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የፖሊሲ መመሪያ፡- 

 የልጅ እንክብካቤ ሰራተኞች ብቁነት፣ የክፍያ መጠን እና የስርጭት መርሃ ግብር  
ለኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ እኩልነት ፈንድ 

 
የበጀት አመት 2023 (FY23) 

 
ኦገስት 15፣ 2022 

 
የዘመነው፡ ኦክቶበር 2022 

 
የዚህ ፖሊሲ ዳራ፣ ስልጣን እና አላማ  
 
የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ፍትሃዊ የካሳ ግብረ ሃይል ጊዜያዊ ማሻሻያ ህግ  ኦፊስ ኦፍ ዚ ስቴት ሱፐርኢንተንደንት ኦፍ 
ኤጁኬሽን፤ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች ክፍያ እኩልነትን ለመደገፍ፣ በአማላጅ በኩል፣ በኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ 
ተመጣጣኝ የካሳ ግብረ ኃይል ምክሮች መሰረት የክፍያ ፍትሃዊነት ፈንድ እንዲከፍል ስልጣን ሰጥቶታል። የ2022 የየበጀት 
ዓመት 23 (F23) የበጀት ድጋፍ ህግ በመቀጠልም OSSE የክፍያ ፍትሃዊነት ፈንድ በFY23 በኩል ለኤርሊ ቻይልድሁድ 
አስተማሪዎች መስጠቱን እንዲቀጥል ስልጣን ተሰጥቶታል።  
 
በFY22፣ OSSE የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ፍትሃዊ የገንዘብ ድጋፍ ክፍያን ለማስተዳደር፣ በደረጃው ቀልጣፋ እና ደህንነቱ 
የተጠበቀ ቀጥተኛ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራሞችን ለማስተዳደር ከተዘጋጀ ማህበራዊ ተጽዕኖ ከሚያደርግ ኩባንያ፣ AidKit ጋር 
እየሰራ ነው። በFY23፣ ከFY23 የበጀት ድጋፍ ህግ ጋር በተጣጣመ መልኩ፣ OSSE እና AidKit ተጨማሪ ክፍያዎችን በቀጥታ 
ለኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች ማከፋፈላቸውን ይቀጥላሉ። ይህ ሰነድ የFY23 ክፍያዎችን ብቁ ለሆኑ የኤርሊ ቻይልድሁድ 
አስተማሪዎች የማከፋፈያ ጊዜን፣ የክፍያ መጠን እና የብቁነት ፖሊሲን ይዘረዝራል።  
 
ከFY24 ጀምሮ፣ OSSE በOSSE ፈቃድ ለተሰጣቸው የልጆች ማጎልበቻ ተቋማት ገንዘብ ወደሚያከፋፍል ሥርዓት በመሸጋገር 
ሰራተኞቻቸውን በOSSE በተቋቋመው የማካካሻ ክፍያ መጠን ለመክፈልም ይስማማሉ። የስርአቱን እና የማካካሻ ስኬልን 
ተጨማሪ ዝርዝሮች በፀደይ 2023 ከልጆች ልማት ተቋማት እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ያጋራሉ።  
 
FY23 የክፍያ ስርጭት የጊዜ መስመር  
 
በ FY23፣ OSSE እና AidKit እንደሚከተለው መርሃግብር ተጨማሪ ክፍያዎችን በአራት፣ የሩብ ጊዜ ክፍያዎች፣ ያከፋፍላሉ፦  
 

• የሩብ ዓመት ክፍያ 1 ዲሴምበር 2022  
• የሩብ ዓመት ክፍያ 2 ማርች 2023 
• የሩብ ዓመት ክፍያ 3 ጁን 2023 
• የሩብ ዓመት ክፍያ 4 ሴፕቴምበር 2023 

