የትምህርት ዘመን፦
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Denver Preschool Program
የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት ማመልከቻ
የልጅ ስም ___________________________________________________________________________________________________________________
በ2006 ውስጥ በድምፅ ሰጪዎች የተፈቀደ እና በ 2014 ላይ የታደሰው፣ የ Denver Preschool Program (DPP) ለዴንቨር (Denver) የቅድመ ትምህርት ቤት
ተማሪዎች ምቹ አድርጓል። የዴንቨር (Denver) የቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብር (DPP) በቤተሰብ የትምህርት ክሬዲት ላይ ከ $15 ሚሊዮን በላይ እና በከተማዋ
ውስጥ ባሉት 250 በሚሆኑ ቅድመ ትምህርት ቤቶች ላይ፣ እነዚህን መርሐግብሮችን ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት መስጠት የሚያስፈልጋቸውን አስፈላጊ
ቁሳቁሶች ጋር ለመስጠት ሲባል፣ በዓመት ተጨማሪ ለትምህርት መርጃ መሣሪያዎች ወደ $3 ሚሊዮን የሚሆኑ ወጪ ያወጣል።
ለዴንቨር የቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብር የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት ተጠቃሚ ለመሆን በከተማዋ ውስጥ እና በዴንቨር ካውንቲ (County of
Denver) መኖር ያለብዎ ሲሆን የእርስዎም ልጅ ለሚያመለክቱበት የትምህርት ዘመን ውስጥ ኦክቶበር 1 ላይ 3 ወይም 4 ዓመት ሊሞላው የሚገባ ሲሆን
የዴንቨር የቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብር ውስጥ ተሳታፊ መሆን አለበት። አንድ ቤተሰብ የሚቀበለው የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት መጠኑ በቤተሰብ
ቁጥር እና ገቢ መጠን፣ የተመረጠው የቅድመ ትምህርት ቤት የጥራት ደረጃ፣ እና ልጁ በቅድመ ትምህርት ቤቱ ውስጥ በሳምንት ውስጥ የሚሳተፍባቸው የሰዓታት
ቁጥር ላይ መሰረት ያደርጋል። ሆኖም ግን፣ 4 ዓመት ዕድሜ ያለው ሆኖ በዴንቨር (Denver) የሚኖር እና የዴንቨር (Denver) ቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብርውስጥ የሚሳተፍ የቅድመ ትምህርት ቤት ውስጥ ከተሳተፈ የተወሰነ የክሬዲት መጠን ለመውሰድ መብት አለው። የእርስዎ ቅድመ ትምህርት ቤት በዴንቨር
(Denver) ቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብር እየተሳተፈ ካልሆነ፣ እባክዎን እንዴት መመዝገብ እንዳለባቸው እንዲያውቁ እኛን እንዲያገኙ ያበረታቷቸው። አንዴ
የእርስዎ ቅድመ ትምህርት ቤት በዴንቨር (Denver) ቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብር ውስጥ ከተመዘገበ እና የእርስዎ ማመልከቻ ተቀባይነት ካገኘ፣የትምህርት ቤት
ክፍያ ክሬዲት ማግኘት ሊጀምሩ ይችላሉ። የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት የተገመተው መጠኑን ለማወቅ፣ እባክዎን የሚከተለው ገጽ ይጎብኙ dpp.org/calculator
ሲጨርሱ፣ እባክዎን ማመልከቻውን እና ሰነዶቹን (ከዚህ በታች ይመልከቱ) ለዴንቨር (Denver) የቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብር በኢሜይል፣ በፋክስ፣ ወይም
በፓስታ በኩል ያስረክቡ፤
በኢሜይል፦

application@dpp.org

በፋክስ፦

(303) 295-1750

በደብዳቤ፦

Denver Preschool Program
P.O. Box 40037
Denver, CO 80204-0037

በኢንተርኔት ቀጥታ መስመር ላይ ያለ የማመልከቻ ቅጂ የሚገኝ ሲሆን በቀጣይ ድኅረገጽ ላይ apply.dpp.org በበርካታ ቋንቋዎች ይገኛል። ካረጋገጠ
በኋላ፣ DPP ለልጅዎ በወር ውስጥ የሚሸፍነውን የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲትን በተመለከተ ለእርስዎ እና ለቅድመ ትምህር ቤት በግምት በአንድ
ሳምንት ውስጥ ደብዳቤ ይልካል። የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት ለልጅዎ ቅድመ ትምህርት ቤት በቀጥታ የሚከፈል ሲሆን በእያንዳንዱ ወር በወርኃዊ ክፍያዎ
ላይ ይተገበራል። ካመለከቱ በኋላ የእርስዎ አድራሻ ወይም ገቢ ላይ ለውጦች ከመጡ ያሳውቁን።
ስለ ማመልከቻዎ ፣ የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት ማመልከቻ ሂደት ወይም የተሞላውን የፍላጎት ድጋፍን ማንኛውንም ጥያቄዎች ካልዎት፣ እባክዎትን ወደ

