
ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ coronavirus.ohio.govይጎብንዩ፡ 

 

  ኮቪድ-19
                                              

 

 

 

ናይ ኮቪድ-19 ሓቅታት ዝሓዘ ወረቀት  
ንቆፀሮ ክታበት ተቀባልነት ዘለዎም ዓይነተት መንነት 

 

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ኦሃዮ ንምውሳድ ብቁዕ ምስኮኑ፣ ንቆፀሮ ይዳለው እንተድኣሃልዮም፤ ንቆፀሮ ክታበት ተቀባልነት ዘለዎም ዓይነተት 

መረጋገፂ መንነት ምሓዞም የረጋጋፁ። 

 

እቲ ኣቅራቢ ክታበት መንነት፣ሽምን ዕድመን ንምፍላጥ መለለይ መንነት ይጥቀም። ናይ ዜግነት መረጋገፂ ወይ ናይ ነባርነት ኩነታት ምርኣይ 

ኣየድልን። ዝሓዝዎ መለለይ መንነት መዓልቱ ዝሓለፈ ወይ ናይ ካሊእ ሃገር ወላ እንተኮነ ተቀባልነት ይህልዎ። 

ኣብ ግዝኣት ኦሃዮ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንምውሳድ ብመሰረት ዓይነት ስራሕ፣ (ንኣብነት፦ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ ወይ ሰራሕተኛ ትካላት  

ጥዕና ) ብቁዕ እንተድኣኾይንኖም፣ ተወሳኺ ብቁዕነት መረጋግፂ ሰነድ የድልዮም። 

  

ቅድሚ ቆፀሮ፣ እንታይ ዓይነት ብቁዕነት መረጋገፂ ሰነድ ከምዘድልዮም ንምርግጋፅ፤ ምስ ኣቅራቢ ክታበት ክዝራረቡ ንመኽሮም። ተቐባልነት 

ዘለዎም መለለዪ መንነት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ኣለዉ።

o መዓልቱ ዝሓለፈ ወይ ዝተውሃበሉ ቦታ ብዘየገድስ፣ ፍቃድ ምምራሕ መኪና ወይ ዝኾነ ናይ ስእሊ መለለዪ መንነት። 

o ኣብ ስራሕ ዘሎ ወይ ጥሮታ ዝወፀ ናይ ወታደር መለለዪ መንነት 

o ናይሓኪም መግለፂ(ሓደሽቲ መዝገባት ሓወስካ) 

o መዝገባት ህዝቢ ቆፀራ 

o መዝገባት ምርዓም 

o ምስክር ወረቀተ መረጋገፂ ዜግነት 

o ናይ ልደት ምስክር ወረቀተ ናይ ልደት መዝገብ፣ ናይ መጀመርያ ወይ ዝተረጋገፀ ቅዳሕ 

o ናይ ምይይጥ ቦታ መለለዪ መንነት ወይ ናይ ማትሪክላ ምይይጥ  

o ፓስፖርት ወይ ፓስፖርት ካርድ  

o ናይ ዜግነት ምስክር ወረቀተ 

o ቀዋሚ ናይ ነባርነት ካርዲ 

o ምልክታ ዜግነት ወይ ናይ ዜግነት ሰነዳት ንምቅያር： 

o ቅርፂ ምምሕዳር መንግስቲ 

▪ መዝገባት ኣገልግሎት ውትድርና (ዲዲ -214) 

▪ መረጋገፂ ካብ አሜሪካ ናይ ውፃኢ ዜጋ ምዃን(ኤፍ.ኤስ.-545) 

▪ መረጋገፂ ካብ አሜሪካ መዝገብ ትውልዲ ወፃኢ ሃገር ዜጋ ምዃን (DS-1350) 

▪ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ዜግነት ዘለዎ፤ መዝገብ ወፃኢ ምይይጥ (ኤፍ.ኤስ.-240) 

▪ ሰነድ ፍቓድ ስራሕ(I-766/EAD) 

▪ ናይ ትራንስፖርት ደብዳቤ (አይ -777F) 

26 ለካቲት 2021 ዓ.ም ዝተፈጠረ 

ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ ድሕረ ገፅ coronavirus.ohio.gov.ይጎብንዩ። 

 

ኮቪድ-19 ንዝምልከቱ ሕቶታትኩም መልሲ ንምርካብ፣ በዚ ቀፂሉ ዘሎ ስልኪ ደውሉ፡ 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)።  

 

ኣእምሮኣዊ ጥዕናኩም ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኩም ኣገዳሲ እዩ። ንስኹም ወይ ከኣ ፈተውትኹም ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ 

ዝተተሓሓዘ ጭንቀት እንተኣጋጢምኩም፣ ኣብ መዓልቲ ን24 ስዓታት፣ ኣብ ሰሙን ንሸውዓተ መዓልታት ሓገዝ ይርከብ። ናብ ኮቪድ-19 

ናይ ሓገዝ መስመር 1-800-720-9616 ደዉሉ። 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
http://coronavirus.ohio.gov/