 
በአጠቃላይ፣ የሩብ አመት አጋማሽ ክፍያዎች ከ15ኛው ቀን በኋላ እና ከተሰራጩበት ወር የመጨረሻው ቀን ባልበለጠ ጊዜ 
ይሰራጫሉ። OSSE እና AidKit ለእያንዳንዱ የሩብ አመት አጋማሽ ክፍያ ስርጭት አስቀድሞ ክፍያ ሊቀበሉ ሲሉ ተጨማሪ 
ዝርዝሮችን ያጋራሉ ከብቁ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች ጋር ያጋራሉ።   
 

https://lims.dccouncil.us/Legislation/B24-0632
https://lims.dccouncil.us/downloads/LIMS/49122/Introduction/RC24-0154-Introduction.pdf
https://lims.dccouncil.us/downloads/LIMS/49122/Introduction/RC24-0154-Introduction.pdf
https://lims.dccouncil.us/downloads/LIMS/49079/Signed_Act/B24-0714-Signed_Act.pdf
https://lims.dccouncil.us/downloads/LIMS/49079/Signed_Act/B24-0714-Signed_Act.pdf
https://osse.dc.gov/ecepayequity


1050 First St. NE, Washington, DC 20002 • ስልክ፡ (202) 727-6436 TTY፦ 711 • osse.dc.gov 

የሩብ ወር ክፍያ በሚከፋፈልበት ጊዜ የብቃት መስፈርቱን የሚያሟሉ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች (ከዚህ በታች “FY23 
የብቃት ፖሊሲን” ይመልከቱ) ለዚያ ሩብ ጊዜ ክፍያ ያገኛሉ። በ FY23 ኮርስ ወቅት የስራ ቅጥር ውስጥ የገቡ ወይም የወጡ 
የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች የብቁነት መስፈርትን በሚያሟሉባቸው የሩብ አመት አጋማሾች ብቻ ክፍያን ይቀበላሉ።  
 
FY23 የክፍያ መጠኖች 
 
ብቁ የሆነ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ በ FY23 የሚቀበለው የክፍያ መጠን መሰረት የሚያደርገው በኤርሊ ቻይልድሁድ 
ፈቃድ መሳሪያ (DELLT) በተዘረዘረው በተቀጣሪው የ“በሰራተኛ አይነት” እና በተጨማሪ ክፍያ ማመልከቻ በተመዘገበው 
በሙሉ ወይም በትርፍ ሰአት የቅጥር ሁኔታ ነው።  
 
ጠቅላላ የክፍያ መጠን በአራት እኩል ክፍያዎች ይከፈላል፣ ይህም በየሩብ ዓመቱ ይሰራጫል።  
 
ሠንጠረዥ 1 በ"የሰራተኛ አይነት" እና የሙሉ ወይም የትርፍ ጊዜ ሁኔታ ላይ በመመስረት ብቁ የሆነ የኤርሊ ቻይልድሁድ 
አስተማሪ ለFY23 ብቃትን የሚያሟላበትን አጠቃላይ የክፍያ መጠን እና የሩብ ወር ክፍያ ያቀርባል።  
 
ሰንጠረዥ 1፡ FY23 ጠቅላላ ከፍተኛ እና የሩብ ዓመት የክፍያ መጠኖች  
 

 የሰአት ሁኔታ 
የሰራተኛ አይነት ሙሉ-ጊዜ የትርፍ-ጊዜ 
ECE I፡  

● ረዳት አስተማሪ 
● ተባባሪ ተንከባካቢ  
● ሞንቴሶሪ ረዳት መምህር  

 

 
የሩብ ዓመት ክፍያ፡ $2,500 

 
የሩብ ዓመት ክፍያ፡ $1,250 

ECE II፡  
● መምህር 
● የተስፋፋ የቤት አቅራቢ  
● የቤት አቅራቢ  
● ሞንቴሶሪ መምህር  

 
የሩብ ዓመት ክፍያ፡ $3,500 

 
የሩብ ዓመት ክፍያ፡ $ 1,750 

 

FY23 የብቃት ፖሊሲ 
 
ለ FY23 ከኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ ፍትሃዊነት ፈንድ ተጨማሪ ክፍያ ስርጭትን ለመቀበል ብቁ ለመሆን፣ አንድ 
ግለሰብ የሚከተሉትን ሁሉንም መስፈርቶች ማሟላት አለበት፡  
 

