዎ።(ኣድላዪ እንተድኣ ኮይኑ ካልእ ገጽ ጽሒፍኩም እታሓሕዙዎ)
*ካልእ ክፍለጥ ዘለዎ ድማ ብወለንታ ዘገልግሉ ኣሰልጠንቲ፣ ተማሃሮ ብዑደት ኣብ ደገ ዝሓድሩሉ እዋን መሰነይታ ዝኸዱን ንበይኖም ምስ ተማሃሮ ናይ
ምጽናሕ ዕድል ዘለዎምን ብ FBI ወይ ብክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ዝካየድ ተወሳኺ ምጽራይ ክግበረሎም ከም ዝከኣል ክፍለጥ የድሊ።
1) ዝኾነ ገበን ብምፍጻም ተኣሲርካ/ኪ ወይ ገበነኛ ኮንካ’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

:

ብሕጊ ዓንቀጽ13.34 RCW መሰረት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ-ዕድመ መንእሰይ(ቆልዓ) ጾታዊ ዓመጽ(ሰክሽዋል ኣሳውልት) ምኽንያት

3) ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣቲኻ/ኺ’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

ኣብ ልዕሊ ትሕተ-ዕድመ መንእሰይ ጾታዊ ዓመጽ ወይም ማህሰይቲ ብምውራድ/ብምክያድ/ ብሕጊ ዓንቀጽ Title 26 ምሰረት ኣብ

4) ቅድሚ ሕጊ ብምቅራብ ገበነኛ ኮንካ’ዶ ትፈልጥ/ትፈልጢ ?

ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕብመ ዝኾነ/ዝኾነት መንሰይ/ቆልዓ ጾታዊ ወይ ኣካላዊ ዓመጽ ወይ በደል ብምፍጻም ኣብ ቅድሚ ንከምዚ

5) ዝኣመሰለ ጉዳይ ዝርኢ ቦርድ ቀሪብካ/ቀሪብኪ ትፈልጥ/ጢ’ዶ?

ምስ ንኣሽቱ ቆልዑ ንምስራሕ ወይ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ወይ ብዙሕ ሓገዝ ዘድልዮም መንእሰያት ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት

6) ንምቕባል ንትሕተ-ባይታኻ/ኺ ኣብ ሕቶ ከእቱ ዝኽእል ካብ’ዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ገበናት ዝተፈልየ ወይ ኣብ ላዕሊ
ዘይተጠቕሰ ዝፈጸምካዮ/ዝፈጸምክዮ ገበን ኣሎ’ዶ?

የለን

እወ መግለጺሃብ

የለን

እወ መግለጺሃብ

የለን

እወ መግለጺሃብ

የለን

እወ መግለጺሃብ

የለን

እወ መግለጺሃብ

እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታ ኣንቢበዮ።. ብሕጊ ዋሺንግተን ስተይት ዓንቀጽ RCW 9A.72.085 መሰረት እዚ ኣብ ላዕሊ ብዛዕባ ትሕቲ ባይታ ናተይ ዝምልከት
ዝሃብኩዎ ሓበሬታ ቅኑዕን ሓቀኛን ምዃኑ አራጋግጽ። ስለ’ዚ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ/ብድልዬት ንከገልግል ናተይ ትሕተ-ባይታ ንምጽራይ
ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወገኑ ብዛዕባይ ምጽራይ ከካይድ ከም ዝፈቐድኩ ከራጋግጽ እፈቱ። ብተወሳኺ ካልእ ዝኾነ ኣካል ብዛዕባይ ሓበሬታ ንክህብ ምስ
ዝሕተት ክህብ ከም ዝኽእል ከራጋግጽ ኣፈቱ። ስለ’ዚ እቲ ብዛዕባይ ዝወሃብ ሓበሬታ ንዓይ ክወሃብ ከምዘይብሉ’ውን እፈልጥ ኣዬ። ስለ’ዚ ክፍሊ ትምህርቲ
ስያትል ብዛዕባ ናተይ ትሕቲ-ባይታ ንዝምልከቶም ከማሓላልፍ ከም ዝኽእልን ብሓላፍነት ከምዘይሓቶን ከራጋግጽ እፈቱ። ዘይኮነ ሓበሬታ እንተድኣ ሂበ ወይ
ካብ’ቲ ዝገበሮ ምጽራይ ተመርኲሱ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ንዓይ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ንከገልግል ክኽልክለኒ መሰሉ ከም ዝኾነ
እፈልጥ።
ንዝቐርብ ሕቶ ሓቀኛ መልሲ ዘይምሃብ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ/ብድልዬት ሓገዝ ንምሃብ ይኹን ተቖጺርካ ንምስራሕ ብቑዕ
ከምዘይትኸውን ክርዳእ ክኢለ።
ብወለንታ ዘገልግል ሰብ (ስም)

ብወለንታ ዘገልግል ሰብ ክታም

ዕለት

Please submit this completed form to your site volunteer coordinator. Thank you for your service!
Updated: 7/2016

ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ብወለንታ ከገልግሉ ንዝደልዩ ሰባት መጻረዪ ፎርም (ገጽ 4 ካብ 4)
እዚ ቅጥዒ’ዚ በቲ ብወለንታ ከገልግል ዘመልክት ሰብ ምስ ተመልአ ብአካያዲ ስራሕ ወይ ብሓላፊ ፕሮግራም ምስተጻረየ ይጸድቕ

ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ:
ስም ኣመልካቲ:

(ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉዎ )

>>>>>>>> VOLUNTEER SITE OFFICIAL USE ONLY <<<<<<<<
Volunteer Clearance Item

Date

Initials

Specify/Notes

Volunteer Form 1-4 Completed
ID Verification (Driver’s Lic. or other ID with Name & DOB)
Volunteer Handbook or Handbook Link Provided
ASM Video Completed
WATCH or Other Background Check clearance specify type:

ብወለንታ ዘገልግል ሰብ (ስም)

ብወለንታ
ብወለንታ
ብወለንታ
ዘገልግል
ዘገልግል
ዘገልግል
ሰብ
ሰብክታም
ሰብ
(ስም)
(ስም)

Please submit this completed form to your site volunteer coordinator. Thank you for your service!
Updated: 7/2016

ዕለት
ብወለንታ
ብወለንታ
ዘገልግል
ዘገልግል
ሰብብወለንታ
(ስም
ሰብ
ብወ(

