ማስታወቂያ እና የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ
ለልጅ የእድገት ተቋም ፈቃድ አሰጣጥ ላሳዩት ፍላጎት እናመሰግናለን።
በርዕስ 5-A DCMR፣ ምዕራፍ 1፣ መሰረት የልጅ የእድገት ተቋማት፣ የትምህርት ቢሮ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የቀደመ ትምህርት
ክፍል፣ የፈቃድ አሰጣጥ እና የትግበራ ክፍል እድሜያቸው ከ15 በታች የሆኑ ልጆችን ለመንከባከብ የሚቋቋሙ ወይም
የተመሰረቱ የልጅ የእድገት ተቋም ከሶስት ዓመት በላይ ላልበለጠ ጊዜ የሚቆይ ፈቃድ መስጠት ይችላሉ።
የልጅ የእድገት ማዕከልን ለመስራት ፈቃድ ለማግኘት ለማመልከት፣ አመልካቹ በቅድሚያ የ OSSE የልጅ የእድገት ማዕከል
የፈቃድ አሰጣጥ ኦሪየንቴሽን (ገለጻ)ን ማጠናቀቅ አለበት። ኦሪየንቴሽኑ(ገልጻው) በአካል ወይም በኦንላይን የፈቃድ አሰጣጥ
ዌቢናር አማካኝነት ሊወሰድ ይችላል። ሰርተፊኬት ይሰጥዎታል ይህም ከማመልከቻዎ ጋር መግባት አለበት። ሰርተፊኬቶች
የሚሰጡት ከኦሪየንቴሽኑ(ገልጻው) በኋላ ያለውን መጠይቅ በተሳካ ሁኔታ ላጠናቀቁ ግለሰቦች ነው። ያለ ሰርተፊኬቱ የገቡ
ማመልከቻዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም። የልጅ የእድገት ማዕከል ኦሪየንቴሽን(ገለጻ) ካጠናቀቁ በኋላ፣ እባክዎ
የተያያዘውን የመጀመሪያ የማመልከቻ ቅጽ ይሙሉ፣ ማመልከቻውን ከተገቢው ክፍያ ጋር ፣ እና በ OSSE በተሰጠው
የማመልከቻ ቅጽ ላይ ከተዘረዘሩት ሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች ጋር አብረው ይመልሱ።(5-A DCMR §103.4, §103.5,
§108.2).
የመጀመሪያ ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ ላይ፣ አመልካቹ ወይም አመልካቹ ግለሰብ ካልሆነ አመልካቹን ወክሎ
ማመልከቻውን ለማስገባት ውክልና በተሰጠው ሰው በማመልከቻው ውስጥ ያሉት ይዘቶች እና የተሰጡት መረጃዎች
እውነት፣ ትክክል እና የተሟላ መሆኑን የሚገልጽ መግለጫ ላይ መፈረም አለባቸው።(5-A DCMR §103.6). ያለዚህ
መረጃ ማመልከቻው አይካሄድም።
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በማመልከቻው ቅጽ ላይ ከተዘረዘሩት አስፈላጊ ሰነዶች በተጨማሪ፣ እያንዳንዱ አመልካች
የሚከተሉትን ሰነዶች ለስቴት የትምህርት ቢሮ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የቀደመ ትምህርት ክፍል፣ የፈቃድ አሰጣጥ እና የትግበራ
ክፍል (LCU) ማስገባት አለባቸው፣
ሰነድ
አመልካች የወንጀል የኋላ ታሪክ ማጣሪያዎች
እና የልጅ እድገት ምዝገባ ማጣሪያዎችን
ማሟላቱን የሚያሳይ ሰነድ

አላማ
5A DCMR §132: ለሥራ ቅጥር
ተስማሚነት

የዳይሬክተር ብቃቶች (ማመልከቻው በገባበት
ወቅት ተቀጥሮ ከነበር)

ኤጀንሲ
OSSE
1050 First St. NE, Sixth Floor
Washington, DC 20002

5A DCMR §164: የዳይሬክተሩ ብቃቶች
እና ሃላፊነቶች

የይዞታ ሰርተፊኬት ወይም የቤት የይዞታ
ፈቃድ
ቦታ ይምረጡ። የይዞታ ሰርተፊኬቱ
የሚከተሉትን ማካተት አለብት፤ የልጅ
እንክብካቤ ማዕከሉን፣ እንክብካቤ
የሚደረግላቸው የጨቅላ ህጻናት እና ልጆች
ከፍተኛ ቁጥር፣ የሥራ ሰዓት፣ እና የሠራተኛ
ብዛትን ማመልከት። ማሳሰቢያ፥ እርስዎ ለ24ሰዓት የልጅ እድገት ማዕከል ፈቃድ ካመለከቱ፣
ለይዞታ ሰርተፊኬት ሲያመለክቱ ለዞኒንግ ክፍሉ
ማሳወቅ ይኖርብዎታል።

የተጠቃሚ እና የቁጥጥር ጉዳዮች መምሪያ ክፍል (DCRA)
5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ
ማመልከቻ

