
 

 

ውድ [ስራ አስኪያጅ/የመኖሪያ ቤት አቅራቢ ስም]: 
 
እኔ [የሙያ መጠሪያዎን ወይም አሳማኝነት ያለው ማስተካከያ/ማሻሻያ ከሚያቀርበው ሰው ጋር ያልዎትን ግንኙነት ያስገቡ] 
ስሆን ነዋሪው [የነዋሪው ስም] አካል ጉዳት ያለበት መሆኑን አረጋግጣለሁ። ነዋሪው በፍትሀዊ የመኖሪያ ቤት ህግ ስር 
የተቀመጠውን የአካል ጉዳተኛ ሰው ፍቺ የሚያሟላ መሆኑን አረጋግጣለሁ።  
 
ነዋሪው በቅርቡ አሳማኝነት ያለው [ማስተካከያ/ማሻሻያ] ጥያቄ ማቅረቡን የተረዳሁ ሲሆን ነዋሪው በተጨማሪም ከአካል 
ጉዳተኝነቱ ጋር ተያያዥ ፍላጎት ያለው [አሳማኝነት ያለው ማስተካከያ/ማሻሻያ ዝርዝር] መሆኑን ላረጋግጥ እችላለሁ። 
ይሀር [ማስተካከያ/ማሻሻያ] ለነዋሪው ለአካል ጉዳቱ [ከአካል ጉዳቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ምልክቶች] መፍትሄ 
ይሰጠዋል። 

 

ከሰላምታ ጋር፣  
ስም]  
ማዕረግ]  
አድራሻ]  
ስልክ ቁጥር] 

ለዚህ ህትመት መሰረት የሆነው ስራ በአሜሪካ የቤቶች እና የከተማ ልማት መምሪያ በኩል የተገኘ የገንዘብ እርዳታ የተደገፈ ነው። 
የስራው ፍሬ ነገር እና ውጤቶች መታሰቢያነታቸው ለህዝብ ነው። በዚህ ህትመት ውስጥ ለተነገሩ መግለጫዎች እና መግለጫዎቹ 

የሚሰጡት ትርጓሜ ሙሉ ሃላፊነት የደራሲው እና የአሳታሚው ነው። እንደነዚህ አይነት ትርጓሜዎች የፌዴራል መንግስትን 
አመለካከቶች የግድ ያንፀባርቃሉ ማለት አይደለም። 

በፍትሀዊ የመኖሪያ ቤት ህግ ስር አገልግሎት ማለት አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው መኖሪያ ቤቱን እኩል የመጠቀምና 
የመገልገል እድል እዲያገኝ በሚያስችል መልኩ በህግ፣ ፖሊሲ፣ አሰራር ወይም አገልግሎት ላይ የሚደረግ ለውጥ ነው። 

ማሻሻያ በጠቅላላው በመኖሪያ ቤት፣ የጋራ መገልገያ ቦታ እና/ወይም የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታ ላይ የሚደረግ 
መዋቅራዊ ለውጥ ነው። ማሻሻያዎች የአንድን ቦታ ለአካል ጉዳተኛ ሰው የማገልገል ሁኔታ ያሻሽለዋል። ዶክተሮችን፣ 
ነርሶችን፣ የጉዳይ ሰራተኞችን፣ የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎችን እና ጠበቆችን ጨምሮ የተለያዩ ምንጮች የአንድን 

ሰው የማስተካከያ ወይም ማሻሻያ ፍላጎት ሊያረጋግጡ ይችላሉ። ማረጋገጫው ዝርዝር የህክምና መረጃ መግለጽ 
አይጠበቅበትም። ለተጨማሪ መረጃ www.equalrightscenter.org. ድረ ገጽን ይጎብኙ። የአካል ጉዳተኛ ነዋሪ 
ዶክተር፣ ሀኪም፣ የጉዳይ ሰራተኛ ወይም ሌላ የህግ ጠበቃ እንደመሆንዎ እርስዎ የሚሰጡት የጽሁፍ ማረጋገጫ 

ነዋሪው አሳማኝነት ያለው ማስተካከያ ወይም ማሻሻያ እንዲያገኝ ያስችለዋል።  

የሶስተኛ ወገን ማረጋገጫ ቅጽ 

አሳማኝነት ያለው ማስተካከያ ወይም ማሻሻያን ማረጋገጥ/ማጣራት 
 



 

 

 

ውድ         : 

  

እኔ       ስሆን ነዋሪው    አካል ጉዳት 

ያለበት መሆኑን አረጋግጣለሁ። ነዋሪው በፍትሀዊ የመኖሪያ ቤት ህግ ስር የተቀመጠውን የአካል ጉዳተኛ 

ሰው ፍቺ የሚያሟላ መሆኑን አረጋግጣለሁ።  

 

ነዋሪው በቅርቡ አሳማኝነት ያለው         ጥያቄ ማቅረቡን የተረዳሁ ሲሆን ነዋሪው 

በተጨማሪም ከአካል ጉዳተኝነቱ ጋር ተያያዥ ፍላጎት ያለው          

መሆኑን ላረጋግጥ እችላለሁ። ይሀር                        ለነዋሪው ለአካል ጉዳቱ     

       መፍትሄ ይሰጠዋል። 

  

ከሰላምታ ጋር፣  
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