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የልጅ የእድገት ቤት/የተስፋፋ ቤት፣ ቀን፥  _ 

 

የተንከባካቢ ሠራተኞች እና የበጎ ፈቃደኞች መረጃ - በ 5-A DCMR፣ ምዕራፍ 1 መሰረት፣ የልጅ የእድገት ተቋማት፣ የፈቃድ አሰጣጥ እና የትግበራ ክፍል 

 
የቀደመ ትምህርት ክፍል 

 

 ለተንከባካቢዎች 
እና በጎ ፈቃደኞች 
የአስተዳደር 
መረጃ፣ 

የቤት ተንከባካቢዎች 

ተንከባካቢ አሶሺየት(ተባባሪ) 
ተንከባካቢ 

ተጠባባቂ 
ባለሞያ 

 የተንከባካቢ ስም -    

 የትውልድ ቀን -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ተንከባካቢ 

የሥራው መጠሪያ -    

የቅጥር ቀን -    

የሥራ ልምድ -    

ብቃት፣ 168.1. (a) - 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ዲፕሎማ ወይም 
ተመጣጣኙን አለ፣ የ CDA 
ማረጋገጫ እስከ ዲሴምበር 

2019 እስከቀረበ ድረስ። 

   

CDA ጊዜው የሚያበቃበት ቀን፣    
168.1 (b) - በኮሎምቢያ 
ዲስትሪክት መንግስት የተፈቀዱ 
ከእድገት ጋር ተያያዥነት ያላቸው 
ቢያንስ አራት የልጅ የእድገት 
ስልጠናዎችን በዓመት ቢያንስ 
አራት ኮርሶችን፣ አጠቃላይ 
በዓመት የ12 ሰዓታት የሞያ 
እድገት ኮርሶችን መውሰድ። 

   

168.1 (c) - በ5A DCMR 
ምዕራፍ 1 መሠረት 
ሁሉንም የጤና እና 
የደህንነት መስፈርቶችን 
በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ። 

   

     
 
 

የተስፋፋ የቤት 

ውስጥ 

እንክብካቤ 

ሰጪ 

170.2 (a) (1) - ከታወቀ 

ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርስቲ የ AA 

ዲግሪ በ ECE/ECD ወይም 
ከዚያ በላይ 

   

170.2 (a ) (2) - የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት 
ዲፕሎማ ወይም ተመጣጣኙ 

መኖር፣ እና ወቅታዊ የCDA 
የምስክር ወረቀት፤ የተባባሪ 
ወይም አድቫንስድ ዲግሪ 
በንዑስ ክፍል 

170.2 (a) (1) ላይ በተገለጸው 
መሰረት እስከ ዲሴምበር 2023 
ድረስ ማቅረብ። 

   

CDA ጊዜው የሚያበቃበት ቀን፣    
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ለተንከባካቢዎች እና በጎ ፈቃደኞች 
የአስተዳደር መረጃ፣ 

የቤት ተንከባካቢ እና የበጎ ፈቃደኛ ስም 

ተንከባካቢ አሶሺየት(ተ

ባባሪ) 
ተንከባካቢ 

ተጠባባቂ 
ባለሞያ 

 የሠራተኛው ስም -    

 

የተስፋፋ ቤት 

አሶሺየት(ተባባ
ሪ) 

171.1 (a) የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ዲፕሎማ ወይም ተመጣጣኙን ያገኘ፣ እና ወቅታዊ 
የ CDA የምስክር ወረቀት ያለው፤ ሆኖም በአሁን 
ወቅት በተስፋፋ ቤት ውስጥ የሚሠራ ፈቃድ 
ያለው አሶሺየት(ተባባሪ) ተንከባካቢ የCDA 

የምስክር ወረቀቱ እስከ ዲሴምበር 2019 ድረስ 
ነው። 

   

CDA ጊዜው የሚያበቃበት ቀን፣    

 
 
 

 ለተንከባካቢዎች እና በጎ ፈቃደኞች 
የአስተዳደር መረጃ፣ 

የተንከባካቢ እና የበጎ ፈቃደኛ ስም 

ተንከባካቢ አሶሺየት(ተባባሪ) ተጠባባቂ 
ባለሞያ 

 የሠራተኛው ስም -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
አጠቃላይ 
መረጃ 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ተመራቂ./GED (X) - ዲፕሎማው 
የተገኘበት ዓመት 

(ቢያንስ 18 ሰአታት) 

   

ፎቶ ያለው መታወቂያ    

መታወቂያ የምግብ ጥበቃ የአስተዳደር 

ሰርተፊኬት – ጊዜው የሚያበቃበት ቀን 

   

የጤና ምርመራ የተደረገበት ቀን (ወር/ቀን/ዓመት)    

የሳንባ ነቀርሳ ምርመራ ውጤት ቀን (ወር/ቀን/ዓመት)    

የሠራተኛ የጤና መረጃ ቅጽ (X)    

የሠራተኛ የቅጥር ቅጽ (X)    

የመጀመሪያ እርዳታ እና የCPR ሰርተፊኬት - 
ጊዜው የሚያበቃበት ቀን 

   

ተስማሚነት - ጊዜው የሚያበቃበት ቀን    

የልጅ ጥበቃ የምዝገባ ቀን    

የአደንዛዥ ዕጽ እና የአልኮል ምርመራ ውጤቶች - 
ቀን 

   

የድንገተኛ የጨቅላ ህጻናት ሞት ሲንድረም 

(SIDS) ስልጠና 

   

አስገዳጅ የጤና እና የደኅንነት ስልጠናዎች    

ተጨማሪ የሞያ እድገት ሰዓታት    

የሥራ ልምድ ማስረጃ(ሬዝዩሜ)    
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