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የDC መሪ አስተማሪዎች ለከፍተኛ ዲግሪዎች (DC LEAD) ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም 

በተደጋጋሚ የተጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ) 
 

የDC መሪ አስተማሪዎች ለከፍተኛ ዲግሪ (DC LEAD) ነጻ የትምህርት እድል 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። ፕሮግራሙ 

ሲጠናቀቅ፣ ተማሪዎች በDC ውስጥ ላሉ የመጀመሪያ ደረጃ የቅድመ ልጅነት ሰራተኞች በስቴት የትምህርት የበላይ 

ተቆጣጣሪ ቢሮ (OSSE) የተቀመጡትን አነስተኛ የትምህርት መስፈርቶች ለማሟላት በቅድመ ልጅነት ትምህርት 

(ECE) የተባባሪ ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ ያገኛሉ። የDC LEAD ፕሮግራም OSSEን በመወከል በሳውዝ ዌስት የልጆች 

ፈንድ (SCF) ይተዳደራል።  

 

1. የDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም ምንድን ነው? 

የDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም የልጅ እንክብካቤ ተቋሙን በOSSE የተቀመጡ አነስተኛ 

የትምህርት መስፈርቶች የሚያሟሉ ሰራተኞችን ለመደገፍ በDC ውስጥ ፈቃድ ላላቸው የልጅ እድገት 

ተቋማት ውስጥ ለሚሰሩ የህጻናት ማሳደጊያ መምህራን የትምህርት ክፍያን እና የመጽሃፍት ወጪን 

የሚሸፍን የነጻ ትምህርት እድል ነው። 

 

2. የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች ለDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል 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 ይማመልከቻውን ተጨባጭ እትም በኢሜይል 

በDCLEAD@sechildrensfund.org በኩል ሊጠይቁ ይችላሉ።  

 

3. ለDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ብቁ የሆነው ማን ነው? 

የብቁነት መረጃን እዚህ ይመልከቱ።  

 

4. የልጅ እንክብካቤ አስተማሪ ለነጻ የትምህርት እድል ብቁ ሆነው ከተገኙ የDC LEAD ማበረታቻ 

ለመቀበል ብቁ ናቸው? 

ብቁነት ለነጻ የትምህርት እድል እና ለማበረታቻ ፕሮግራም በግለሰብ ደረጃ ይወሰናል። በCDA፣ ተባባሪ 

ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም የተመዘገበ ልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች ለማበረታቻው ብቁ ሊሆኑ 

ይችላሉ። ስለ ብቁነት ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል።  

 

https://osse.dc.gov/eceresources
https://osse.dc.gov/eceresources
https://sechildrensfund.org/
mailto:DCLEAD@sechildrensfund.org
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/DC%20LEAD%20%E1%8B%A8%E1%88%B5%E1%8A%AE%E1%88%8B%E1%88%AD%E1%88%BA%E1%8D%95%20%E1%89%A5%E1%89%81%E1%8A%90%E1%89%B5%20%E1%8D%96%E1%88%8A%E1%88%B2_0.pdf
https://sechildrensfund.org/am/dc-lead/
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5. የልጅ እንክብካቤ አስተማሪ ለDC LEAD ነጻ የትምህርት ፕሮግራል ፍላጎት ቢኖረው ነገር ግን በIHE 

ያልተመዘገበ ቢሆንስ? 

በIHE ያልተመዘገበ ነገር ግን በቅድመ ልጅነት ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ለመከታተል የሚፈልግ የልጅ 

እንክብካቤ አስተማሪ አሁንም የDC LEAD ማመልከቻን መሙላት ይችላል። የDC LEAD ፕሮግራም አማካሪ 

ማመልከቻው ከገባ ከሰባት-14 ቀናት ውስጥ ክትትል ያደርጋሉ። አስተማሪው ብቁ ሆኖ ከተገኘ፣ የDC LEAD 

ፕሮግራም አማካሪ አመልካቹን ለአጋር IHE (ጥያቄ 5ን ይመልከቱ) እንዲመለከተው ይደግፈዋል።  

 

6. በDC LEAD ፕሮግራም ውስጥ እየተሳተፈ ያለው IHEs የትኛው ነው? 

 ቦዊ ስቴት ዩኒቨርሲቲ 

 ሴንትራል ቴክሳስ ኮሌጅ 

 ሞንትጎሜሪ ኮሌጅ 

 ኖርዘርን ቨርጂኒያ ኮሚኒውቲ ኮሌጅ 

 ፕሪንስ ጆርጅ ኮሚኒውቲ ኮሌጅ 

 ትሪኒቲ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ 

 የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ዩኒቨርሲቲ 

 የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ኮሚውኒቲ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ 

 የፖቶማክ ዩኒቨርሲቲ 

 

የIHEs አጋርነትን በተመለከተ የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የSCF ድህረ ገጽ ይጎብኙ.። 

7. ብቁ አመልካቾች የነጻ የትምህርት እድል ክፍያዎችን ያገኛሉ? 

