
የዲሲ የቅድመ-ልጅነት የሰው-ኋይል
ትምህርታዊ መስፈርቶች
ማርች 22, 2023



የዲሲ የቅድመ
ልጅነት አስተማሪዎች

እንኳን በደህና
መጣችሁ!



የዙም ተሳትፎ

ወደ መገልገያ ጽሁፎች የሚወስዱ ተጨማሪ

መረጃዎች እና ማስፈንጠሪያዎች እዚህ

ይጋራሉ።

ጥያቄዎችዎን የ Q&A feature 
(የጥያቄና መልስ ምልክትን) በመጠቀም

ያስገቡ።

ምርጫዎ በሆነ ቋንቋ ስብሰባውን ያዳምጡ።

የአማርኛ ወይም የስፓንኛ አስተርጓሚን ለማግኘት

እዚህ ይጫኑ።

ቀድመው መውጣት ይፈልጋሉ? 

በማንኛውም ጊዜ ከስብሰባ ይውጡ
አዝራርን ይጫኑ።



በቀጥታ የሚተላለፉ ጥያቄዎች እና መልሶች

ጥያቄዎን እዚህ ይጻፉ

እና ያስገቡ የምለውን

ይጫኑ።



የዛሬ ተናጋሪዎች ጋር ተዋወቁ

ኬቲ-ሆሎዌል-ማክል

ዋና ዳይሬክተር

የዲሲ የወጣት ሕጻናት ትምህርት ማህበር

(DC Association for the 
Education of Young Children 

(DCAEYC))

ጁሊያ ባንክስ

የማህበረሰብ ግንኙነቶች ልዩ ሙያተኛ

የስቴቱ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ

[Office of the State 
Superintendent of Education 

(OSSE)]

ዶ/ር ቡዬን አቦ

የፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ፣ የሰው ኃይል

ልማት እና ማሻሻል

OSSE



• ለዲሲ የቅድመ-ልጅነት የሰው-ኋይል ዝቅተኛ ትምህርታዊ መስፈርቶች በተመለከተ መረጃ
ያጋራል

• የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች ለሰራተኞቻቸው የሚፈለገውን የትምህርት ማስረጃ እንዲያሳኩ
የሚረዷቸውን ግብአቶች እና ድጋፎች ጋር ያገናኛል

• ከቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች የሚነሱ ጥያቄዎችን መመለስ

የስብሰባ ዓላማዎች



1. ታሪክ እና ዳራ

2. ለእያንዳንዱ የሰራተኛ ዓይነት መስፈርቶች

3. ግብአቶች እና ድጋፎች

4. Q&A

አጀንዳ



በሚሠሩበት የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ የእርስዎ ሚና ምንድን ነው?

እባክዎ በማያ ላይ ለዙም ምርጫ ምላሽ ይስጡ

የማዕከል ዳይሬክተር መምህር ረዳት አስተማሪ

የተስፋፋ የቤት

ውስጥ እንክብካቤ

ሰጪ

የቤት ተንከባካቢዎች
ተባባሪ የቤት

እንብካቤ ሰጪዎች

ምትክ/ድጋፍ ሌላ
በልጅ እድገት ተቋም

ውስጥ አልሰራም

በዲሲ ውስጥ

የቅድመ ልጅነት

አስተማሪ የመሆን

ፍላጎት አለኝ



ታሪክ እና ዳራ



• በዲሴምበር 2016፣ ሰራተኞች ትንንሽ ልጆችን ለማስተማር አስፈላጊ የሆኑትን መመዘኛዎች እና የትምህርት
ማስረጃዎች ማሟላታቸውን ለማረጋገጥ OSSE ለቅድመ ልጅነት ሰራተኛ ሀይል ዝቅተኛውን የትምህርት መስፈርቶች
የጨመሩ የልጅ እንክብካቤ ፈቃድ አሰጣጥ ደንቦችን አሳትሟል።

• አዲሶቹ የትምህርት መስፈርቶች በOSSE ፍቃድ በተሰጣቸው የልጅ እድገት ተቋማት ውስጥ ለማዕከል
ዳይሬክተሮች፣ አስተማሪዎች፣ ረዳት አስተማሪዎች፣ የቤት ተንከባካቢዎች፣ ተባባሪ የቤት ተንከባካቢዎች እና
የተስፋፉ የቤት ተንከባካቢዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።

