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1. ኦሪየንቴሽን(ገለጻ) 

❑ የልጅ እድገት የቤት የፈቃድ አሰጣጥ ኦሪየንቴሽን(ገለጻ)ውን ያጠናቅቁ። ለልጅ እንክብካቤ ፈቃድ ከማመልከት በፊት ገለጻውን በአካል ወይም በኦንላይን የፈቃድ 

ዌቢናር አማካኝነት ማጠናቀቅ ግዴታ ነው (5 DCMR 103.2)። ከማመልከቻዎ ጋር የሰርተፊኬትዎን ቅጂ ማስገባት አለብዎ። ሰርተፊኬቶች የሚሰጡት 

ሴሽኑን(ክፍለ ጊዜውን) ላጠናቀቁ ግለሰቦች ብቻ ነው። አስፈላጊውን ኦሪየንቴሽን(ገለጻ) ሳያጠናቅቁ ማመልከቻውን ማስገባት ይህ መስፈርት እስኪሟላ ድረስ 

የማመልከቻውን ሂደት ማገድን ሊያስከትል ይችላል። 

 
2. የቤት የመኖሪያ ፈቃድ 

❑ ቦታ ይመርጡ እና የቤት የይዞታ ፈቃድ ከተጠቃሚ እና የቁጥጥር ጉዳዮች ዲፓርትመንት (DCRA)፣ የህንጻ እና የመሬት ቁጥጥር አስተዳደር፣ ዞኒንግ ክፍል ያግኙ፣ ይህም 

የሚገኘው 1100 Fourth St. SW, Second Floor ላይ ነው።(ይመልከቱ 5 DCMR 103.5 (a)) የቤት የይዞታ ፈቃድዎ የሚከተለውን መረጃ ማካተት አለበት፣ 

አጠቃቀም የሚለው የልጅ እንክብካቤ ማዕከል መሆኑን፣ እንክብካቤ የሚደረግላቸው ከፍተኛ የጨቅላ ህጻናት እና ልጆች ቁጥር፣ የሥራ ሰዓት፣ እና የሠራተኛ ብዛትን 

ማመልከት አለበት። ማሳሰቢያ፥ የሚያመለክቱት ለ24-ሰዓት የልጅ እድገት ማዕከል ፈቃድ ከሆነ፣ ለቤት ይዞታ ፈቃድ ሲያመለክቱ ለዞኒንግ ክፍሉ ማሳወቅ ይኖርብዎታል። 

 
3. የመጀመሪያ ማመልከቻ 

❑ የሚከተለውን ሰነድ ለስቴት የትምህርት ቢሮ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የቀደመ ትምህርት ክፍል፣ የፈቃድ አሰጣጥ እና የትግበራ ክፍል (LCU) ያስገቡ፣ 

 
❑ የልጅ እድገት የቤት ማመልከቻ፣ የማመልከቻ ክፍያ $75፣ እና ሁሉም አግባብነት ያላቸው ቅጾች የሚከተለውን የሚያካትቱ (ይመልከቱ 5 DCMR 103.4, 103.5, 

108.2)፣ 

❑ አመልካች የወንጀል የኋላ ታሪክ ማጣሪያዎች እና የልጅ እድገት ምዝገባ ማጣሪያዎችን ማሟላቱን የሚያሳይ ሰነድ 

❑ የክሊን ሃንድስ አክት ማረጋገጫ (ማመልከቻው ከገባበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ) 

❑ የተንከባካቢ ብቃቶች (ማመልከቻው በገባበት ወቅት ተቀጥሮ ከነበር) 

❑ ተመጣጣኝ ሽፋን ያለው የመድን ማረጋገጫ (ማለትም፣ አጠቃላይ የንግድ ሀላፊነት፣ umbrella “Follow Form”(መድንዎ ከሚሸፍነው በላይ ያለውን ሀላፊነት 

የሚሸፍን ዋስትና)፣ የጾታዊ ጥቃት እና ትንኮሳ ሀላፊነት፣ እና የተሽከርካሪ ሀላፊነት) 

❑ የእሳት አደጋ ምርመራ ማረጋገጫ ከዲሲ የእሳት እና ድንገተኛ አደጋ የህክምና አገልግሎቶች (FEMS) 

❑ የሊድ ቀለም ሰርተፊኬት ወይም ከኢነርጂ እና አካባቢ ዲፓርትመንት የክሊራንስ ሪፖርት 

❑ በሰነድ አረጋጋጭ ፊት የተደረገ የህንጻ አጠቃቀም ስምምነት (አግባብ ከሆነ) 

❑ ደህንነቱ የተጠበቀ የመውጫ ቦታ የተቋም መዘጋትን ከሚያሳይ የፈቃድ መግለጫ ጋር (አግባብ ከሆነ) 

