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የDC መሪ አስተማሪዎች ለከፍተኛ ዲግሪዎች (DC LEAD) የማበረታቻ ፕሮግራም 

በተደጋጋሚ የተጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ) 
 

የDC መሪ አስተማሪዎች ለከፍተኛ ዲግሪ (DC LEAD) ፕሮግራም የDC ታዳጊ ተማሪዎችን ለመደገፍ እና በዲስትሪክቱ 

ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የልጅነት ባለሙያዎችን ብዛት ለማሳደግ እውቀት፣ ችሎታዎች እና ትምህርት 

ያላቸውን የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎችን የማቅረብ አላማ ያለው ነው። የDC LEAD ፕሮግራም የስቴት የትምህርት 

የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮን (OSSE) በመወከል በሳውዝ ዌስት የልጆች ፈንድ (SCF) ይተዳደራል።  

 

1. DC LEAD የማበረታቻ ፕሮግራም ምንድን ነው? 

የDC LEAD ማበረታቻ ፕሮግራም የገንዘብ አቅርቦትን መሰረት በማድረግ፣ የOSSE አነስተኛውን 

የትምህርት መስፈርቶች ለሚያሟሉ ወይም አሁን ላሉበት መደብ አስቀድመው አነስተኛውን 

የትምህርት መስፈርት ላሟሉ በልጆች እድገት ተባባሪ (CDA) የማስረጃ ፕሮግራም ወይም የዲግሪ 

ፕሮግራም ለተመዘገቡ የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች እስከ $3,000 የሚሆን የገንዘብ ማበረታቻ ይሰጣል። 

a. ለአነስተኛ የትምህርት መስፈርቶች ሰንጠረዥ 1ን ይመልከቱ።  

ሰንጠረዥ 1፦ አነስተኛ የትምህርት መስፈርቶች 
 

መደብ አነስተኛ የትምህርት ማስረጃ ያስፈልጋል ተፈጻሚ 

የሚሆንበት 

ቀን 

ዋና ዳይሬክተር በECE (ወይም በቅድመ ልጅነት እድገት፣ የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርት ወይም የቅድሚያ ልዩ ትምህርት) የመጀመሪያ ዲግሪ 

(BA) ወይም በECE በማንኛውም የትምህርት ዘርፍ በመጀመሪያ 

ዲግሪ ቢያንስ 15 ሴሚስተር የክሬዲት ሰአታት። 

ዲሴምበር 
2022 

መምህር በ ECE (ወይም በቅድመ ልጅነት እድገት፣ የልጅ እና የቤተሰብ 

ጥናቶች ወይም በቅርበት የሚገናኝ ዘርፍ) ተባባሪ ዲግሪ 

(AA)ወይም በቅድመ ልጅነት በማንኛውም የትምህርት ዘርፍ 

በተባባሪ ዲግሪ (ወይም ከፍተኛ) ቢያንስ 24 ሴሚስተር የክሬዲት 

ሰአታት። 

ዲሴምበር 
2023 

ረዳት መምህር የልጅ እድገት ተባባሪ (CDA) ወይም በማንኛውም የትምህርት 

ዘርፍ ተባባሪ ዲግሪ (ወይም ከፍተኛ)። 

ዲሴምበር 
2023 

የተስፋፋ የቤት 

ውስጥ ተንከባካቢ 

በ ECE (ወይም በቅድመ ልጅነት እድገት፣ የልጅ እና የቤተሰብ 

ጥናት ወይም በቅርበት የሚገናኝ ዘርፍ) ተባባሪ ዲግሪ ወይም 

ዲሴምበር 
2023 

https://osse.dc.gov/eceresources
https://osse.dc.gov/eceresources
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መደብ አነስተኛ የትምህርት ማስረጃ ያስፈልጋል ተፈጻሚ 

የሚሆንበት 

ቀን 

በቅድመ ልጅነት በማንኛውም የትምህርት ዘርፍ በተባባሪ ዲግሪ 

(ወይም ከፍተኛ) ቢያንስ 24 ሴሚስተር የክሬዲት ሰአታት። 

የቤት ውስጥ 

ተንከባካቢ እና 

ተባባሪ የቤት ውስጥ 

ተንከባካቢ 

CDA ዲሴምበር 
2023 

 

 

2. የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች ለ DC LEAD ማበረታቻ ፕሮግራም የሚያመለክቱት እንዴት ነው? 

የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች በSCF ድህረ ገጽ በኩል ማመልከት ወይም የመተግበሪያውን ተጨባጭ 

እትም መሙላት ይችላሉ። የDC LEAD ማመልከቻ ቅጽ ተጨባጭ እትሞች ለልጅ እድገት ተቋማት፣ ለDC 

ልጆች እንክብካቤ ግንኙነቶች (DC CCC) አገልግሎት ማዕከላት እና የከፍተኛ ትምህርት አጋር ተቋማት (IHEs) 

ይሰራጫሉ። የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች በኢሜይል በDCLEAD@sechildrensfund.org በኩል 

የማመልከቻውን ግልባጭ እትም መጠየቅ ይችላሉ።  

 

3. የDC LEAD ማበረታቻ ለመቀበል ብቁ የሆነው ማን ነው? 

በOSSE ፈቃድ በተሰጠው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ ብቁ በሆነ የስራ መደብ ላይ ተቀጣሪ የሆነ 

የልጅ እንክብካቤ አስተማሪ። ለብቁነት መስፈርቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ በSCF ድህረ 

ገጽን ይጎብኙ። 
 

4. የልጅ እንክብካቤ አስተማሪ ለማበረታቻው ብቁ ሆነው ከተገኙ የDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል 

ለመቀበል ብቁ ናቸው? 

ብቁነት ለነጻ የትምህርት እድል እና ለማበረታቻ ፕሮግራም በግለሰብ ደረጃ ይወሰናል። ለማበረታቻው ብቁ 

ሆኖ የተገኘ እና በDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ፍላጎት ያለው የልጅ እንክብካቤ አስተማሪ ለነጻ የትምህርት 

እድል ብቁ ሊሆን ይችላል። ስለ ብቁነት ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል።  

  

5. የDC LEAD ማበረታቻ ለመቀበል ብቁ ያልሆነው ማን ነው? 

የሚከተሉት የስራ መደቦች ብቁ አይደሉም፦ 

a. ከትምህርት ቤት ጊዜ ውጪ ፕሮግራም የቡድን መሪዎች እና ረዳቶች 

b. ረዳቶች እና ተተኪዎች 

c. በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS) እና በህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች 

አስተማሪዎች 

 

6. ብቁ አመልካቾች የማበረታቻ ክፍያቸውን በአንድ ወይም በብዙ ጊዜ ክፍያዎች ይቀበላሉ? 

https://sechildrensfund.org/
mailto:DCLEAD@sechildrensfund.org
https://sechildrensfund.org/
https://sechildrensfund.org/
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/DC%20LEAD%20%E1%8B%A8%E1%88%9B%E1%89%A0%E1%88%A8%E1%89%B3%E1%89%BB%20%E1%8B%A8%E1%89%A5%E1%89%83%E1%89%B5%20%E1%8D%96%E1%88%8A%E1%88%B2%20_0.pdf
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የማበረታቻ ክፍያው በገንዘብ አቅርቦት መሰረት እያንዳንዳቸው እስከ የ$1,500 ሁለት ጊዜ ክፍያዎች 

ይሰራጫሉ። እያንዳንዱ ፈቃድ ያለው ተሳታፊ የገንዘብ አቅርቦትን መሰረት በማድረግ በድምሩ እስከ $3,000 

ያገኛል። 

 

7. ብቁ ለሚያሟሉ ተወዳዳሪዎች ታክስ ከክፍያ(ከክፍያዎች) ይወጣል? 

