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የDC አስተማሪዎች ለከፍተኛ ዲግሪዎች (DC LEAD) ፕሮግራም 
የልጅ እድገት ተቋም ስምምነት 

 
የDC LEAD ምሁርን የሚቀጥር የልጅ እድገት ተቋም/ትምህርት ቤት ዋና ዳይሬክተር፣ ርዕሰ መምህር፣ 
ባለቤት ወይም ስልጣን ያለው ተወካይ ይህን ስምምነት በመሙላት ከዚህ በታች መፈረም አለበት፦  

 
የDC LEAD ፕሮግራም፣ የ DC LEAD ምሁር ቀጣሪን ድጋፍ እና ተሳትፎ ይመክራል። _________________________                                                                                                                                                                                   

የአመልካች ስም  

በDC LEAD ፕሮግራም በኩል ስኮላርሺፕ በተሰጠበት ጊዜ ___________________________________________                                                                                                                                          
የልጅ እድገት ተቋም ስም  

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ኃላፊነቶች ለመወጣት መስማማቱን አረጋግጣለሁ። 

 
የአሰሪ ኃላፊነቶች 

 

• ለነጻ የትምህርት እድል ተቀባይ በየሳምንቱ የሚከፈልበት የመልቀቂያ ጊዜ1 ያቅርቡ። ነጻ የትምህርት እድል 
ተቀባዩ በሳምንት የመልቀቂያ ጊዜ ሊወስድ የሚችለው ቢበዛ ሶስት ሰአታት ብቻ ነው። የመለቀቂያ ሰአት 
የሚለቀቀው ትምህርቶች በክፍለ ጊዜያቸው ከሆኑ ብቻ ነው።  

• ከዚህ በታች እንደተገለጸው ሰራተኛው በላቀ የፋይናንስ ማካካሻ ወደ ድህረ ሁለተኛ ደረጃ መረጃዎች 
ያደረገውን የተሳካ ግስጋሴ እውቅና ለመስጠት ቃል ይግቡ።  

 በዓመቱ መጨረሻ የ9-12 ክሬዲት ሰአታት በተሳካ ሁኔታ ሲጠናቀቅ አሰሪው ለDC LEAD ምሁር 
ያቀርባል (ከዚህ በታች ካሉት አማራጮች አንዱን ይምረጡ)፦ 

______ ከሌላ ከሚጠበቀው ከማንኛውም ጭማሪ ወይም ቦነስ በተጨማሪ የ$300 ቦነስ ወይም 

______ ሰራተኛው በአሠሪው ነባር የማካካሻ ፖሊሲዎች ወይም ከሠራተኛ ጋር ባለው የቅጥር ውል 
መሠረት ሊከፈለው ከሚችለው ሌላ ጭማሪ ወይም ጉርሻ በተጨማሪ የሁለት በመቶ የደመወዝ 
ጭማሪ። 

 
የDC LEAD ኃላፊነቶች 

 

• DC LEAD ለተጠየቀው የመልቀቂያ ሰአታት 100 በመቶ በሰአት $21.10 ለፕሮግራሙ ይከፍላል። 

• DC LEAD የተወሰነውን የስምምነት ዓመት ለማጠናቀቅ ያለዉን ሂደት ለቀጣሪው ያሳውቃል። 

 
የሰራተኛ ኃላፊነቶች 

 

• ሰራተኛው በእያንዳንዱ ሴሚስተር/ጊዜ መጀመሪያ ላይ ለሚከፈልበት የመልቀቂያ ጊዜ 
ቀናት/ሰዓቶችን ይጠይቃል።  

• ሰራተኛው ለተወሰነው የስምምነት ዓመት ያህል ጊዜ ተቀጥሮ ይቆያል።  
 
 

 
1DC LEAD በተተኪ አማካኝ ውጪ መሰረት ለቀጣሪው የሚከፈልበት የመልቀቂያ ጊዜ በሰዓት በ$21.10 ይከፍለዋል።  
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የስምምነት ተፈጻሚነት ግዜ  

 

ይህ ስምምነት ተፈጻሚ የሚሆነው ከ[ቀን] እስከ [ቀን] ነዉ። 

 
❑ በዚህ ስምምነት ውስጥ ለመሳተፍ ፈቃደኛ አይደለሁም።2 

 
የሰራተኛ/ DC LEAD ምሁር ስም፦ _________________________________________________________ 

 
ሰራተኛ/DC LEAD ምሁር የስራ መደብ፦______________________________________________________ 

 
የሰራተኛ/የDC LEAD ምሁር ፊርማ፡- 
___________________________________________________ 

 
ቀን፦ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
የአሰሪ ስም፦ 
_____________________________________________________________________ 

 
ይህን ቅጽ የሚሞላ ስልጣን ያለው ግለሰብ ሚና፦__________________________________________ 

 
ይህን ቅጽ የሚሞላ ስልጣን ያለው ግለሰብ ፊርማ፦______________________________________ 

 
ቀን፦ _________________________________________________________________________ 

 
 
የ DC LEAD ሰራተኛ ስም፦ 
_________________________________________________________________ 

 
የ DC LEAD ሰራተኛ ሚና፦ 
__________________________________________________________________ 

 
የ DC LEAD ሰራተኛ ፊርማ፦ 
_________________________________________________________________ 
  

 
ቀን፦ 
________________________________________________________________________________ 

 
2 እባክዎ ልብ ይበሉ፡አሰሪው ለመሳተፍ ፍቃደኛ ካልሆነ ምሁሩ የ9-12 ክረዲት ሰአታትን ካጠናቀቀ በኋላ የሚከፈልበት የመልቀቅያ 
ግዜ፣ ጉርሻ/ሁለት በመቶ የደመወዝ ጭማሪ አያገኝም። ፍቃደኛ አለመሆን አመልካቹን ስኮላርሺፕ ከማግኘት አያግደዉም።  
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