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የልጅ እንክብካቤ ተቋም የፈቃድ መስጫ ሂደት

ኦሪየንቴሽን(ገለጻ)
አቅራቢው የፍቃድ መስጫ 
ገለጻ ላይ ይገኛል ወይም 
የኢንተርኔት ላይ ገለጻን 
ያጠናቅቃል፣ ማመልከቻ 
ለማስገባት የሚያስፈልጉ 
መረጃ እና መመሪያዎችን 
ለአቅራቢ የሚሰጡትን።

ማመልከቻ  ማስገባት 
አቅራቢው ማመልከቻ፣ 
የማመልከቻ ክፍያ፣  
እና አስፈላጊ ሰነዶችን 
(እንደ ይዞታ ሰርተፊኬት 
ወይም የይዞታ ፈቃድ 
ዓይነት) ያስገባል።

ቀጠሮ የተያዘለት ቁጥጥር 
ማመልከቻው ለፍቃድ መስጫ 
ስፔሻሊስት ተመድቧል። 
የፍቃድ መስጫ ስፔሻሊስት 
ለቁጥጥር ጉብኝት ቀጠሮ 
ይይዛል። OSSE ማራዘሚያን 
ከፈቀደ በስተቀ ሂደቱ በ90 ቀናት 

ውስጥ መጠናቀቅ አለበት።

ለውጦች ተደርገዋል
አቅራቢው ለውጦችን 
ለማድረግ 60 ቀናት አለው። 
ፈቃድ ሰጪ ስፔሻሊስት 
አስፈላጊ ከሆነ መመሪያ  
እና ምክር ያቀርባል።

የጉድለቶች መግለጫ
አቅራቢው ቁጥጥሩን 
ካላለፉት፣ ፍቃድ ሰጪ 
ስፔሻሊስት የሚቀየሩ ወይም 
የሚሻሻሉ ነገሮች ዝርዝርን 
ለአቅራቢ ይሰጣል። ይህ 

”የጉድለቶች መግለጫ” ይባላል።

የቁጥጥር ጉብኝት
የፈቃድ ሰጪ ስፔሺያሊስት 
የልጅ የእድገት ማዕከል  
ወይም ቤቱን ይመረምራል።

የክትትል ጉብኝት
የፍቃድ መስጫ ስፔሻሊስት 
ለክትትል ጉብኝት ቀጠሮ 
ይይዛል። በዚህ ጉብኝት ላይ፣ 
ፍቃድ ሰጪ ስፔሻሊስት ሁሉም 
ማሻሻያዎች እንደተደረጉ 
ያረጋግጣል። ይህ ከሆነ፣ 
አቅራቢው ምርመራውን ያልፋሉ።

የማረጋገጫ ጉብኝት
የፈቃድ ሰጪ ስፔሺያሊስት እና 
የፈቃድ መስጫ ተቆጣጣሪ 
የመጨረሻ ጉብኝት ያካሂዳሉ። 
ይህ ጉብኝት የማረጋገጫ 
የቁጥጥር ጉብኝት ተብሎ 
ይጠራል።

ፍቃድ ተሰጥቷል
አቅራቢው ፍቃድ ያገኛሉ፣ 
ለሶስት ዓመት የሚሰራ። 
በየሶስት ዓመት መታደስ 
አለበት።

የልጅ እንክብካቤ ተቋም የፈቃድ መስጫ እድሳት ሂደት
ፈቃዶች በየሶስት ዓመት መታደስ አለባቸው

የእድሳት እሽግ

ፍቃዱ የአገልግሎት 

ጊዜ ከማብቃቱ 

ስድስት ወር በፊት፣ 

አቅራቢው የእድሳት 

እሽጝ ይደርሳቸዋል። 

እሽጉ የእድሳት 

ማመልከቻ እና ሌላ 

መረጃን ያካትታል።

የእድሳት ማመልከቻ 

አቅራቢው የተሞላ 

የእድሳት ማመልከቻ፣ 

የማመልከቻ ክፍያን  

እና አስፈላጊ ሰነዶችን 

ፍቃዱ የአገልግሎት  

ጊዜ ከማብቃቱ በፊት 

ቢያንስ 90 ቀናት  

ውስጥ ያስገባል።

ቁጥጥር ቀጠሮ 

ተይዞለታል የእድሳት 

ማመልከቻ ለፍቃድ 

ሰጪ ስፔሻሊስት 

ይሰጣል። የፍቃድ 

ሰጪ ስፔሻሊስት 

ለእድሳት ቁጥጥር 

ጉብኝት ቀጠሮ 

ይይዛል።

የቁጥጥር ጉብኝት 

የፈቃድ ሰጪ 

ስፔሺያሊስት የልጅ 

የእድገት ማዕከል 

ወይም ቤቱን 

ይመረምራል።

ለውጦች ተደርገዋል 

አቅራቢው ቁጥጥርን 

የማያልፉ ከሆነ፣ 

አቅራቢው ለውጦችን 

ለማድረግ የጥሰቶች 

ክብደት መሰረት 30 

ቀናት፣ ወይም ከዚያ 

በታች ይኖራቸዋል።

ክትትል

ፍቃድ ሰጪ ስፔሻሊስት 

ሁሉም ማሻሻያዎች 

እንደተደረጉ ለማረጋገጥ 

ለክትትል ጉብኝት  

ቀጠሮ ይይዛል።  

ይህ ከሆነ፣ አቅራቢው 

ምርመራውን ያልፋሉ።

ፍቃድ ታድሷል 

አቅራቢው የታደሰውን 

ፍቃድ ያገኛሉ፣ ለሶስት 

ዓመት የሚሰራ።

የመጀመሪያ የፈቃድ አሰጣጥ ሂደት