• አዲሶቹ የትምህርት መስፈርቶች "ልጆቻችንን መንከባከብ" ላይ ከተቀመጡት ከተመራማሪዎች፣ ከሐኪሞች እና
ከባለሙያዎች ዕውቀት ከተሰጡት ምክሮች ጋር ይጣጣማሉ፥ ብሔራዊ የጤና እና ደህንነት አፈጻጸም ደረጃዎች፤
ለቅድመ እንክብካቤ እና የትምህርት ፕሮግራሞች መመሪያዎች።

▪ ይህ እትም በ cfoc.nrckids.org/StandardView.cfm ሊገኝ ይችላል

የመመዘኛዎች ታሪክ

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Final%20Rulemaking%20for%20the%20Licensing%20of%20Child%20Development%20Facilities.pdf
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf


• የህይወት የመጀመሪያዎቹ ሶስት አመታት ለልጅ አእምሮ በጣም ፈጣን እና ወሳኝ የእድገት ጊዜ ናቸው።1 ከፍተኛ
ጥራት ያላቸው የቅድመ ልጅነት ልምዶች ልጆች ለትምህርት ቤት እንዲዘጋጁ እና የዕድሜ ልክ እና አዎንታዊ
ተጽእኖዎች እንዲኖራቸው ይረዳሉ። የመምህራን ብቃት በጥራት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል።2

• እነዚህን መስፈርቶች መተግበር በዲስትሪክቱ ውስጥ ፈቃድ ባለው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ የሚሰጠው
እንክብካቤ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል እና የህጻናት ጤናማ እድገትን፣ የወደፊት የአካዳሚክ ውጤቶችን
እና ስኬችን ይደግፋል፣ ጤናን ፣ ደህንነትን ፣ ጤንነትን ለመጠበቅ እና በእንክብካቤ ተቋም ውስጥ የህፃናትን
አወንታዊ እድገት ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆኑትን አነስተኛ መስፈርቶች በማዘጋጀት።

የትምህርት መመዘኛዎች ለምን ጨመሩ

1 የትምህርታዊ ኒውሮሳይንስ ማእከል የተወሰደው ከ www.educationalneuroscience.org.uk/resources/neuromyth-or-neurofact/most-learning-happens-in-the-first-3-years/ ነው።

2 በመምህር ብቃት እና በቅድመ ልጅነት ትምህርት እና እንክብካቤ አካባቢ ጥራት መካከል ያለው ግንኙነት። 2017. የተወሰደው ከ files.eric.ed.gov/fulltext/ED573516.pdfነው።

http://www.educationalneuroscience.org.uk/resources/neuromyth-or-neurofact/most-learning-happens-in-the-first-3-years/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573516.pdf


ለእያንዳንዱ የሰራተኛ ዓይነት መስፈርቶች



ዝቅተኛ የትምህርት መመዘኛ በሰራተኛ ዓይነት

የስራ መደብ የሚያስፈልገው ዝቅተኛ የትምህርት ማስረጃ የመጨረሻ ቀነ-

ገደብ

የማዕከል ዳይሬክተር በቅድመ ልጅነት ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ (የቅድመ ልጅነት እድገት፣ የቅድመ ልጅነት ትምህርት፣ የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርት፣ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ልዩ ትምህርትን ጨምሮ) ወይም በቅድመ ልጅነት ትምህርት ቢያንስ 15 ሴሚስተር 

ክሬዲት ሰአታት ያለው በማንኛውም የትምህርት ዓይነት የመጀመሪያ ዲግሪ።

ዲሴምበር 2, 

2022

መምህር
በቅድመ ልጅነት ትምህርት ተባባሪ ዲግሪ (ወይም የቅድመ ልጅነት እድገት፣ የልጅ እና የቤተሰብ ጥናቶች፣ ወይም በቅርብ 

ተዛማጅ መስክ) ወይም በማንኛውም የትምህርት ዘርፍ ቢያንስ 24 ሴሚስተር ክሬዲት ሰአታት በቅድመ ልጅነት የያዘ ተባባሪ 

ዲግሪ።

ዲሴምበር 2, 

2023

ረዳት አስተማሪ 
የልጅ እድገት ተባባሪ (Development Associate (CDA)) ወይም ተባባሪ ዲግሪ (ወይም ከዚ በላይ) በማንኛውም 

