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ፖሊሲ፦ የልጅ እንክብካቤ ብቁነት እና ለኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ ፍትሃዊነት ፈንድ 
የክፍያ መጠኖች 

የ2022 (FY22) ሜይ 16፣ 
2022 የበጀት አመት 

 

የብቁነት ፖሊሲ 
የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ ፍትሃዊነት ፈንድ ለFY22 ተጨማሪ የክፍያ ክፍፍል ለማግኘት ብቁ ለመሆን፣ አንድ 
ግለሰብ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለበት፦ 

1. በስኦፊስ ኦፍ ዚ ስቴት ሱፐርኢንተንደንት ኦፍ ኤጁኬሽን ፈቃድ በተሰጠው በልጅ እድገት ፋሲሊቲ ውስጥ ተቀጣሪ መሆን፦ 
a. በኤርሊ ለርኒንግ ፈቃድ መሳሪያ ክፍል (DELLT) በሰራተኞች የተቀዳ የስራ ቅጥር ማረጋገጫ 
b. የስራ ቅጥር ቀኑ ሜይ 16፣ 2022 ላይ ወይም ከዚያ በፊት መሆን አለበት 
c. ግለሰቡ ለ AidKit የተጨማሪ ክፍያ ጥያቄ ባቀረበበት ቀን ተቀጣሪ መሆን አለበት 

ማሳሰቢያ፥ OSSE ፈቃድ ባልሰጣቸው ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ብቁ አይደሉም 
2. ብቁ በሆነ ሚና ውስጥ ተቀጣሪ ይሁኑ፦ 

a. የአንድ ግለሰብ ብቁነት የሚወሰነው በ DELLT በተዘረዘረው “የሰራተኛ አይነት” ነው 
b. በ DELLT ውስጥ ያለው “የሰራተኛ አይነት” ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ መሆን አለበት፦ 

i. መምህር 
ii. ረዳት አስተማሪ 

iii. አሶሺየት(ተባባሪ) ተንከባካቢ 
iv. የተስፋፋ የቤት አቅራቢ 
v. የቤት አቅራቢ 

vi. ሞንቴሶሪ ረዳት መምህር 
vii. ሞንቴሶሪ መምህር 

c. የሚከተሉት አካላት ብቁ አይደሉም፦ 
i. ዳይሬክተሮች 

ii. በቅድመ-ኬ መጨመሪያ እና መስፋፊያ ፕሮግራም (PKEEP) የመማሪያ ክፍሎች ያሉ መሪ 
መምህራን 

iii. ከትምህርት ቤት ጊዜ ፕሮግራም ውጪ ያሉ የቡድን መሪዎች እና ረዳቶች 
iv. ረዳቶች እና ተተኪዎች 
v. በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS) እና በህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች 

ያሉ መምህራን 



1050 First St. NE, Washington, DC 20002 • ስልክ፥ (202) 727-6436 TTY፥ 711 • 
  

3. ተጨማሪ የክፍያ ጥያቄ ለ AidKit ያስገቡ 
a. ፈንዶችን ለመቀበል፣ ብቁ የሆነ የልጅ እንክብካቤ ሰራተኛ የተፈለጉትን መረጃዎች ሁሉ ያካተተ የክፍያ ጥያቄን 

በ AidKit መድረክ በኩል ማስገባት አለበት፦ 
i. ፎቶ ያለው መታወቂያ 

ii. የራስዎ ፎቶ/በራስዎ የተነሳ ፎቶ 
iii. የክፍያ መረጃ (ማስታወሻ፦ በባንክ ለሆነ እና በባንክ ላልሆነ ክፍያ አማራጭ) 

1. በቀጥታ በባንክ ማስገባት፦ በቀጥታ ወደ ባንክ በማስገባት እንዲከፈልዎ ከፈለጉ፣ ክፍያውን 
ለማጠናቀቅ የሚከተለው መረጃ ያስፈልጋል፦ 

a. የባንክ ስም 
b. የመላኪያ ቁጥር 
c. የአካውንት ቁጥር 

2. የድህረ ክፍያ ካርድ፦ በድህረ ክፍያ ካርድ በኩል እንዲከፈልዎ ከመረጡ፣ ክፍያውን 
ለማጠናቀቅ የሚከተለው መረጃ ያስፈልጋል፦ 

a. የቤት አድራሻ 
i. ማሳሰቢያ፥ የድህረ ክፍያ ካርድ በዚህ አድራሻ ይላካል 

iv. የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር (SSN)/የግለሰብ ታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር (ITIN) 
v. W-9 ቅጽ 

a. ጠያቂ የሚክተሉትን ማረጋገጥ አለበት፦ 
i. ፈቃድ ባለው የልጅ እድገት ፋሲሊቲ ውስጥ ቢያንስ እስከ ዲሴምበር 31፣ 2022 ተቀጣሪ ሆኖ 
ለመቆየት አስቧል 

ii. ፈቃድ ባለው የልጅ እድገት ፋሲሊቲ ውስጥ በሙሉ- ወይም ትርፍ-ጊዜ በመደበኛነት መስራት፦ 
1. ሙሉ-ጊዜ፦ በሳምንት በአማካይ ቢያንስ 30 ሰአታት፣ ወይም ባለፉት ስምንት ሳምንታት 

