ማስታወቂያ
በ2011 ዓ.ም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለወሰዳችሁ ተማሪዎች፣ የግል ተፈታኞች እና
የመሰናዶ ት/ቤቶች በሙሉ፡1. በ2011 ዓ.ም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለወስዱችሁ ተማሪዎችና የግል ተፈታኞች በኤጀንሲው
ድረገጽ www.neaea.gov.et በተለቀቀው ቅፅ የትምህርት መስክና የዩኒቨርሲቲ ምርጫችሁን
በመዘርዝር ለት/ቤታችሁ እንዲታቀርቡ ሆኖ በት/ቤታችሁ በኩል በኮምፒዩተር ሲስተም ኦን ላይን
app.neaea.gov.et ፓርታል ላይ ምርጫችሁ ለኤጀንሲው መተላለፉን እንዲትከታተሉ
2. የመሰናዶ ት/ቤቶች የተማሪዎችን ምርጫ በትክክል በመሙላት በሶፍት ኮፒ ለኤጀንሲው ኦን ላይን
የሚያስተላልፍ ባለሙያ በደብዳቤ በመወከል እስከ ሀምሌ 15/2011 ዓ.ም የተማሪዎችን ምርጫ
በኤጀንሲው ፓርታል app.neaea.gov.et እንዲታስተላልፉ
3. በስም ላይ የፊደላት ስህተት፣ የጾታና የዜግነት ለውጥ ያለባችሁ ተማሪዎች ከምደባ በፊት
የማስተካከል ስራ እንዲሰራ መረጃ እንዲታቀርቡ
4. በተማሪዎች ምደባ መመሪያ መሰረት አወንታዊ ድጋፍ ማገኘት የምትችሉ ተማሪዎች ለአወንታዊ
ድጋፍ የሚያበቃችሁን ማስረጃና የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ እስከ ሀምሌ 15/2011 ዓ.ም ድረስ
እንዲታቀርቡ ኤጀንሲው መልዕክቱን እያስተላለፈ ከጊዜ ገደቡ ውጭ የሚቀርብ ማስረጃ ተቀባይነት
ሌለው መሆኑን ያሳውቃል፡፡
ለበለጠ መረጃ፡ www.neaea.gov.et ይጎብኙ፡፡

ሀገርአቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ!

አወንታዊ ድጋፍ የሚሰጣቸው ተማሪዎች/ተፈታኞች / ማቅረብ የሚጠበቅባቸው ማስረጃ
የአወንታዊ ድጋፍ
ተጠቃሚዎች
የጤና ችግር ያለባቸው
ተማሪዎች /ተፈታኞች

ተ.ቁ
1

የሚቀርብ ማስረጃ

ምርመራ

• የህክምና ቦርድ ማስረጃ
• የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ

• በአንድ ሀኪም የሚጻፍ የህክምና ማስረጃ
ተቀባይነት የለውም፡፡

2

መስማት የተሳናቸው

• የህክምና ቦርድ ማስረጃ
• የመስማት ሬንጅ (በመሳሪያ ተለክቶ)
• የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ

• መጠነኛ የመስማት ችግር ያለባቸውን አያካትትም፡፡
• በዚህ ድጋፍ የሚካተቱት በምልክት ቋንቋ የሚማሩ
(ለመማር ፈቃደኛ የሆኑ)ና መስማት የማይችሉ
ናቸው፡፡

3

በክርንችና በዊልቸር
ድጋፍ የሚሔዱ አካል
ጉዳተኞች

• የአካላቸውን ጉዳት በግልፅ
የሚያሳይ(ዊልቸር/ክርንች እንደተጠቀሙ)
ፎቶ ግራፍ
• የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ

• ፎቶ ግራፍ ሲነሱ የተጎዳው አካል በልብስ እና
መሰል ነገር መሸፈን የለበትም፡፡
• የዕጅ ችግር ያለባቸውን አያካትትም፡፡

4

ተመሳሳይ መንትዮች

• ህጋዊ ከሆነ የመንግስት ተቋም የተሰጠ የልደት
ካርድ
• የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ

• ተመሳሳይ ያልሆኑና በጾታ የሚለያዩ መንትዮችን
አያካትትም፡፡

5

ዕናት ተማሪዎች

• የህጻኑ የልደት ካርድ
• ከጤና ተቋም የተጻፈ የድጋፍ ደብዳቤ
• የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ

• ከሁለት አመት በላይ የሆነውን ህጻን አያካትትም፡፡

6

አይነ ስውራን

• የሚቀርብ ማስረጃ የለም፡፡

7

የአርብቶና ከፊል
አርብቶ አደር ተወላጅ
ተማሪዎች

• የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ የተደገፈ የአርብቶ
አደር ተማሪዎች ዝርዝር ኦን ላይን በተለቀቀው
ፎርማት (Down load ያገኙታል)፡፡

• ፈተና ለመውሰድ የተሞላው ቅፅ ላይ የተገለጸው
የዕይታ ሁኔታ፡ blind , non-blind  በቂ ነው፡
፡
• በኦሮሚያንና የደቡብ ብሔር ብሔደሰቦች እና
ህዝቦች ክልሎች አርብቶ አደር ተብለው
በሚመለተው የመንግስት አካል የተለዩ ወረዳዎችን
ብቻ ይመለከታል፡፡
• በሀርድና በሶፍት ኮፒ ለኤጀንሲው መቅረብ
አለበት፡፡

ማሳሰቢያ፡
•

አወንታዊ ድጋፍ ለማገኘት የሚቀርቡ ማስረጃዎች እስከ ሀምሌ 30/ 2011 ዓ.ም ለሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና
ፈተናዎች ኤጀንሲ መቅረብ አለባቸው፡፡

•

ከጊዜ ገደቡ ዘግይቶ የሚቀርብ ማስረጃ ተቀባይነት የለውም፡፡

•

የስም ላይ የፊደላት ግድፈት፣ የጾታ ለውጥ፣ የዜግነት ለውጥ፣ የዕይታ ሁኔታ መረጃ መሳሳት ወዘተ ከተማሩበት
ት/ቤት የማስተካከያ ደብዳቤ ተጽፎ ለኤጀንሲው መቅረብ አለበት፡፡

•

በዜግነት ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ተማሪ በዩኒቨርሲቲዎች አይመደብም፡፡