አይ፣ ፈንዶቹ በእያንዳንዱ ሴሚስተር ተማሪው ወደሚሄድበት IHE በቀጥታ ይሰራጫሉ።  

 

8. አንድ ተማሪ የDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ከማግኘቱ አስቀድሞ ከራሱ አውጥቶ የከፈለው 

ገንዘብ ይመለስለታል? 

አይ፣ ተማሪዎች ገንዘብ የሚሰጣቸውማመልከቻቸው ተቀባይነት ካገኘ እና የአመታዊ ነጻ የትምህርት 

እድል ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ ብቻ ነው። 

 

9. በቅድመ-ኬ ማሻሻያ እና ማስፋፊያ ፕሮግራም (PKEEP) ውስጥ ያሉ መምህራን እና ረዳት 

መምህራን ብቁ ናቸው? 

አዎ፣ የPKEEP መምህራን እና ረዳት መምህራን የሌላ ፕሮግራም ብቁነት መስፈርትን ለDC LEAD ነጻ 

የትምህርት እድል ፕሮግራም ብቁ ናቸው።  

 

10. ከትምህርት ውጪ ባለው ጊዜ (OST) ፕሮግራም የቡድን መሪዎች እና ረዳት ቡድን መሪዎች ብቁ 

ናቸው? 

አዎ፣ በOST ፕሮግራሞች ውስጥ ያሉ የቡድን መሪዎች እና ረዳት የቡድን መሪዎች በOSSE ፈቃድ ባገኘ የልጅ 

እድገት ተቋም ውስጥ ከሆኑ እና በጨቅላ ህጻናት፣ በታዳጊዎች ወይም ቅድመ ትምህርት ቤት እድሜ ላይ ባሉ 

https://sechildrensfund.org/am/dc-lead/
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ልጆች ፈቃድ ባገኘ በዲስትሪክቱ ውስጥ ባለ የእድገት ተቋማት ውስጥ መሪ ወይም ረዳት የልጅ መምህር 

ለመሆን የምስክርነት መስፈርቶችን ለማሟላት ፍላጎት ካላቸው ማመልከት ይችላሉ።  
 

11. በOSSE ፈቃድ ባገኙ ተቋማት ያሉ የ Montessori ፕሮግራሞች መምህራን እና ረዳት መምህራን ብቁ 

ናቸው? 

አዎ፣ በOSSE ፈቃድ ባገኙ ተቋማት ውስጥ ያሉ የMontessori መምህራን ለነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም 

ብቁ ናቸው። 

ማስታወሻ፦ ነጻ የትምህርት እድሎች በጥቅም ላይ የሚውሉት ለተባባሪ ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ 

ለሚወስዱ የጥናት ፕሮግራሞችን IHEs (ጥያቄ 5ን ይመልከቱ) አጋር በማድረግ ብቻ ነው። በዚህ ጊዜ፣ DC 

LEAD በአጋር ተቋም ውስጥ ከተባባሪ ወይም ከመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም ውጪ የMontessori ጥናቶችን 

ሊደግፍ አይችልም።  

 

 

 

 

12. ብቁ አመልካቾች ነጻ የትምህርት እድሉን የሚያገኙት መቼ ነው? 

ብቁ አመልካቾች የDC LEAD ፕሮግራም ቅበላን፣ የተፈረመ አመታዊ ነጻ የትምህርት እድል ስምምነት 

ማጠናቀቅን እና በቅድመ ማጽደቂያው ትምህርቶች መመዝገብን ተከትሎ ነጻ የትምህርት እድል የገንዘብ 

ድጋፍ ያገኛሉ። እባክዎ ያስታውሱ፣ የመማሪያ ክፍያዎች እና ክፍያዎች ለIHE በቀጥታ ይሰራጫል።  

13. አመልካቾች የDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ማመልከቻቸው እንደጸደቀ የሚያውቁት እንዴት 

ነው? 

አመልካቾች በኢሜይል እና በፖስታ በኩል የውሳኔ ደብዳቤ ይቀበላሉ። 

 

14. አመልካቾች ስለ DC LEAD ጥያቄዎች ካሏቸው ማንን ያነጋግሩ? 

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

 

mailto:DCLEAD@sechildrensfund.org