አይ፣ ታክሶች ከክፍያ(ክፍያዎች) ሊወጣ አይችልም። የማበረታቻ ተቀባዮች በአመቱ መጨረሻ ላይ 1099 

የታክስ ሰነድ ይሰጣቸዋል። ተቀባዮች የስቴት ወይም የፌደራል ታክሳቸውን በሚያስገቡበት ጊዜ ገቢውን 

ሪፖርት እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ እናም የ2022/2023 ታክሳቸውን በሚያስገቡበት ጊዜ ተጨማሪ ታክስ 

መክፈል ሊያስፈልጋቸው ይችላል። የማበረታቻ ክፍያ የሚቀበሉ ግለሰቦች አካውንታንት ወይም ሌላ የታስክ 

ባለሙያ ማማከር ሊፈልጉ፣ እና/ወይም የወደፊት ታክስ ማስያዣዎችን ለመሸፈን የተቀበሉትን የፈንዶችን 

ክፍል ማስቀመጥ ሊፈልጉ ይችላሉ።  

 

8. በቅድመ-K የማሻሻያ እና የማስፋፊያ ፕሮግራም (PKEEP) ያሉ መምህራን እና ረዳት መምህራን የDC 

LEAD ማበረታቻ ለማግኘት ብቁ ናቸው? 

አዎ፣ ለPKEEP አነስተኛውን የትምህርት መስፈርቶች የሚያሟሉ የ PKEEP መምህራን እና ረዳት መምህራን የ 

DC LEAD ማበረታቻ ለመቀበል ብቁ ናቸው።  

 

9. በ OSSE ፈቃድ ባገኙ የ Montessori ፕሮግራሞች ውስጥ ያሉ መምህራን እና ረዳት መምህራን የDC 

LEAD ማበረታቻ ለማግኘት ብቁ ናቸው? 

አዎ፣ ዝቅተኛውን የትምህርት መስፈርቶች የሚያሟሉ ወይም አነስተኛውን የትምህርት መስፈርቶች 

ለማሟላት በአሁኑ ጊዜ በትምህርት ፕሮግራም ወይም ኮሌጅ/ዩኒቨርሲቲ የተመዘገቡ በOSSE ፈቃድ ባገኙ የ 

Montessori ፕሮግራሞች ውስጥ ያሉ መምህራን እና ረዳት መምህራን የDC LEAD ማበረታቻ ለማግኘት 

ብቁ ናቸው። 

 

10. ብቁ አመልካቾች የፋይናንስ ማበረታቻ የሚያገኙት መቼ ነው? 

ብቁ አመልካቾች የመጀመሪያውን የፋይናንስ ማበረታቻ፣ ከ DC LEAD ማመልከቻ መጽደቅ፣ የ DC LEAD 

የማበረታቻ ክፍያ ሂደት መጠናቀቅ እና የ DC LEAD ማበረታቻ ስምምነት ፊርማ ከስድስት ወር በኋላ 

ያገኛሉ። ሁሉም ክፍያዎች በቅድመ ትምህርት ፈቃድ መስጫ መሳሪያ ክፍል (DELLT) ቀጣይነት ባለው የስራ 

ቅጥር ማረጋገጫ የሚወሰኑ ናቸው።  

 

11. አመልካቾች ፈንዶችን ለመቀበል አሁን ባሉበት የስራ መደብ ተቀጣሪ ሆነው መቆየት 

ያስፈልጋቸዋል?  

በDC LEAD የማበረታቻ ስምምነት ላይ እንደተገለጸው፣ ፈቃድ የተሰጣቸው ብቁ አመልካቾች የማበረታቻ 

ክፍያዎችን ለማግኘት ከአሁኑ አሰሪያቸው ጋር ተቀጥረው መቆየት አለባቸው። ከጸደቀ በኋላ ለስድስት ወራት 

ያህል ተቀጣሪ ሆነው የቆዩት የ$1,500 ያገኛሉ እናም ከጸደቀ በኋላ ለ12 ወራት ተቀጣሪ ሆነው የቆዩት በገንዘብ 

አቅርቦት መሰረት ተጨማሪ የ$1,500 ክፍያ ያገኛሉ።  
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12. አመልካቾች የDC LEAD ማመልከቻቸው እንደጸደቀ ወይም ተቀባይነት እንዳላገኘ ማወቅ የሚችሉት 

እንዴት ነው? 

አመልካቾች በኢሜይል እና በፖስታ በኩል የውሳኔ ደብዳቤ ይቀበላሉ። 

 

13. ፍላጎት ያላቸው አመልካቾች ስለ DC LEAD ጥያቄዎች ካሏቸው ማነጋገር ያለባቸው ማንን ነው? 

ስለ DC LEAD ፕሮግራም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ በDCLEAD@sechildrensfund.org ኢሜይል ያድርጉ። 
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