የትምህርት ዓይነት ዘርፍ።

ዲሴምበር 2, 

2023

የተስፋፋ የቤት ውስጥ 

እንክብካቤ ሰጪ

በቅድመ ልጅነት ትምህርት (ወይም በቅድመ ልጅነት እድገት፣ በልጅ እና በቤተሰብ ጥናቶች ወይም በቅርብ ተዛማጅ መስክ) 

ተባባሪ ዲግሪ ወይም በማንኛውም የትምህርት አይነት በልጅነት ቢያንስ 24 ሴሚስተር ክሬዲት ሰአታት የያዘ ተባባሪ ዲግሪ።

ዲሴምበር 2, 

2023

የቤት እንብካቤ ሰጪ እና ተባባሪ 

የቤት እንብካቤ ሰጪ

CDA ዲሴምበር 2, 

2023

https://osse.dc.gov/page/center-director
https://osse.dc.gov/page/teacher
https://osse.dc.gov/page/assistant-teacher
https://osse.dc.gov/page/expanded-home-caregiver
https://osse.dc.gov/page/home-caregiver
https://osse.dc.gov/page/associate-home-caregiver


የማእከል ዳይሬክተሮች በቅድመ ልጅነት ትምህርት (የቅድመ ልጅነት እድገት፣ ቅድመ ልጅነት ትምህርት፣ የመጀመሪያ
ደረጃ ትምህርት ወይም የቅድመ ልዩ ትምህርትን ጨምሮ) ወይም በማንኛውም የትምህርት አይነት በቅድመ ልጅነት
ቢያንስ 15 ሴሚስተር ክሬዲት ሰአታት የያዘ የመጀመሪያ ዲግሪ እንዲኖራቸው ይጠበቅባቸዋል።

• ይህ ደንብ ሥራ ላይ የዋለው በዲሴምበር 2, 2022 ነው።

የማዕከል ዳይሬክተር

የትምህርት መስፈርቶች እና የሚገኙ መገልገያዎች እና ድጋፎች ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣

osse.dc.gov/eceresources ይጎብኙ።

https://osse.dc.gov/eceresources


መምህራን በቅድመ ልጅነት ትምህርት (ወይም በቅድመ ልጅነት እድገት፣ በልጅ እና በቤተሰብ ጥናቶች ወይም
በቅርበት ተዛማጅ መስክ) ተባባሪ ዲግሪ ወይም በማንኛውም የትምህርት አይነት በቅድመ ልጅነት ትምህርት ቢያንስ
24 ሴሚስተር ክሬዲት ሰአታት የያዘ ተባ' ዲግሪ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል።

በቅድመ ልጅነት ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው መምህር ዝቅተኛውን የትምህርት መስፈርቶች ያሟላሉ።

• የመጨረሻ ቀነ-ገደብ፥ ዲሴምበር 2, 2023

መምህር

የትምህርት መስፈርቶች እና የሚገኙ መገልገያዎች እና ድጋፎች ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣

osse.dc.gov/eceresources ይጎብኙ።

https://osse.dc.gov/eceresources


ረዳት አስተማሪዎች በማንኛውም መስክ የCDA የትምህርት ማስረጃ ወይም ተባባሪ ዲግሪ (ወይም ከዚያ በላይ) 
እንዲኖራቸው ያስፈልጋል።

