ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪዎች [Other Primary Caregiver (OPC)] ቅጽ
የሚመዘገበው ተማሪ “በሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪዎች” ስር የሚተዳደር ከሆነ ለ ማረጋገጫ ይሄንን ቅጽ ይጠቀሙ። የትምህርት ቤቱ
ሃላፊዎች ይሄንን ቅጽ የሚያስሞሉት ተማሪውን የሚያስመዘግበው ግልሰብ ወላጅ፣ ሕጋዊ አሳዳጊ ወይም በፍርድ ቤት የተመደበ የልጁ ጠባቂ
ካልሆነ ብቻ ነው።

ቅደም ተከተል አንድ፦ ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ መሆንዎን ይወስኑ
“ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ” ማለት ከወላጅ ወይም በፍርድ ቤት ልጁን እንዲጠብቅ ከታዘዘ ግለሰብ ውጪ ከእሱ ወይም ከእሷ ጋር አብሮ የሚኖር ለተማሪው ቀዳሚ
እንክብካቤ አቅራቢ ወይም ቁጥጥር እና ድጋፍ ሰጪ ሲሆን፣ እንደዚህ ዓይነት ድጋፍ የተማሪው ወላጆች፣ አሳዳጊ ወይም ጠባቂዎች መስጠት በማይችሉበት ሰዓት
የሚገኝ ግልሰብ ነው። ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪዎች እንደ “ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ” የሚለውን ስያሜ ከማግኘት ባሻገር በዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ ላይ
እንደሚጠየቀው የዲሲ ነዋሪ መሆን አለባቸው። የእንክብካቤ ወይም ቁጥጥር እና ወሳኝ ድጋፍ ትንታኔን በጀርባው ይመልከቱ።

ቅደም ተከተል ሁለት፦ ስለ እርስዎ ሌላ ቀዳሚ እንክባካቤ ሰጪዎች አቋም መረጃ ያቅርቡ።
የተማሪው/ዋ የመጀመሪያ ስም፦

የተማሪው/ዋ የአያት ስም፦

OPC የመጀመሪያ ስም፦:

OPC የአያት ስም፦:
ከተማ፡

OPC አድራሻ
ከሚመዘገበው ተማሪ ጋር ያለው ዝምድና፦

 የሚመዘገበው ተማሪ ከእኔ፣ ሌላ ቀዳሚ
እንክብካቤ ሰጪ ጋር አብሮ ይኖራል

ግዛት፡

ዚፕ፦

ከ OPC ጋር ተማሪው አብሮ መኖር የጀመረበት ቀን፦

 ለሚመዘገበው ተማሪ እንቅብካቤ ወይም ቁጥጥር አደርጋለሁኝ።
 ለሚመዘገበው ተማሪ በቂ እንቅብካቤ አደርጋለሁኝ።

የሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ አቋም አረጋግጥ (የሚመለከተው ላይ ምልክት አድርግ)
የወላጅ/ሕጋዊ አሳዳጊ ሙሉ ስም፦
ከተማ፡

የወላጅ/ሕጋዊ አሳዳጊ አድራሻ፦

 እሱ/እሷ የግዳጅ የሚሊታሪ ስምሪት ላይ ናቸው
 እሱ/እሷ ከባድ ሕመም ላይ ናቸው
 እሱ/እሷ በሕይወት አይኖሩም
 እሱ/እሷ እስር ቤት ናቸው

ግዛት፡

ዚፕ፦

 በችላ ማለት ወይም ጥቃት የተነሳ እሱ/እሷ ከልጁ/ጇ ጋር አብሮ/ራ
አይኖርም/አትኖርም
 እሱ/እሷ ልጁን ትተውታል
 የከፋ የቤተሰብ ችግር (በ LEA ሠራተኞች እና OSSE የተረጋገጠ)፦

ወላጅ ወይም ሕጋዊ አሳዳጊው ቀዳሚ እንክብካቤ እና ወሳኝ ድጋፍ መስጠት አልቻሉም ምክንያቱም (የሚመለከተው ላይ ምልክት አድርግ)፦

