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የማመልከቻ የማረጋገጫ ዝርዝር 

 

በDC በልጅ የእድገት ተቋም ውስጥ ይሰራሉ? ከኦክቶበር 2022 እስከ ሴፕቴምበር 2023 ድረስ በኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ እኩልነት ፈንድ በኩል 

እስከ አራት ለሚደርሱ $3,500 ክፍያዎች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

 

ተጨማሪ ክፍያዎችን ለመቀበል፣ ማመልከቻን መሙላት እና ማስገባት ያስፈልግዎታል።  

 

በ 2022 (FY22) በጀት አመት በ AidKit በኩል ተጨማሪ ክፍያ የተቀበሉ እና በOSSE ፈቃድ በተሰጠው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ በብቁ “የሰራተኛ 

አይነት” ውስጥ ተቀጣሪ እንደሆኑ የቆዩ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች በ FY23 ተጨማሪ ክፍያዎችን ለማግኘት ተጨማሪ ማመልከቻዎችን ማስገባት 

አያስፈልጋቸውም። ለFY23 ተጨማሪ ክፍያ የተፈቀደላቸው ብቁ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች ተጨማሪ ማመልከቻዎችን መሙላት አያስፈልጋቸውም።  

 

የማመልከቻ ሂደቱን በተቻለ መጠን ፈጣን እና ቀላል ለማድረግ፣ ማመልከቻዎን ከመሙላት በፊት የሚከተለውን መረጃ ይሰብስቡ፥ 

 

❑ በመንግስት-የተሰጠ ፎቶ ያለው መታወቂያ (የUS ወይም የውጭ-ሀገር) 

መታወቂያው በመንግስት-የተሰጠ እና የፊትዎን ፎቶ እና ሙሉ ህጋዊ ስምዎን መያዝ አለበት። የአገልግሎት ጊዜያቸው ያለፈ እና ያላለፈ መታወቂያዎችን 

መጠቀም ይቻላል። 

 

❑ የራስዎ ፎቶ/በራስዎ የተነሳ ፎቶ 
ማንነትዎን ለመለየት እንዲረዳን የራስዎን ፎቶ ያንሱ ወይም ቀድሞውኑ የነበረዎትን ፎቶ ይጠቀሙ። 

 

❑ የልጅ እድገት ተቋም የፍቃድ ቁጥር  

ይህ የተቀጠሩበት ተቋም የፍቃድ ቁጥር ነው። ሁሉም የፍቃድ ቁጥሮች በ CDC፣ CDX ወይም CDH ጀምረው፣ በጭረት እና ስድስት ቁጥር 

ያላቸው አሃዞችን ይከተላሉ። የተቋምዎ የፍቃድ ቁጥር በተቋምዎ ውስጥ ያለው የልጅ እንክብካቤ ፍቃድ ላይ ታትሟል። እንዲሁም የ OSSE የልጅ 

እድገት ተቋም ዝርዝር ሪፖርት መፈለግ ይችላሉ ወይም በኢሜይል OSSE.DELCommunications@dc.gov ለድጋፍ ኢሜይል መላክ 
ይችላሉ።  

 

❑ የክፍያ መረጃ 
ክፍያዎን በቀጥታ አካውንት ላይ ማስገባት ወይም የዱቤ ካርድ በመጠቀም መቀበል ይችላሉ። የቀጥታ አካውንት ላይ ማስገባትን ከመረጡ፣ የቼክ 
ወይም የቁጠባ ሂሳብ መሆኑን ማወቅ እና የባንክ የማዘዋወሪያ ቁጥር እና የባንክ የሂሳብ ቁጥርን በእጅ ላይ መያዝ ይኖርብዎታል። የባንክ የማዘዋወሪያ 

ቁጥር/የሂሳብ ቁጥርዎን ለማግኘት በጣም ጥሩ ቦታ ቼክ፣ የባንክ መግለጫዎ፣ የኦንላይን የሂሳብ አካውንት፣ ወይም በቀጥታ ለባንክዎ በመደወል ነው። 
የባንክ ሂሳብዎ ከስምዎ ጋር መተሳሰር አለበት። 

 

❑ የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር (SSN)/የግለሰብ ታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር (ITIN) 

የእርስዎን SSN ወይም ITIN ማጋራት ይኖርብዎታል። 

 

❑ W-9 ቅጽ 

ይህን W-9 ቅጽ ያውርዱ፣ በመጀመሪያ ገጽ ላይ ያሉ አስፈላጊ ክፍሎችን ይሙሉ እና በPDF መልክ ያስቀምጡ። እንዲሁም የ W-9 ቅጽ ቅጂን 
ማተም፣ መሙላት እና ምስሉን በስልክዎ ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ።  

 

ማመልከቻዎን ለመሙላት ድጋፍ ወይም የቴክኒክ እርዳታ ካስፈለገዎ፣ እባክዎ በ support@ecepayequity.aidkit.org ኢሜይል ይላኩ ወይም በ (202) 

831-9298 ይደውሉ። 

 

https://osse.dc.gov/ecepayequity
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/FY23%20Early%20Childhood%20Educator%20Pay%20Equity%20Fund%20Policy%20Amharic.pdf
http://www.osse.dc.gov/ecepayequity
https://osse.dc.gov/publication/child-development-facilities-listing
https://osse.dc.gov/publication/child-development-facilities-listing
mailto:OSSE.DELCommunications@dc.gov
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
mailto:support@ecepayequity.aidkit.org

