
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ሀገረ 
ስብከት የሄልሲንኪ ደብረ አሚን አቡነ ተክለሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን 

 
በከተማ አስተዳደር ስር የቤተክርስቲያን አባላት የመመዝገቢያ ቅጽ አሞላል 
 

 ዕድሜያቸው 17 እና ከ17 ዓመት በላይ የሆኑ እና ልጆች የሌላቸው አባላት ቅጽ-1 ላይ የግል መረጃቸውን 
ከቤተክርስቲያኑ ስም እና የምዝገባ ቁጥር ጋር በመሙላት በቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ከተፈረመበት በኋላ 
በአካል የከተማው አስተዳደር ምዝገባ ቢሮ በመሄድ ወይም ለቤተ ክርስቲያን ተወካይ በማስረከብ 
ምዝገባውን ማከናወን ይችላሉ፡፡ 

 ዕድሜያቸው ከ17 ዓመት በላይ የሆኑና ልጆች ያላቸው አባላት ቅጽ-1 ላይ የግል መረጃቸውን ከቤተክርስቲያኑ 
ስም እና የምዝገባ ቁጥር ጋር ከሞሉ በኋላ ከ15 ዓመት በታች ያሉ ልጆቻቸወን መረጃ እና የወላጅ/የወላጆች 
ፊርማ በማስፈር በቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ከተፈረመበት በኋላ በአካል የከተማው አስተዳደር ምዝገባ ቢሮ 
በመሄድ ወይም ለቤተ ክርስቲያን ተወካይ በማስረከብ ምዝገባውን ማከናወን ይቻላሉ፡፡ ከዚሁም ጋር 
ተያይዞም በቅጽ-1 ላይ ከተመዘገቡት ልጆች መሀከል እድሜአቸው ከ12-15 ዓመት ያሉ ልጆች ካሏቸው ቅጽ-2 
ዕድሜያቸው ከ12-15 ለሆኑት ልጆቻቸው አስሞልተው ከዋናው ቅጽ ጋር ማያያዝ ይኖርባቸዋል፡፡ 
 

 ዕድሜአቸው ከ15 – 17 ዓመት ያሉ ታዳጊዎች ሦስቱንም ቅጽ መሙላት ይኖርባቸዋል፡፡ ቅጽ-1 ላይ የግል 
መረጃቸውን ከቤተክርስቲያኑ ስም እና የምዝገባ ቁጥር ጋር ይሞላሉ፡፡ በመቀጠል ቅጽ-2 ላይ የቤተክርስቲያኑ 
ስም እና የምዝገባ ቁጥር፣ ስማቸውን እና ሌሎች መረጃዎችን ሞልተው ይፈርማሉ፡፡ በመጨረሻም ቅጽ-3ን 
ወላጆቻቸውን አስሞልተው በማስፈረም፤ ቅጽ-1 ላይ  በቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ከተፈረመበት በኋላ 
ሦስቱንም ቅጾች በማያያዝ በአካል የከተማው አስተዳደር ምዝገባ ቢሮ በመሄድ ወይም ለቤተ ክርስቲያን 
ተወካይ በማስረከብ ምዝገባውን ማከናወን ይችላሉ፡፡  

 
የቤተ ክርስቲያኑ ስም እና የምዝገባ ቁጥር፡ 
Helsingin DebreAmin Abune Tekla Haymanot-seurakunta Etiopian Ortodoksinen Tewahido kirkko 
(reg.No.900.287) 
 
ማሳሰቢያ፣ ልጆች ያላቸው አባላት፣ ልጆች መመዝገብ ያለባቸው አንድ ጊዜ ብቻ በመሆኑ ፣ ከእናት ወይም ከአባት ጋር 
የልጆቹን ዝርዝር መረጃ በቅጹ ላይ በማስፈር የልጆቹ ወላጅ/ወላጆች ወይም አሳዳጊ(ዎች) ከልጆቹ ዝርዝር ግርጌ 
መፈረም አለባቸው፡፡ 
 

የቅጽ አሞላል ሰንጠረዥ 

ዕድሜ የሚሞላው የቅጽ አይነት 

ከ17 ዓመት በላይ ልጆች የሌላቸው ቅጽ-1 

ከ17 ዓመት በላይ ልጆች ያላቸው 
ቅጽ-1 ላይ የግል መረጃውን እና ከ15 ዓመት በታች ያሉ ልጆቻቸውን፣ 

(ለልጆች ተጨማሪ ቅጽ እንደሚያስፈልግ ከታች ይመልከቱ) 

ከ15-17 ዓመት ያሉ ልጆች ቅጽ-1 እና ቅጽ-2 በግል ፣ ቅጽ-3 በቤተሰብ 

ከ12-15 ዓመት ያሉ ልጆች ቅጽ-1 ላይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር፣ ቅጽ-2 በግል 

ከ12ዓመት በታች ያሉ ልጆች ቅጽ-1 ላይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ብቻ 

 
 
ሙሉ ቅጾቹን ከዚህ ድረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡ http://www.maistraatti.fi/en/Forms 
 

http://www.maistraatti.fi/en/Forms