• የመጨረሻ ቀነ-ገደብ፥ ዲሴምበር 2, 2023

ረዳት አስተማሪ

የትምህርት መስፈርቶች እና የሚገኙ መገልገያዎች እና ድጋፎች ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣

osse.dc.gov/eceresources ይጎብኙ።

https://osse.dc.gov/eceresources


የቤት ውስጥ ተንከባካቢዎች እና ተባባሪ የቤት ውስጥ ተንከባካቢዎች የCDA ምስክር ወረቀት እንዲኖራቸው
ያስፈልጋል።

• የመጨረሻ ቀነ-ገደብ፥ ዲሴምበር 2, 2023

የቤት እንክብካቤ ሰጪ እና ተባባሪ የቤት እንክብካቤ ሰጪ



የተስፋፋ የቤት ውስጥ ተንከባካቢዎች በቅድመ ልጅነት ትምህርት (ወይም በቅድመ ልጅነት እድገት፣ በልጅ እና
በቤተሰብ ጥናት ወይም በቅርበት ተዛማጅ መስክ) ተባባሪ ዲግሪ ወይም በማንኛውም የትምህርት አይነት በቅድመ
ልጅነት ትምህርት ቢያንስ 24 ሴሚስተር ክሬዲት ሰአትት የያዘ ተባባሪ ዲግሪ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል።

በቅድመ ልጅነት ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው የተስፋፋ የቤት ውስጥ ተንከባካቢ አነስተኛውን የትምህርት
መስፈርቶች ያሟላል።

• የመጨረሻ ቀነ-ገደብ፥ ዲሴምበር 2, 2023

የተስፋፋ የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሰጪ

የትምህርት መስፈርቶች እና የሚገኙ መገልገያዎች እና ድጋፎች ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣

osse.dc.gov/eceresources ይጎብኙ።

https://osse.dc.gov/eceresources


ግብአቶች እና ድጋፎች



የCentroNía ተቋም

CentroNía Institute በሀገር አቀፍ ደረጃ እውቅና ያለው፣
ተሸላሚ የትምህርት ድርጅት ነው። በ 2017፣ CentroNía 
የተሟሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው መስፈርቶች ላይ በመመርኮዝ
በሙያዊ እውቅና ምክር ቤት የወርቅ ደረጃ የስልጠና የምስክር
ወረቀት ተሸልሟል።

CentroNia በእንግሊዝኛ፣ በስፓንኛ እና በአማርኛ የCDA 
ስልጠና እና ዝግጅት ይሰጣል።

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የሚከተሉትን ያናግሩ፥

Southeast Children’s Fund (SCF)

SCF በ2019 ለሙያዊ እውቅና ምክር ቤት የወርቅ ደረጃ
የሥልጠና የምስክር ወረቀት ተሸልሟል። SCF ዲግሪ-ያልሆነ
የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የቅድመ ልጅነት
ማሰልጠኛ ድርጅት ሲሆን በተለያየ የሥልጠና እና የCDA 
ሥልጠና፣ የሰው ኃይል ተነሳሽነት እና ቀጣይነት ያለው የሙያ
ማሻሻያ አማራጮችን ጨምሮ በፕሮግራም ድጋፍ
አገልግሎቶች ባለሙያዎችን ይደግፋል።

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የሚከተሉትን ያናግሩ፥

የCDA ስልጠና እና የዝግጅት ፕሮግራሞች

ጄኒፌር ሳልጋዶ

ባለሁለት-ቋንቋ የCDA አስተባባሪ

jsalgado@centronia.org

(202) 332-4200 x1142

(202) 948-6851

Kamila Johnson

የፕሮግራም ሥራ እስኪያዥ

southeastcda@gmail.com

(202) 561-1100

mailto:jsalgado@centronia.org
mailto:southeastcda@gmail.com


Quorum eLearning በአባልነት ላይ የተመሰረተ የኦንላይን ላይ ሙያዊ እድገት መድረክ ነው።

• የCDA ምስክር ወረቀት ለማግኘት ወይም ለማደስ የሚያስፈልጉትን ሁሉም 120 የስልጠና ሰአታት ያካትታል

• በልጅ እንክብካቤ እና እድገት ብሎክ ግራንት (CCDBG) ለቅድመ መምህራን የታዘዘውን ሁሉም የጤና እና
የደህንነት ስልጠናዎችን ያካትታል።

• ሁሉም ኮርሶች ለታዳጊ ህፃናት እድገት ተስማሚ በሆኑ ልምዶች፣ በሳይንሳዊ ምርምር እና በአዋቂዎች ትምህርት
ውስጥ ባሉ ምርጥ ልምዶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የሚከተሉትን ያናግሩ፥

