
 

 

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

የDC መሪ አስተማሪዎች ለከፍተኛ ዲግሪዎች (DC LEAD) እርዳታ ከ DC ታዳጊ ተማሪዎች ጋር ለመስራት እውቀት፣ ክህሎቶች እና ማስረጃዎች ያላቸውን 
የዲስትሪክቱን የልጅ እንክብካቤ አስተማሪዎች እና በዲስትሪክቱ ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የቅድመ ልጅነት ባለሙያዎች ቁጥር በነጻ የትምህርት እድሎች 
አማካኝነት ለድህረ ሁለተኛ ደረጃ ዲግሪዎች የማቅረብ አላማ ያለው ነው። እርዳታው የግዛት የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮን (OSSE) በመወከል በደቡብ 
ምስራቅ የልጆች የገንዘብ ድጋፍ (SCF) ይተዳደራል።  

የDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም የፕሮግራሙ ተማሪዎች በቅድመ ልጅነት ትምህርት ተባባሪ ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ ሲከታተሉ የትምህርት 
ክፍያን እና የመጽሃፍት ወጪን ይሸፈናል። በOSSE ፈቃድ በተሰጠው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ የሚሰሩ የህጻናት እንክብካቤ አስተማሪዎች የDC LEAD 
ድረገጽን በSCF ድረገጽ በመጎብኘት የ DC LEAD ማመልከቻን ማግኘት ይችላሉ። የDC LEAD ድረገጽ በብቁነት መስፈርቶች ላይ መረጃን እና እንዴት 
ማመልከት እንደሚቻል መመሪያዎችን ይሰጣል።  

የDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም ተቀባዮች ከሚከተሉት ተጠቃሚ ይሆናሉ፦ 

• 100 በመቶ የትምህርት እና ክፍያዎች ሽፋን፤  
• የመጽሀፍ ወጪ የማካካሻ ክፍያ፤ 
• ጉርሻዎች እና የትምህርት አበሎች፤ 
• የተመደበ የDC LEAD ፕሮግራም አማካሪ እና የ DC LEAD አማካሪ፤  
• የሚከፈልበት የመልቀቂያ ጊዜን ከስራ የመቀበል አማራጭ፤ እና  
• ላፕቶፕ የመቀበል አማራጭ።  

በDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም ለመሳተፍ ብቁ ለመሆን፣ የልጅ እንክብካቤ አስተማሪ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለበት፦  
1. በOSSE ፈቃድ በተሰጠው የልጅ እድገት ተቋም ውስጥ መቀጠር፤ 
2. የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ ወይም GED መያዝ፤ 
3. የአሰሪ ስምምነት ቅጽ መሙላት (የሚመለከተው ከሆነ)፤ 
4. በDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል የውል አመት በሙሉ በአሁኑ ጊዜ በተቀጠሩበት የልጅ እንክብካቤ ተቋም ውስጥ ለመስራት ዝግጁ መሆን፤ 
5. አሁን ባሉበት የስራ ደረጃ ወይም ለማግኘት በሚፈልጉበት የስራ ደረጃ ዝቅተኛውን የትምህርት መስፈርቶች ለማሟላት በሚሰራ ፕሮግራም ላይ 

መመዝገብ ወይም ፍላጎት መኖር፤ እና 
6. የተሞላ የDC LEAD ማመልከቻ ቅጽ ማስገባት። 

ለDC LEAD ነጻ የትምህርት እድል እንዴት ማመልከት እንደሚቻል  

የመስመር ላይ የማመልከቻ ቅጹን ለመሙላት እባክዎ የSCF ድረገጽን ይጎብኙ። ለጥያቄዎች፣ እባክዎ DC LEADን በ (202) 561-5500 ወይም በኢሜይል በ 
DCLEAD@sechildrensfund.org ያነጋግሩ።  

ስለ SCF 

SCF የዋሽንግተን፣ DC ልጆችን፣ ቤተሰቦችን እና ማህበረሰቦችን ጤና እና ደህንነት ለማሻሻል ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን የሚሰጥ ለትርፍ ያልተቋቋመ 
ድርጅት ነው። በ2021 SCF የDC LEAD ስጦታን ከOSSE ተሸልሞ ነበር። እንደ እርዳታ አስተዳዳሪ፣ SCF የፕሮግራሙ ተማሪዎች የቅድመ ልጅነት ትምህርት 
ተባባሪ ወይም የመጀመሪያ ዲግሪን ሲከታተሉ የትምህርት ክፍያን እና የመጽሃፍት ወጪን የሚሸፍን ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም በመስጠት ለቅድመ 
ልጅነት የስራ ሃይል ዝቅተኛ የትምህርት መስፈርቶች ለማሟላት የዲስትሪክቱን የቅድመ ልጅነት ትምህርት የስራ ሃይል ድጋፍ ይመራል እንዲሁም ይቆጣጠራል። 

 

DC LEAD የእውቂያ መረጃ 

Emmett J. Irby 
የፕሮግራም አስተባባሪ 
4228 6th St., SE Washington, DC 20032 
(202) 561-5500 
e.irby@sechildrensfund.org  
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