1. በOSSE ፍቃድ በተሰጠው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ ተቀጥሮ መስራት 
a. በ DELLT ውስጥ በሰራተኛ መዝገብ የተረጋገጠ የስራ ቅጥር 

2. ክፍያ ከተሰራጨበት ወር በፊት ወይም በወሩ የመጀመሪያ ቀን ወይም ከዚያ በፊት የስራ መጀመሪያ ቀን ይኑርዎት (ከዚህ 
በታች ሠንጠረዥ 2 ይመልከቱ)  

a. ስራ የሚጀመርበት የመጀመሪያው ቀን በ DELLT ያለውን የሰራተኛ መዝገብ መሰረት ያደረገ ነው  
3. ብቁ በሆነ ቦታ ተቀጠሩ (ከዚህ በታች ያለውን ሠንጠረዥ 3 ይመልከቱ)  

a. ብቁነት የሚወሰነው በ DELLT በተዘረዘረው “የሰራተኛ አይነት” መሰረት ነው 
4. በOSSE ፈቃድ በተሰጠው የሕጻናት ልማት ተቋም ውስጥ ቢያንስ 10 ሰአታት በሳምንት ይስሩ 
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a. በኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ በራስ የተመሰከረ የስራ ሰዓት 
5. ለ AidKit የተረከበ ተቀባይነት ያለው የተጨማሪ ክፍያ ማመልከቻ ይኑርዎት  

a. አዲስ የተቀጠሩ ወይም አዲስ ብቁ የሆነ ሰራተኛ ፈንድ ለማግኘት ማመልከቻ ማስገባት አለበት 
b. በ AidKit በኩል የቅድሚያ ክፍያን የተቀበሉ እና በ OSSE ፈቃድ በተሰጠው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ 
ብቁ በሆነ “የሰራተኛ አይነት” ተቀጣሪ ሆነው የቀሩ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች የወደፊት ክፍያዎችን 
(ለተጨማሪ መረጃ ከዚህ በታች “የFY23 ስርጭት ሂደት ቀነ ገደቦች”ን ይመልከቱ) ለመቀበል ሌላ 
ማመልከቻ ማስገባት አያስፈልጋቸውም  

 
ሰንጠረዥ 2፡ ለሩብ ጊዜ ተጨማሪ ክፍያዎች ብቁነት የሚቋረጥበት ቀን  
 
የሩብ ዓመት ክፍያ፡ በወር ውስጥ ተሰራጭቷል በቀኑ ወይ ከዚያ በፊት የሚጀመርበት ቀን 

መሆን አለበት 
የሩብ ዓመት ክፍያ 1 ዲሴምበር 2022 ኖቬምበር 1፣ 2022 
የሩብ ዓመት ክፍያ 2 ማርች 2023 ፌብሩዋሪ 1፣ 2023 
የሩብ ዓመት ክፍያ 3 ጁን 2023 ሜይ 1፣ 2023 
የሩብ ዓመት ክፍያ 4 ሴፕቴምበር 2023 ኦገስት 1፣ 2023 

 
ሰንጠረዥ 3: ብቁ እና ብቁ ያልሆኑ "የሰራተኛ ዓይነቶች"  
 
ብቁ "የሰራተኛ ዓይነቶች" ብቁ ያልሆኑ "የሰራተኞች አይነቶች" እና ሚናዎች 

• መምህር 
• ረዳት አስተማሪ 
• ተባባሪ ተንከባካቢ  
• የተስፋፋ የቤት አቅራቢ 
• የቤት አቅራቢ 
• ሞንቴሶሪ ረዳት መምህር 
• ሞንቴሶሪ መምህር 

• ዳይሬክተሮች 
• በቅድመ-ኬ መጨመሪያ እና መስፋፊያ ፕሮግራም 

(PKEEP) የመማሪያ ክፍሎች ያሉ መሪ 
መምህራን  

• ከትምህርት ቤት ጊዜ ፕሮግራም ውጪ ያሉ 
የቡድን መሪዎች እና ረዳቶች  

• በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ትምህርት ቤቶች 
(DCPS) እና በገለልተኛ የህዝብ ትምህርት ቤቶች 
ያሉ ሰራተኞች  