Quorum eLearning

Help@QuorumLearning.com

(404) 325-2225

mailto:Help@QuorumLearning.com


የDC Futures ፕሮግራም ለሁሉም ተሳታፊዎች ለማጠናቀቅ የግል እና የገንዘብ እንቅፋቶችን የሚፈቱ ከኮሌጅ ማሰልጠኛ
እና የድጋፍ አገልግሎቶች በተጨማሪ የመጨረሻ ዶላር ስኮላርሺፕ (የትምህርት ክፍያ፣ ሌላ ክፍያ እና ወጪ) በሦስት
የሀገር ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች በመስጠት የዲሲ ኮሌጅ ተማሪዎች የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን እንዲያጠናቅቁ ይረዳል።
አመልካቾች ላለፉት 12 ወራት የዲሲ ነዋሪ መሆናቸውን ማሳየት መቻል አለባቸው።

የDC Futures ከሚከተሉት ጋር በአጋርነት ይሰራል፥

▪ Catholic University of America(ካቶሊክ ዩኒቨርስቲ ኦፍ አሜሪካ) 

▪ Trinity Washington University (ትሪኒቲ ዋሺንግተን ዩኒቨርስቲ) 

▪ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ዩኒቨርስቲ/የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ዩኒቨርስቲ - ኮሙኒቲ ኮሌጅ

ለተጨማሪ መረጃ ወይም ጥያቄዎች፣ እባክዎን ያነጋግሩ፡-

የዲሲ ፊውቸርስ (DC FUTURES) ፕሮግራም

osse.dcfutures@dc.gov

(202) 727-2824

https://osse.dc.gov/dcfutures
https://osse.dc.gov/publication/dc-futures-program-2023-24-academic-year-policy
mailto:osse.dcfutures@dc.gov


የየMayor’s Scholars የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም የመጀመሪያ አጋራቸውን ወይም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን
በተመረጡ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ለሚያገኙ የዲሲ ነዋሪዎች በፍላጎት ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል።
ፕሮግራሙ የመጨረሻ-ዶላር ሽልማት ሲሆን ይህም በተማሪው የገንዘብ ድጋፍ ጥቅል እና የመከታተል ወጪ መካከል
ያለውን ክፍተት ለመሙላት ሊያገለግል ይችላል።

ለተጨማሪ መረጃ ወይም ጥያቄዎች፣ እባክዎን ያነጋግሩ፡-

የDC Mayor’s Scholars የቅድመ-ምረቃ ፕሮግራም

ሜላኒ ፍሌሚንግ

Melanie.Fleming@dc.gov

(202) 741-6406

https://osse.dc.gov/node/743822
mailto:Melanie.Fleming@dc.gov


DCTAG የተማሪ-ደረጃ የድጋፍ ፕሮግራም ሲሆን ብቁ ለሆኑ የዲሲ ነዋሪዎች በህዝብ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች
ከስቴት-ውስጥ እና ከስቴት-ውጪ የትምህርት ክፍያ መካከል ያለውን ልዩነት እስከ $10,000 የሚደርስ የገንዘብ
ድጎማዎችን ይሰጣል።

ለ Mayor’s Scholars የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ወይም ለ DC Futures ፕሮግራም ለማመልከት ካቀዱ፣ OSSE 
መጀመሪያ ለ DCTAG እንዲያመለክቱ ይመክራል።

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የሚከተሉትን ያናግሩ፥

የDC የትምህርት ክፍያ ድጋፍ ግራንት (ዲሲ ትዪሽን አሲስታንስ ግንት
(DCTAG)) ፕሮግራም

ኬኔት መኬጊ

የDC TAG ዳይሬክተር

Kenneth.McGhee@dc.gov

(202) 481-3946

https://osse.dc.gov/node/1520
https://osse.dc.gov/node/743822
https://osse.dc.gov/node/1574531
https://osse.dc.gov/node/743822
https://osse.dc.gov/node/743822
https://osse.dc.gov/node/743822
mailto:Kenneth.McGhee@dc.gov