ቅደም ተከተል ሦስት፦ የሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ አቋም ማረጋገጫ
ከታች በመፈረም፣ እኔ ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ መሆኔን በማሀላዬ አረጋግጣለሁኝ። በተጨማሪም በዲሲ ነዋሪነት ማረግገጫ ቅጽ ላይ የተካተቱትን እና
የተጣመሩትን በ “ቅደም ተከተል ሦስት፦ የነዋሪነት መስፈርት የማሟላት ምስክር ወረቀት” ላይ የተቀመጡትን ሁሉንም ድንጋጌዎች ተቀብዬአለሁኝ።
የሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ ፊርማ፦ ___________________________________________

ቀን፦ __________________ __________________

በትምህርት ቤቱ ሠራተኛ ብቻ የሚሞላ የሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ አቋምን የትምህርት ቤት ማረጋገጫን ለማረጋገጥ ከታች ያለውን
ይምሉ።



ከላይ እንደተጠቀሰው የሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ አቋምን ላይ ግምገማ አድርጌአለሁኝ እና OPC ሁሉንም ሦስት (3) መስፈርቶችን ያሟላል።
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ካለፈው የትምህርት ዓመት መዝገቦች
የክትባት ወይም የሕክምና ሰነዶች
ከፌደራል መንግስት ወይም ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት የተሰጠ ጊዜው
ያላለፈበት ሰነድ




የቃለ መሃላ መግለጫ
ለሌል ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ ምስክርነት

ከላይ የተጠቀሰው ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ የ OPC አቋምን ለማረጋገጥ ከሚከተሉት ሰነዶች ውስጥ አንዱን አቅርቧል፦

እኔ፣ በሐሰት ወንጀል ቅጣት ስር፣ የቀረቡትን ሁሉንም ሰነዶች በግሌ እንደገመገምኩኝ እና እኔ እስከማውቀው፣ መረጃ፣ እና እምነት ድረስ ከላይ የቀረበው መረጃ እውነት ስለመሆኑ አረጋግጣለሁኝ።
እንደዚሁም ከዚህ ቅጽ ጋር የሚያያዙት ሁሉም ሰነዶች በትምህርት ቤት እንደሚያዙ እና የ OSSE፣ የውጭ ኦዲተሮች፣ እና በሚጠየቅበት ሰዓት፣ የዲሲ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮ እና ለዲሲ ጠቅላይ አቃቤ
ሕግ ቢሮ ጨምሮ ለሌሎች ኤጀንሲዎች ተላልፈው እንደሚሰጡ አረጋግጣለሁኝ።

የትምህርት ቤቱ ሃላፊ ስም (ያትሙ) ፊርማ፦________________________________

ቀን፦ _____________ _____________

ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ አቋምን ለማረጋገጥ ከታች የተለዩትን ሰነዶች ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪዎች
ማስረከብ አለባቸው።

