አስፈላጊ የCapital Quality (የካፒታል ጥራት) ማሻሻያዎች ኤፕሪል 21፣ 2020
ለልጅ እንክብካቤ አቅራቢዎች የሚመከረው የመዝጊያ ጊዜ በመራዘሙ ምክንያት፣ የመንግስት
የትምህርት ዋና ተቆጣጣሪ ቢሮ (Office of the State Superintendent of Education, OSSE)
ለሁሉም የእንክብካቤ አቅራቢዎች የአካባቢ የምዘና ልኬት (Environment Rating Scale,
ERS) እና የክፍል ውስጥ የምዘና ነጥብ ሲስተምን (Classroom Assessment Scoring System,
CLASS) ምልከታዎችን ለቀሪው 2019- 20 የፕሮግራም አመት ሰርዟል።
ይህ ለርስዎ ደረጃ ምን ማለት ነው?
Capital Quality ደረጃዎች ለ2020 በልግ አይሰላም። ምልከታዎች በ2020 በልግ ላይ እንደገና ይጀምራሉ
እና የ2021 የበልግ ስሌቶች የ2018-19 እና 2020-21 የትምህርት ቤት የምልከታ ዳታን
ይጠቀማሉ። ለእያንዳንዱ ቡድን ተጨማሪ መረጃ ከታች ባለው ሰንጠረዥ ተካቷል። ቡድኖች 4 እና 5 አሁን
ያላቸውን ደረጃ ይይዛሉ።
ቡድን
ዋና የጊዜ ሰሌዳ
ማሻሻያ
የሙከራ እና ቡድን እርከን ያለው ተመላሽ 2020 በልግ ላይ የጊዜ ሰሌዳው ተመሳሳይ ሆኖ ይቆያል፣ በ
2
ካለው የ Capital Quality ደርጃ ጋር My Child Care DC ላይ የሚንጸባረቀው
ይጣጣማል።
ደረጃ ከኦክቶበር 1፣ 2020 ጀምሮ ተመላሽ
የሚያገኙበት ደረጃ ይሆናል።
ቡድን 3
በ My Child Care DC ላይ ያለ
በአሁን ወቅት የተመላሽ ገንዘብ መጠን
የጥራት ገጽታ በ2020 በልግ ላይ
ደረጃ ከኦክቶበር 1፣ 2020 ጀምሮ በቀጣይ
የተሰላውን ደረጃ ያንጸባርቃል እና
የበጀት አመት ይቀጥላል። በ2021 በልግ ላይ
እርከን ያለው የተመላሽ ገንዘብ መጠን የደረጃ ስሌትዎ በ My Child Care DC ላይ
በ2021 በልግ ላይ ያለውን የደረጃ ስሌት ይንጸባረቃል እና ከተመላሽ የገንዘብ መጠን
ያንጸባርቃል።
ጋር ይጣጣማል።
የMy Child Care DC ማሻሻያዎች
ባለፈው አመት፣ OSSE ቤተሰቦች ፍቃድ ያላቸውን የልጅ እንክብካቤ ባንድ ቦታ የሚያገኙበትን My Child
Care DC ለማሻሻል ከአቅራቢዎች፣ ቤተሰቦች እና ሌሎች የመጀመርያ ልጅነት አጋሮች ጋር ሲሰራ ቆይቷል።
እኛ አርብ፣ ሜይ 1 ላይ የተሻሻለውን My Child Care DC ገጽ እንለቀዋለን።
እርስዎ በ My Child Care DC ላይ የተሻሻለ ፍቃድ ያለው አቅራቢ ግለታሪኮችን፣ እና ለቤተሰቦች የበለጠ
መረጃ የሚያካትተውን የ Capital Quality ታቦችን ጨምሮ የታደሰ እይታ እና ስሜት ያስተውላሉ። ሌሎች
አዳዲስ ገጽታዎች የሚያካትቱት የተሻሻለ የፍለጋ ተግባር እና ቤተሰቦች በገጹ ላይ እንዲመዘገቡ እና
ፍለጋቸውን እንዲያስቀምጡ ናቸው። እነዚህ ለውጦች በዲሴምበር 2019 የተፈጠሩ የ Capital Quality
ደረጃዎች በMy Child Care DC መታተምን የሚያጅቡ ናቸው።
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በኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምክንያት በቁጥር የሆኑ የልጅ እንክብካቤ ተቋሞች ዝግ በመሆናቸው
ምክንያት፣ በዚህ ወቅት የሳይቱን ማናቸውም ማስታወቂያ ወይም ብዙ የህዝብ መግለጫዎችን ለሌላ ጊዜ
እያስተላለፍን ነው።
OSSE የድረገጹ ማሻሻያዎች እና በ Capital Quality ታቦች ያሉ ተጨማሪ አዲስ መረጃ ከቤተሰቦች
ጥያቄዎችን ሊያነሳ እንደሚችል ይረዳል። እኛ በ OSSE ድረገጽ በCapital Quality ገጽ ያለውን
የተዘጋጀውን የመገናኛ ዘዴዎች እና ግብአቶችን እንዲጠቀሙ እናበረታታለን። በተጨማሪ እርስዎ
በCapitalQuality@dc.gov ለጥያቄዎች ምላሽ ማግኘት ይችላሉ።
እርስዎ የተማሪዎቻችንን፣ የመጀመሪያ ትምህርት የስራ ሀይል እና የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ደህነነት
ቀዳሚ ለማድረግ የማያቁርጥ ትጋታችንን ስለተረዱን እናመሰግናለን። መደበኛ ማሻሻያዎች በኢሜይል
ለእርስዎ ይጋራል እና የ Columbia (ኮሎምቢያ) ግዛት መንግስት ስለኮሮናቫይረስ(COVID-19) ያለውን
ምላሽ ተጨማሪ ግብአቶች እና መረጃ መመልከት ይችላሉ በ coronavirus.dc.gov።
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