የDC LEAD ፕሮግራም በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ያሉ የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች በተባባሪ እና/ወይም
በመጀመሪያ ዲግሪ በቅድመ ልጅነት ትምህርት (ECE) የኮርስ ስራ እንዲያጠናቅቁ ነጻ የትምህርት እድል እና
ማበረታቻዎችን ይሰጣል።

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የሚከተሉትን ያናግሩ፥

የDC መሪ አስተማሪዎች ለከፍተኛ ዲግሪ (DC LEAD) ፕሮግራም

ኢሜት ኢርቢ

የፕሮግራም ሥራ እስኪያዥ፣ DC LEAD

DCLEAD@sechildrensfund.org

(202) 561-5500

https://osse.dc.gov/node/1600821
mailto:DCLEAD@sechildrensfund.org


• የልጅ እንክብካቤ አቅራቢዎች አሁን በሚማሩበት ወይም ለመከታተል ፍላጎት የሚኖራቸው ኮሌጅ ወይም
ዩኒቨርሲቲ የሚገኘውን እርዳታ (ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎምቢያ ዲስትሪክት፣ ትሪኒቲ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፣ ወዘተ.) 
ለመመልከት ሊፈልጉ ይችላሉ

• የፌዴራል የ ፔል ግራንትስ

• ለፌዴራል የተማሪ እርዳታ ነፃ ማመልከቻ (FAFSA)

• የቅድመ ልጅነት ትብብርን ማሳደግ

▪ የቅድመ ትምህርት ትብብርን ማሳደግ በ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ (AU)፣ ትሪኒቲ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ እና በ ማርታ
ቴብል መካከል ያለ ተነሳሽነት ነው።

▪ ተነሳሽነቱ በተቋማት እና “ተደራቢ ምስክርነቶች” ውስጥ ያለ የአካዳሚክ መንገዶች እንከን የለሽ አቀራረብን
ያካትታል፣ በልጅ እድገት ተባባሪ (ቻይልድ ዴቨሎፕመንት አሶሺየት) ወይም CDA® የሚጀምር እና
ከሁለቱም የAU ትምህርት ክፍል ወይም የትሪኒቲ ዋሺንግተን ዩኒቨርስቲ በሚገኘው ሙሉ የባችለር ዲግሪ
በማብቃት።

ሌሎች የስኮላርሺፕ እድሎች እና ግራንቶች

https://www.udc.edu/enrollment-management/scholarships/
https://discover.trinitydc.edu/sps/scholarship-information/
https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://marthastable.org/advancingearlyeducation/
https://www.american.edu/
https://discover.trinitydc.edu/
https://www.american.edu/soe/elevate-early-education.cfm
https://discover.trinitydc.edu/


OSSE አንድ ወይም ከዚያ በላይ ድንጋጌዎችን ማክበርን ሊተው ይችላል (የልጅ እድገት ተቋማት፥ ፈቃድ መስጠት) 
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የማዘጋጃ ቤት ደንቦች (DCMR) ርዕስ 5A በምዕራፍ 1 ውስጥ፣ ግልጽ እና አሳማኝ
ማስረጃዎች መሰረት OSSE ከወሰነ፥

• በተቋሙ ወይም በሰራተኛው ላይ የታየው አስቸኳይ ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ ወይም ችግር በትጋት ጥረቶች ቢደረጉም
ወዲያውኑ ተገዢነትን ተግባራዊ ለማድረግ በበቂ ሁኔታ ትልቅ ነው፤

• ተቋሙ ወይም የሰራተኛው አባል የመተው ጥያቄው ከተጠየቀበት ደንብ አላማን እያሟላ ወይም እየበለጠ ነው፤ እና

• የህጻናትን እና የሰራተኞችን ጤና፣ ደህንነት እና ጤንነት የሚያረጋግጡ አማራጭ መንገዶች በመዘርጋታቸው
የሰራተኞች እና የህፃናት ጤና እና ደህንነት አደጋ ላይ አይወድቅም።