ማስረከቢያ
መንገዶች

• ያለፈው የትምህርት ቤት ዓመት መዝገቦች የተፈረመበትን ሪፖርት ካርድ፣ ጨምሮ ነገር ግን በእሱ ላይ ብቻ አይወሰንም፣ ተማሪው
በእንክብካቤ ሰጪው ስር እንደሚተዳደር የሚያሳይ
• ክትባቶች ወይም የሕክምና መዝገቦች ተማሪው በእንክብካቤ ሰጪው ስር እንደሚተዳደር የሚያሳይ የትምህርት ቤቱን የነዋሪነት ሰነድ
ግምገማ ከተደረገ በኋላ ባለፉት አስራ ሁለት (12) ወራት ውስጥ የተሰጠ።
• ከፌደራል መንግስት ወይም ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት የተሰጠ ጊዜው ያላለፈበት ሰነድ ሆኖ ተጨማሪ የደህንነት ገቢ ዓመታዊ
ጥቅማጥቅሞችን ማሳወቂያ ወይም TANF የገቢ ማሳወቂያ ማረጋገጫ ወይም የምስክር ወረቀት ማደሻ የማረጋገጫ ደብዳቤን ጨምሮ፣ ነገር
ግን በእነዚህ ብቻ አይወሰንም፣ ተማሪውን በመወከል እንክብካቤ ሰጪው የሕዝብ ወይም የሕክምና ጥቅማጥቆምችን መቀበሉን የሚያሳይ፣
ያለፈውን ዓመት የነዋሪነት ሰነድ ግምገማ ቀጥሎ ባለፉት አስራ ሁለት (12) ወራት ውስጥ የተሰጠ።
• በሕግ፣ ሕክምና ወይም ማህበራዊ አገልግሎት ባለሙያ ተሞልቶ የተፈረመበት ለሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ የተሰጠ ምስክርነት ቃል ሆኖ ከተማሪው

•

ጋር በተያያዘ የእንክብካቤ ሰጪውን ምስክርነት የሚሰጥ እና ያለፈውን ዓመት የነዋሪነት ሰነድ ግምገማ ቀጥሎ በአስራ ሁለት (12) ወራት ውስጥ የተሰጠ።

የተሞላ እና የተፈረመበት ቃለ መሃላ እሱ/እሷ ለተማሪው ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ እንደሆነ የሚያሳይ።

እኔ ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ ነኝ?
5-A DCMR § 5099 እንደሚያስቀምጠው ሌላ ቀዳሚ እንክብካቤ ሰጪ (OPC) ከሚመዘገበው ወላጅ ወይም በፍርድ ቤት የሚሾም ጠባቂ ወይም አሳዳጊ ውጪ ያለ
ግለሰብ ነው። የሚመዘገበው ተማሪ የሚኖረው ከ OPC ው ጋር መሆን አለበት እና OPC ለልጁ የመምራት፣ የማሳደግ፣ የአካል እንክብካቤ እና ድጋፍ መስጠት አለበት።
አመራር፣ የማሳደግ እንክብካቤ፣ እና የአካል እንክብካቤ የማይሰጡ ከሆነ፣ እንደ ሌላ ቀዳሚ ኣንክብካቤ ሰጪ አይቆጠሩም። ከታች ያለው ሰንጠረዥ ላይ የሚከተሉትን
ነገሮች አቅርበዋል?
OPC ቀዳሚ ሃላፊነቱን ለልጁ ኑሮ የገንዘብ ድጋፎችን በመስጠት በሚወጣበት ሰዓት።
ድጋፍ

አመራር

የገንዘብ
ድጋፍ

የአካል
እንክብካቤ

ዕለት ተዕለት በሆነ መልኩ ለልጁ ዕድገት ሃልፊነቱን OPC በሚወጣበት ሰዓት።
•
የትምህርት ቤት ኮንፈረንሶች ላይ መሳተፍ
•
ልጁን በስርዓት ማነጽ
•
የልጁ በጎነት ላይ የሚያተኩሩ ውሳኔዎች ላይ መሳተፍ
•
የልጁ ከትምህርት ቤት ወጪ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ
OPC መሰረታዊ ነገሮች በሚያሟላበት ሰዓት፦
•
ምግብ
•
አልባሳት
•
መጠለያ
OPC ለልጁ የዕለት ተዕለት ሕይወት የሚያስፈልጉ ተግባራትን በመፈጸም ለልጁ ተከታታይ እንክብካቤ በሚሰጥበት ሰዓት። ገላ መታጠብ
•
መመገብ
•
መልበስ
•
የሕክምና ክትትል ለልጁ እየተሰጠ መሆኑን ማረጋገጥ
•
ምግብ ማቅረብ
•
የልጁን እንቅስቃሴዎች መከታተል
•
ሌሎች የአካል እንክብካቤ ፍላጎቶችን ላይ ማገዝ
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