ቅጥር ግቢዎቹ የልጅ የእድገት ተቋም ወይም ቤት
ሥራ ለመስራት ምቹ ናቸው።

Building and Land Regulation Administration,
Zoning Division(የህንጻ እና የመሬት ቁጥጥር
አስተዳደር የዞኒንግ ክፍል)
1100 Fourth Street, SW, Second Floor
Washington, DC 20024
(202) 442-4400
https://dcra.dc.gov/service/home-occupation-permits
https://dcra.dc.gov/cofo

5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ
ማመልከቻ

የእሳት አደጋ ደህንነት የምርመራ ሰርተፊኬት
(የእሳት ቃጠሎ የደህንነት እቅድ)

ተቋሙ የእሳት አደጋ የደህንነት ህጎች፣
ደንቦች፣ እና ኮዶች ያለው መሆኑን
ያረጋግጡ

የሊድ ቀለም ማረጋገጫ ወይም የክሊራንስ
ሪፖርት (ከማመልከቻው ቀን 30 ቀን
ያልበለጠ)

5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ
ማመልከቻ

ተቋሙ ከማንኛውም ሊድ ያለው ቀለም
ጉዳቶች ነጻ መሆኑን ያረጋግጡ
5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ
ማመልከቻ

የክሊን ሃንድስ ሰርተፊኬት
(ማመልከቻው ከገባበት ቀን ጀምሮ በሰላሳ
ቀናት ውስጥ የተሰጠ)

አመልካቹ ከ $100 የሚበልጥ የኮሎምቢያ
ዲስትሪክት እዳ የሌለበት መሆኑን ማረጋገጫ

የተጠቃሚ እና የቁጥጥር ጉዳዮች መምሪያ ክፍል
(DCRA)
Building and Land Regulation Administration,
Zoning Division(የህንጻ እና የመሬት ቁጥጥር
አስተዳደር የዞኒንግ ክፍል)
1100 Fourth Street, SW, Second Floor
Washington, DC 20024
(202) 442-4400
https://dcra.dc.gov/page/laws-regulations-0
Department of Energy and Environment
1200 First Street NE
Washington, DC 20002
(202) 535-2600
https://doee.dc.gov/
District of Columbia Department of Tax and
Revenue(የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የግብር እና ገቢ ዲፓርትመንት)
1101 Fourth Street, SW, Suite 270 West
ዋሽንግተን፣ ዲሲ 20024
(202) 727-482
https://otr.cfo.dc.gov/page/certificate-clean-hands
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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)

5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ
ማመልከቻ

District of Columbia of Office Risk Management
One Judiciary Square(የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የስጋት
አመራር ቢሮ ዋን ጁዲሺያሪ ስኩዌር)
441 Fourth Street, NW Suite 800 South
Washington, DC 20001
(202) 727-8600
https://orm.dc.gov/

በሰነድ አረጋጋጭ ፊት የተደረገ የህንጻ አጠቃቀም
ስምምነት

5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ
ማመልከቻ

OSSE
1050 First St. NE, Sixth Floor
Washington, DC 20002

የሶስት ዓመት የፈቃድ ክፍያዎች
የመጀመሪያ የፈቃድ ክፍያዎች (3-ዓመት ፈቃድ)
የማመልከቻ እና የቅድመ ፈቃድ ምርመራ ክፍያ
የልጅ የእድገት ማዕከል፣ 1 - 50 ልጆች
የልጅ የእድገት ማዕከል፣ 51 - 100 ልጆች
የልጅ የእድገት ማዕከል፣ 101 - 175 ልጆች
የልጅ የእድገት ማዕከል ከ175 ልጆች በላይ

ተገቢው ክፍያ
$ 75.00
$600.00
$900.00
$1,200.00
$1,500.00

ተቋሙ የልጅ የእድገት ተቋም ደንቡን ያሟላ መሆኑን ለመለየት፣ የተሟላ የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ ከገባ በኋላ እና
ፈቃዱ ከመሰጠቱ በፊት በሥፍራው ላይ በመገኘት ምርመራ ይደረጋል።(5 A DCMR §103.8). በመጀመሪያ የፈቃድ
ምርመራ ወቅት ተቋሙ ደንቡን ካላከበረ ወይም በማናቸውም መንገድ ጉድለት ካለበት፣ የጉድለት መግለጫ ሊሰጥ
ይችላል።(5A DCMR §103.9). እያንዳንዱ ጉድለት የተስተካከለ መሆኑን የሚገልጽ ማስታወቂያ ከአመልካቹ ከቀረበ
በኋላ፣ ተቋሙ ያረመ መሆኑን ለመለየት ተከታይ የማመልከቻ ግምገማ እና ምርመራ ወይም እንደአስፈላጊነቱ ምርመራዎች
ይደረጋሉ።
የመጀመሪያ የፈቃድ ማመልከቻ ቅጹን መፈረም፣ ተገቢ የሆነውን የፈቃድ ክፍያ ማካተት፣ እና የልጅ የእድገት ማዕከል
የኦሪየንቴሽን(ገለጻ) ሰርተፊኬት ቅጂውን ማስገባት አለብዎ።
የመጀመሪያውን ጥያቄ ካስገቡበት ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ የተሟላ ማመልከቻ አለማቅረብ ማመልከቻዎ
ተቀባይነት እንዲያጣ ሊያስደርግ ይችላል።
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