አጠቃላይ አለመጠየቆች



የማእከል ዳይሬክተሮች ወይም አስተዳዳሪዎች የሰራተኛው አባል ዝቅተኛውን የትምህርት መስፈርት ለማሟላት እየሰራ
ከሆነ በሰራተኛ አባል ስም የይቅርታ ጥያቄ ሊያቀርቡ ይችላሉ።

▪ የዚህ አይነት አለመጠየቆች የማረጋገጫ ቀነ ገደብ ሲቃረብ መቅረብ አለባቸው።

▪ OSSE በመተዳደሪያ ደንቦቹ መሰረት ምህረትን የመስጠት ወይም የመከልከል መብቱ የተጠበቀ ነው።

▪ የመታለፍ/አለመጠየቅ ማመልከቻ ማስገባት እና የመታለፍ ማመልከቻ ማውረድ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
እባክዎ እዚህ ይጫኑ።

ለአጠቃላይ አለመጠየቆች እንዴት ማመልከት እንደሚችሉ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የተመደቡትን
የፈቃድ ሰጪ ባለሙያ ያነጋግሩ።

አጠቃላይ አለመጠየቆች

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Request%20for%20Waiver%20General%20Waiver.pdf
https://osse.dc.gov/node/1292221


የማእከል ዳይሬክተሮች፣ አስተማሪዎች እና የተስፋፉ የቤት ተንከባካቢዎች ቀጣይነት ላለው የአገልግሎት መታለፍ ብቁ
ሊሆኑ ይችላሉ እና የተቋም አስተዳዳሪዎች፣ ሰራተኛው አባል የሚከተሉትን ካላቸው፣ የሰራተኛ አባሉን ወክለው
ማመልከት አለባቸው፥

▪ እነዚህ ደንቦች ተፈጻሚ በሆኑበት ቀን (ዲሴምበር 2፣ 2016) በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ፈቃድ ባለው የልጅ
እድገት ተቋም ውስጥ ተቀጥረዋል።

▪ ላለፉት አስር አመታት (ከ2006 ጀምሮ ወይም ከዚያ ቀደም ብሎ) በተመሳሳይ (ወይም በተነፃፃሪ ሚና/ የስራ ቦታ) 
በአገልግሎት ላይ ጉልህ ክፍተት ሳይኖር ያለማቋረጥ አገልግለዋል ። ይህ አሁን ባለው ተቋም፣ ሌላ ፈቃድ ያለው
ተቋም (ወይም ትምህርት ቤት) ወይም የሁለቱም ጥምር የሚሰጥ አገልግሎትን ያካትታል።

▪ OSSE በመተዳደሪያ ደንቦቹ መሰረት የመታለፍ ምህረትን የመስጠት ወይም የመከልከል መብቱ የተጠበቀ ነው።

የመታለፍ/አለመጠየቅ ማመልከቻ ማስገባት እና የመታለፍ ማመልከቻ ማውረድ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
እባክዎ እዚህ ይጫኑ።

ቀጣይነት ያለው አገልግሎት መታለፎች

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Request%20for%20Ten%20Years%20of%20Continuous%20Service%20Waiver%20%28Aug.%201%2C%202018%29_0.pdf
https://osse.dc.gov/node/1292221