❑ የተዋሃዱ(ኢንኮሮፖሬትድ) ከሆኑ ወይም ለመዋሃድ እቅድ ካሎት፣ ከDCRA, Corporation Division at 1100 Fourth Street, SW, ሁለተኛ ፎቅ የሚሰጠውን.የጥሩ 

አቋም ሰርተፊኬት ዋናውን(ለ30 ቀናት የጸና) ማቅረብ አለብዎ። 

 
 

A. የቤት የይዞታ ፈቃድ ዋና 

 
B.  የፕሮግራም ፖሊሲዎችዎን እና ስርዓቶች ለግምገማ እና ለፈቃድ አዘጋጅተው ያስገቡ (ይመልከቱ 5 DCMR 127) 

 
C.  ቦታውን ለቀው መውጣት ቢያስፈልግዎ የድንገተኛ አደጋ ዝግጁነት እና ምላሽ የመስጠት እቅድ ማዘጋጀት የተፈቀደው የተጠባባቂ አድራሻዎ ባለቤት (የህንጻ 

አጠቃቀም ስምምነት) ይህን እቅድ መፈረም አለበት። እቅዱ በሰነድ አረጋጋጭ ፊት መረጋገጥ እና በየዓመቱ መሻሻል አለበት። (በማመልከቻው ፓኬጅ ውስጥ የ 

OSSE ቴምፕሌት ማግኘት ይቻላል)። 

 
D.  ለግምገማ እና ለፈቃድ የ5-ቀን የምግብ ዝርዝር ናሙና ከUSDA የልጅ እና አዋቂ እንክብካቤ የምግብ ፕሮግራም ንድፍ(ይመልከቱ 5 DCMR 155 እና DC 

Food Code Title 25). ለማታ፣ ሌሊት እና/ወይም የ24-ሰዓት የልጅ እንክብካቤ ተጨማሪ ምግቦችን እና መክሰሶችን(ስናክስ) ማካተት አለበት። 

 
 

4. የመጀመሪያ ምርመራ 

❑ የፈቃድ ሰጪው ስፔሺያሊስት ማመልከቻውን ከተቆጣጣሪው በተቀበለ በ10 የስራ ቀናት ውስጥ ይደውልልዎት እና የመጀመሪያውን የቦታ ምርመራ ለማካሄድ ቀጠሮ 
ይይዝልዎታል። በዚህ ጊዜ፣ ተቋሙ ፈቃድ ከመሰጠቱ በፊት በደንቡ ላይ በተመለከተው የጊዜ ማእቀፍ ውስጥ መስተካከል ያለባቸውን የፈቃድ ደንቦችን ካላከበረ 

የጉድለት(ቶች) መግለጫ ሊደርሰው ይችላል። 
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5. ሠራተኛ 

❑ እጩ ሰራተኞች የተሟላ የጤና ሰርተፊኬቶች፣ የቀጠሮ ቅጾችን፣ የሥራ ልምድ ማስረጃ(ሬዝዩሜ)፣ እና ሰርተፊኬቶችን ለምርመራ እና ለፈቃድ ለLCU ማስገባት አለባቸው። 

የዳይሬክተሮች እና የአስተማሪዎች ኦፊሺያል ትራንስክሪፕቶች የኮሌጁ ወይም የዩኒቨርስቲው ማህተም ሊኖራቸው ይገባል። ሁሉም ማስረጃዎች (የCDA ሰርተፊኬቶችን 

ጨምሮ) መረጋገጥ አለባቸው። (ይመልከቱ 164, 166, 166). ለማታ፣ ለሌሊት፣ እና/ወይም ለ 24-ሰዓት የልጅ እንክብካቤ የሠራተኞችን የጊዜ ሰሌዳ ማቅረብ አለብዎ። 

 
6. የመጀመሪያ እርዳታ፣ CPR፣ እና ድንገተኛ የጨቅላ ህጻናት ሞት ሲንድረም (SIDS) 

❑ የመጀመሪያ እርዳታ እና የCPR ሰርተፊኬት ያላቸው የሁለት ሰራተኞችን ሰነድ ያስገቡ። የመጀመሪያ እርዳታ እና የCPR ሰርተፊኬት ያላቸው ቢያንስ ሁለት ሰራተኞች 

ከልጆቹ ጋር ሁሉ ጊዜ መኖር አለባቸው። (ይመልከቱ 150.2 and 158.22). 

❑ ለልጆቹ በቁጥራቸው ልክ የሚሰጥ እና ወደ ሌላ ቦታ ለሚደረጉ ጉዞዎች በቂ የሆነ የመጀመሪያ እርዳታ እቃዎችን ይግዙ።(5 DCMR 150.3, 150.4, 150.6). 