ቢያንስ ለ240 ሰአታት የሰሩ ከሆነ 
2. በትርፍ-ጊዜ በሳምንት በአማካይ ቢያንስ 10 ሰአታት፣ ወይም ባለፉት ስምንት ሳምንታት 

ቢያንስ ለ80 ሰአታት የሰሩ ከሆነ 
b. ክፍያ የሚደረገው ሁሉም መረጃ ከቀረበ በኋላ እና የክፍያ ጥያቄው ከጸደቀ በኋላ ብቻ ነው 
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የክፍያ መጠኖች 
የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ ፍትሃዊነት ፈንድ ለFY22 ተጨማሪ ክፍያ ክፍፍል ለማግኘት ብቁ ለሆነ የልጅ 
እንክብካቤ ሰራተኛ የክፍያ መጠኑ የሚወሰነው በሚከተለው ነገር ነው፦ 

1. “የሰራተኛ አይነት” 
a. የክፍያ መጠን የሚወሰነው ለአንድ ግለሰብ በ DELLT በተዘረዘረው 

“የሰራተኛ አይነት” ነው 
b. የሚከተሉት “የሰራተኛ አይነቶች” ለ“ECE I” ክፍያ ደረጃ ብቁ ናቸው፦ 

i. ረዳት አስተማሪ 
ii. ሞንቴሶሪ ረዳት መምህር 

iii. አሶሺየት(ተባባሪ) ተንከባካቢ 
c. የሚከተሉት “የሰራተኛ አይነቶች” ለ“ECE II” ክፍያ ደረጃ ብቁ ናቸው፦ 

i. መምህር 
ii. የተስፋፋ የቤት አቅራቢ 

iii. የቤት አቅራቢ 
iv. ሞንቴሶሪ መምህር 

2. የሙሉ- ወይም የትርፍ-ጊዜ የቅጥር ሁኔታ 
a. የሙሉ ወይም የትርፍ ጊዜ ሁኔታ የሚወሰነው ተጨማሪ የክፍያ መጠየቂያ ቅጽን በራስ ማረጋገጫ 

መሰረት በማድረግ ነው። 
b. ተጨማሪ ክፍያ የሚጠይቁ ግለሰቦች ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ይምረጡ፦ 

i. ሙሉ-ጊዜ፦ ፈቃድ ባለው የልጅ እድገት ፋሲሊቲ ውስጥ በሳምንት በአማካይ 30 ሰአታት፣ ወይም 
ባለፉት ስምንት ሳምንታት የቢያንስ 240 ሰአታት የሰሩ ከሆነ 

ii. በትርፍ-ጊዜ ፈቃድ ባለው የልጅ እድገት ፋሲሊቲ ውስጥ በሳምንት በአማካይ 10-30 ሰአታት፣ 
ወይም ባለፉት ስምንት ሳምንታት የቢያንስ 80 ሰአታት የሰሩ ከሆነ 

iii. ከትርፍ-ጊዜ ያነሰ፦ ፈቃድ ባለው የልጅ እድገት ፋሲሊቲ ውስጥ በሳምንት በአማካይ ከ10 ሰአታት 
ያነሰ፣ እና ባለፉት ስምንት ሳምንታት ቢያንስ 80 ሰአታት ያልሰሩ ከሆነ 

3. ክፍያዎች የሚወሰኑት ከታች ባለው ሰንጠረዥ መሰረት፣ በሰራተኛ አይነት እና በሙሉ- ወይም የትርፍ-ጊዜ ሁኔታ 
ውህደት መሰረት ነው፦ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
የሰራተኛ አይነት 

የሰአት ሁኔታ 

ሙሉ-ጊዜ የትርፍ-ጊዜ 

ECE I: 
● ረዳት አስተማሪ 
● አሶሺየት(ተባ

ባሪ) 
ተንከባካቢ 

● ሞንቴሶሪ ረዳት መምህር 

$10,000 $5,000 
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ECE II: 
● መምህር 
● የተስፋፋ የቤት አቅራቢ 
● የቤት አቅራቢ 
● ሞንቴሶሪ 

መምህር 

$14,000 $7,000 
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