የመታለፍ ማመልከቻ እና የማጽደቅ ሂደት

የተቋም አስተዳዳሪ

የመታለፍ/ያለመጠየቅ አስፈላጊነትን

ያሳያል።

ተገቢው የመታለፍ ማመልከቻ ቅጽ

ከOSSE ድህረ ገጽ ላይ የሚወርደው

ለሚፈለገው የተጠቆመ(ሙ) መታለፎች

(ለምሳሌ፣ አጠቃላይ መታለፍ፣ የብቁነት

መታለፍ፣ ወዘተ) ነው።

የተቋም አስተዳዳሪ የመታለፍ ቅጽ(ዎችን) 
ሞልቶ የመልቀቂያ ቅጹን(ቅጾቹን) እና

ደጋፊ ሰነዶችን ለተሰየመው የፈቃድ ሰጭ

ባለሙያ ያቀርባል።

OSSE የመታለፍ ጥያቄውን እና ሰነዶችን

ይገመግማል።

በደረሰው በ30 ቀናት ውስጥ፣ OSSE 
ለመታለፍ ጥያቄ(ዎች) በጽሁፍ

(በኢሜል ወይም በፖስታ) ለተቋሙ

አስተዳዳሪ “ለመታለፍ ፍቃድ የተሰጠ” 
ወይም “የመታለፍ ጥያቄ ውድቅ ተደረገ” 
ደብዳቤን በመጠቀም ምላሽ ይሰጣል።

የተቋም አስተዳዳሪ የመታለፍ ሰነዶችን

ተገቢ ፋይሎች ውስጥ ያስቀምጣል።



የECE የእገዛ ዴስክ ጥያቄዎችን ለመመለስ፣ ግብዓቶችን ለማቅረብ፣ እቅድ ላይ ለማገዝ እና ግላዊ እርዳታ ለመስጠት
ይገኛል። የበለጠ ይማሩ በ፥ osse.dc.gov/ecehelpdesk

የECE የእርዳታ ዴስክ

ECEhelpdesk@dc.gov

(202) 478-5903

https://osse.dc.gov/ecehelpdesk
mailto:ECEhelpdesk@dc.gov


Q&A
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በDCAEYC የቀረበ የ$50 የስጦታ ካርድ የማሸነፍ እድል
ለማግኘት መግባት ከፈለጉ፣ እባክዎን የኢሜል አድራሻዎን

ያስገቡ።
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አሸናፊዎች በኢሜል ይነገራቸዋል።

እባክዎ በማያ ላይ ለዙም ምርጫ ምላሽ ይስጡ



OSSE እና DCAEYC የዲሲ ልጆችን፣ ቤተሰቦችን፣ የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎችን፣
እና ጥሩ ትምህርት፣ እንክብካቤ እና ድጋፍ የሚሰጧቸው ሰዎችን እና ድርጅቶችን
ለማክበር ደስ ብሏቸዋል። #MOYC23'ን በመጠቀም ስለ ታዳጊ ሕጻናት ወር
በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዜናውን ለማሰራጨት ያግዙ።

ኤፕሪል የታዳጊ ሕጻናት ወር ነው!
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መላውን ኤፕሪል የታዳጊ ሕጻናት ወር ለማክበር DCAEYCን ይቀላቀሉ።
የቅድመ ልጅነት አስተማሪ፣ ልጅ፣ ቤተሰብ፣ አስተዳዳሪ ወይም ፕሮግራም
ዳይሬክተር ከሆኑ፣ ለሁሉም የሚሆን የሆነ ነገር አለ! ለምናባዊ የመስክ ጉዞዎች፣
እድሎች ሙሉ ዝርዝር፣ ለእንቅስቃሴዎች በ-አካል ዝግጅቶችን ለማስተናገድ እና
ግብአቶችን ለማግኘት፣ dcaeyc.org/moycን ይጎብኙ።

የሙዚቃ ሰኞ

ጣፋጭ ማክሰኞ

የአብሮ መስራት ረቡዕ

የአርት ሐሙስ

የቤተሰብ ዓርብ

http://dcaeyc.org/moyc


መስፈርቶች በሰራተኛ ዓይነት

• የማዕከል ዳይሬክተር

• መምህር

• ረዳት አስተማሪ

• የቤት ውስጥ እንብካቤ ሰጪዎች

• ተባባሪ የቤት እንብካቤ ሰጪዎች

• የተስፋፋ የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሰጪ
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በosse.dc.gov/eceresources ላይ ስለ ዲሲ 

የቅድመ ልጅነት የሰው ኃይል የትምህርት 

መስፈርቶች የበለጠ ይወቁ

ለጥያቄዎች፣ የECE የመረጃ ዴስክን በ 

ECEhelpdesk@dc.gov ወይም (202) 478-

5903 ያነጋግሩ

https://osse.dc.gov/page/center-director
https://osse.dc.gov/page/teacher
https://osse.dc.gov/page/assistant-teacher
https://osse.dc.gov/page/home-caregiver
https://osse.dc.gov/page/associate-home-caregiver
https://osse.dc.gov/page/expanded-home-caregiver
https://osse.dc.gov/eceresources
mailto:ECEhelpdesk@dc.gov