 
FY23 የማከፋፈያ ሂደት እና የመጨረሻ ቀኖች  
 
የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች ከዚህ ቀደም ለክፍያ ተቀባይነት አግኝተዋል  
 
በ FY22 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።  
 
ከእያንዳንዱ የክፍያ ስርጭት በፊት፣ AidKit ቀደም ሲል ገንዘብ ለተቀበሉ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች መጪውን ክፍያ 
ለማሳወቅ፣ ግንኙነት ይልክላቸዋል። ግንኙነቱ ብቁ የሆኑ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች የክፍያ መረጃቸውን ለመገምገም፣ 
ለውጥ ከተከሰተ የክፍያ መረጃን ለማዘመን ወይም ክፍያ ላለመቀበል ሊጠቀሙበት የሚችሉትን አገናኝ ያካትታል። ብቁ የሆነው 
የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ምንም አይነት እርምጃ ካልወሰደ፣ ከዚህ በፊት ብቁ ለሆነው የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ 
ሲከፈልበት በነበረው የመክፍያ ዘዴ ይላካል፤ ተጨማሪ እርምጃ አያስፈልግም።  
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AidKit ሁሉንም ክፍያዎች ከማሰራጨቱ በፊት እያንዳንዱ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ በ OSSE ፈቃድ በተሰጠው የልጅ 
እድገት ተቋም ውስጥ ያላቸውን የቀጠለ የስራ ቅጥር እና በ DELLT ባለው የሰራተኛ መዝገቦች ብቁ በሆነ “የሰራተኛ አይነት” 
ያረጋግጣል። ተጨማሪ ክፍያዎችን ለመቀበል ብቁ ያልሆኑ ከዚህ ቀደም የጸደቁ የቅድመ ሕፃን አስተማሪዎች ማሳወቂያ 
ይደርሳቸዋል። የልጅ ማጎልበቻ ተቋማት በDELLT (በ5-A DCMR § 131.1 እንደተፈለገው) የሰራተኛ መዝገቦችን በየጊዜው 
ማዘመን አለባቸው።  
 
አዲስ የተቀጠሩ ወይም አዲስ ብቁ የሆኑ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች 
 
አዲስ የተቀጠሩ የቀድሞ የልጅነት አስተማሪዎች; ከሜይ 16፣ 2022 በኋላ የተቀጠሩ እና ለFY22 ተጨማሪ ክፍያዎች ብቁ 
ያልሆኑ ወይም ብቁ ካልሆነ “የሰራተኛ አይነት” ወደ ብቁ “የሰራተኛ አይነት” የተሸጋገሩ በFY23 ክፍያ ለማግኘት ለ AidKit 
ማመልከቻ ማስገባት አለባቸው። ክፍያ ለመቀበል ማመልከቻዎችን የማቅረቢያ ቀነ-ገደቦች ከዚህ በታች በሰንጠረዥ 4 ውስጥ 
ይገኛሉ።  
 
ሰንጠረዥ 4፡ የFY23 ክፍያ አጋዦችን ለመቀበል የመጀመሪያ ቀን እና የማመልከቻ ቀነ-ገደቦች  
 
የሩብ ዓመት ክፍያ፡ በቀኑ ወይ ከዚያ በፊት የሚጀመርበት 

ቀን መሆን አለበት 
የማመልከቻ ቀነ ገደብ 

የሩብ ጊዜ ክፍያ 1 (ዲሴምበር 2022) ኖቬምበር 1፣ 2022 ኖቬምበር 15፣ 2022 
የሩብ ጊዜ ክፍያ 2 (ማርች 2023)  ፌብሩዋሪ 1፣ 2023 ፌብሩዋሪ 15፣ 2023 
የሩብ ጊዜ ክፍያ 3 (ጁን 2023)  ሜይ 1፣ 2023 ሜይ 15፣ 2023 
የሩብ ጊዜ ክፍያ 4 (ሴምቴምበር 2023) ኦገስት 1፣ 2023 ኦገስት 15፣ 2023 