❑ SIDS ስልጠና (አግባብነት ካለው) 

 
7. የምግብ አገልግሎት 

❑ ምግብ ለማዘጋጀት እና ለማቅረብ ሰርቲፋይድ የሆነ የምግብ ጥበቃ አስተዳደር ሰርተፊኬት ያግኙ፤ ፎቶ ካለው የመታወቂያ ካርድ ያስገቡ 

(ይመልከቱ 25-DCMR 155.4, 155.15, 156). መረጃ ከጤና፣ የምግብ ደህንነት፣ እና የንጽህና ቁጥጥር አገልግሎቶች ክፍል ይገኛል በ፣ 825 North Capitol St. 

NE, Eighth Floor, (202) 535-2180. ምግብ እና/ወይም ስናክ በሚዘጋጅበት እና በሚቀርብበት ሁሉ ጊዜ ሰርቲፋይድ የሆነ የምግብ ጥበቃ አስተዳደር መገኘት 

አለበት። 

 

8. መሳሪያ፣ እቃዎች፣ እና የቤት ማስጌጫዎች 

❑ ከእድገት ጋር ተስማሚ የሆኑ መጫወቻዎችን፣ ማኒዩፕሌቲቭስ፣ መሳሪያ፣ እና የህጻን አልጋዎችን ይግዙ (ይመልከቱ 5 DCMR 126)። ተቋሙ ከተመዘገቡት ልጆች 
ጋር የተጣጣመ በቂ አቅርቦቶች ሊኖረው ይገባል። 

 

9. የማስቀመጫ ቦታው/እንቅስቃሴዎች እና ሥርዓተ ትምህርት 

❑ ለልጆች የግል እቃ ማስቀመጫ ቦታን ይለዩ እና የልጆች የፕሮግራም መማሪያ/የእንቅስቃሴ ቦታዎችን ያዘጋጁ (ይመልከቱ 5 DCMR 122.5, 163.4, እና 140)። 

 
10. የልጆች ሪከርድ 

❑ የምዝገባ ሪከርድ፣ የድንገተኛ ህክምና ፈቃድ፣ ወቅታዊ ክትባቶች እና የልጅ ጤና ዩኒቨርሳል ሰርተፊኬትን ጨምሮ ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ቅጾች የተሟላ ቅጂዎችን ይያዙ እና 

በየግል ፋይሎቻቸው ላይ ያስቀምጡ (ይመልከቱ 5 DCMR 130)። 

 
11. የሠራተኛ ሪከርዶች 

❑ የጤና ሪከርድ፣ የወንጀል የኋላ ታሪክ ማጣሪያዎች (በOSSE የተሰጡ የተስማሚነት ውሳኔ ደብዳቤዎች) (አግባብነት ያላቸው የምስክር ወረቀቶች ወይም ትራንስክሪፕቶች)ን 

ጨምሮ ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ቅጾች የተሟላ ቅጂ ይያዙ እና በየግል ፋይሎቻቸው ላይ ያስቀምጡ (ይመልከቱ 5 DCMR 131, 133)። 

 
12. የክትትል ምርመራ 

❑ በምርመራ ወቅት የተሰጡትን ሁሉንም ጉድለቶች ያስተካክሉ እና ሁሉም መስፈርቶች መሟላታቸውን ለማረጋገጥ የክትትል ምርመራ እንዲደረግ በ60 ቀናት ውስጥ ቀጠሮ 

ያስይዙ። 

 
13. የማረጋገጫ ምርመራ 

❑ የልጅ እንክብካቤ ተቋም ፈቃድ ከመሰጠቱ በፊት የፈቃድ አሰጣጥ ደንቦች መከበራቸውን ለማረጋገጥ የማረጋገጫ ምርመራ በተቆጣጣሪ አማካኝነት ይከናወናል። 

 
 

ሁሉም የፈቃድ መስፈርቶች ከተሟሉ በኋላ፣ የልጅ የእድገት ማዕከል ፈቃድ ይሰጣል። የልጅ እንክብካቤ ተቋም ፈቃድ የሚፈልጉ አመልካቾች የተቋም የፈቃድ ክፍያን መክፈል 

ይጠበቅባቸዋል። የተቋም የፈቃድ ክፍያ በተቋሙ የፈቃድ አቅም ላይ የተወሰነ ነው። በተቋሙ ፈቃድ ላይ የሥራ ሰዓታት፣ ሊንከባከቧቸው የሚችሉ የጨቅላ ህጻናት እና/ወይም ልጆች 

እድሜ እና ብዛት(ቁጥር) ይካተታል። የልጅ የእድገት ተቋም ፈቃድዎ በየሶስት ዓመት መታደስ አለበት። ልጆችን ከመንከባከብዎ በፊት የልጅ የእድገት ተቋም ፈቃድ ሊኖርዎ ይገባል፤ ይህ 

ባይሆን የሲቪል መቀጮ፣ የወንጀል ክስ፣ እና እገዳዎች ሊጣልብዎ ይችላል (ይመልከቱ 5 DCMR 136)። 