 
የ FY23 ክፍያዎች ማመልከቻ መግቢያ የሚጀምረው በኖቬምበር 1፣ 2022 ሲሆን ክፍት ሆኖ የሚቆየው እስከ ኦገስት 15፣ 
2023 ነው። በሜይ 16፣ 2022 እና በኖቬምበር 1፣ 2022 መካከል የተቀጠሩ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች የ1ኛውን 
የሩብ አመት አጋማሽ ክፍያ ለመቀበል ማመልከቻውን በኖቬምበር 15፣ 2022 ማጠናቀቅ አለባቸው። ከኖቬምበር 15፣ 2022 
በኋላ የተቀጠሩ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪዎች የተጨማሪ ክፍያ ማመልከቻውን ሌላ የአዲስ የሰራተኛ ወረቀቶችን ሲሞሉ 
እንደ ቀጣይነታቸው አንድ አካል እንዲሞሉት ይበረታታሉ።  
 
አንድ ብቁ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ለ FY23 ተጨማሪ ክፍያ ብቁ እንደሆነ ከተረጋገጠ በኋላ፣ ተጨማሪ ማመልከቻዎችን 
መሙላት አያስፈልጋቸውም፣ ነገር ግን በOSSE ፈቃድ በተሰጠው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ ብቁ በሆነ “የሰራተኛ አይነት” 
የቀረውን የ FY23 የሩብ አመት ክፍያዎች በራስ ሰር ይቀበላሉ።  
 
ይግባኞች  
አንድ የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ በስህተት ለአንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሆነ ለ FY23 ተጨማሪ ክፍያዎች ብቁ እንዳልሆኑ 
እንደተወሰነ ካመነ፣ በ OSSE በታተመው የይግባኝ ፖሊሲ ላይ የተመለከተውምን ሂደት ተከትሎ ለ OSSE የቅድመ ትምህርት 
ክፍል (DEL) ይግባኝ ማቅረብ ይችላሉ። የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ እኩልነት ፈንድ ብቁ አለመሆን ይግባኝ ፖሊሲ 
እና ሂደት FY23።    
 
ፈቃድ ያልተሰጣቸውን ክፍያዎች መመለስ  
ሳያውቁ በመሳሳት ይሁን፣ ወይ አንድ ግለሰብ ሆን ብሎ ለማሳሳት፣ የፈጠራ ወይ የተሳሳተ መረጃ ሲያቀርብ ወይ ሌላ ምንም 
ዓይነት ፍትሃዊ ምክንያት፣ OSSE በPolicy: ላይ የተዘረዘሩት ሂደቶች እና ፖሊሲዎች ላይ በመመስረት ሁሉም ያልተፈቀዱ 
ክፍያዎች ላይ ማካካሻ ይፈልጋል። በኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ እኩልነት ፈንድ ስር ያልተፈቀዱ ክፍያዎች FY23።  
 
 
 
 

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/FY23%20Early%20Childhood%20Educator%20Pay%20Equity%20Fund%20Ineligibility%20Appeals%20Policy%20and%20Process.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/FY23%20Early%20Childhood%20Educator%20Pay%20Equity%20Fund%20Ineligibility%20Appeals%20Policy%20and%20Process.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/FY23%20Early%20Childhood%20Educator%20Pay%20Equity%20Fund%20Ineligibility%20Appeals%20Policy%20and%20Process.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Disallowed%20Payment%20Policy%20FY23.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Disallowed%20Payment%20Policy%20FY23.pdf
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ጥያቄዎች  
በFY23 የኤርሊ ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ ፍትሃዊነት ፈንድን የተመለከቱ ጥያቄዎች ወደ 
OSSE.DELCommunications@dc.gov ሊላኩ ይችላሉ። በFY23 ውስጥ ስላለው ፈንዱ ተጨማሪ መረጃ በኤርሊ 
ቻይልድሁድ አስተማሪ ክፍያ እኩልነት ፈንድ ድረ-ገጽ ላይ ባለው ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች ሰነድ ላይ ይገኛል።  
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