303.595.4DPP(4377) ይደውሉ፤ ወይም በ info@dpp.orgላይ ኢሜይል ያድርጉ ወይም ይህን ድህረገጻችንን dpp.orgይጎብኙ።

የሚያስገቧቸው ሰንዶች
**እባክዎን ይህን ማመልከቻ ሙሉ በሙሉ ይሙሉት እና ለዚህ ማመልከቻ የሚከተሉትን ሰነዶችን ይስጡ። የቀሩ ሰነዶች የእርስዎን ማመልከቻ ሂደት ያዘገያሉ።
የገቢ ማረጋገጫን ማቅረብ በጣም ዝቅተኛ የሚባለውን የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት ማግኘትን ለማስወገድ በጽኑ ይበረታታል። ከእነዚህ ሰነዶች ማንኛውም
ካላገኙ፣ ድጋፍ ለማግኘት እኛን ያነጋግሩን። እባክዎን እርስዎ ከሚያቀርቡት ዕቃዎች ቀጥሎ ያሉ ሣጥኖች ውስጥ ምልክት ያድርጉ።

የግድ መቅረብ ያለባቸው፦ የልጅ ዕድሜ ማረጋገጫ
የልጁን ስም እና የልደት ቀንን የያዘ ሕጋዊ የሆነ የሰነድ ኮፒ። ለምሳሌ፦የልጁ የልደት ሰርቴፊኬት፣ ፓስፖርት፣የፍርድ ቤት ሰነድ፣የክትባት ወረቀት፣ የ I-94
ሰነድ፣ የጥምቀት የምስክር ወረቀት፣ወይም የሆስፒታል የምስክር ወረቀትን ያካትታል። ምንም እንኳን በኦክቶበር 1 ላይ ወይም በፊት 3 ዓመት የሚሞላቸው
ልጆች የተወሰኑ የ DPP የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት ለመቀበል ብቁ ሊሆኑ የሚችሉ ቢሆኑም እንኳን፤ አብዛኛው ልጆች በትምህርት ዘመኑ ውስጥ
እርስዎ የ DPP የገንዘብ ድጋፍን ለመቀበል በሚያመለክቱበት ጊዜ ኦክቶበር 1 ላይ ወይም በፊት 4 ዓመት የሞላቸው ልጆች መሆን አለባቸው። ለጥያቄዎች
የመግቢያ ቡድንን በ info@dpp.org ወይም 303-595-4DPP(4377) ላይ ያግኙ።

የግድ መቅረብ ያለባቸው፦ የአሁኑ አድራሻ ማረጋገጫ
አንዱን የወላጅ/የአሳዳጊ ስሞች እና የልጅ የቤት አድራሻን የያዘ ሕጋዊ ሰነድ ቅጂ። ምሳሌዎቹ የሚያካቲቱት፦ የባንክ ብድር መግለጫ፣ የንብረት የግብር

ከፋይነት መግለጫ፣ ቤት አለመኖሩን የሚገልፅ የጠበቃ ደብዳቤ፣ የአሁኑ ሊዝ፣ የቤት ባለቤት መሆን ማረጋገጫ፣ ወይም የመብራት እና የውሃ ክፍያ ደረሰኝ
ናቸው። የ DPP የገንዘብ ድጋፍ ለመቀበል ልጁ በከተማው እና በዴንቬር ካውንቲ (County of Denver) ውስጥ መኖር አለበት።

የሚመከር፡ የአንድ ወር ገቢን የሚገልጽ ማረጋገጫ
በጣም የቅርብ ጊዜዎቹ የደመዎዝ መቀበያ ደረሰኞች (በወር ከአንድ ጊዜ በላይ የሚከፈልዎት ከሆነ ሁሉንም የወሩን ክፍያ መፈጸሚያ ደረሰኞች
ያካትቷቸው)፣ የደመዎዝ ክፍያ ሒሳብ መግለጫ ሰነድ፣ የግብር ተመላሽ ሰነድ ወይም ሌላ የሥራ ቅጥር ሰነዶች የእያንዳንዱ የወላጅ/የአሳዳጊ ገቢ።
ማስታወሻ፡ የገቢ ማረጋገጫ የ 3- ዓመት ዕድሜ ልጅ ላላቸው ቤተሰቦች የግድ ያስፈልጋቸዋል።
DPP በብሔሩ፣ በዜግነቱ፣ በስደተኝነቱ ሁኔታ፣የጾታ ዝንባሌው፣የጾታው ማንነቱ፣ የጾታ ገለጻው፣ የጋብቻ ሁኔታ እና የአካል ጉዳተኝነት ላይ መሰረት በማድረግ በማንም ሰው ላይ አድልዎ
አያደርግም።
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ክፍል 1. የልጅ መረጃ
የልጁ ሙሉ ሕጋዊ ስም
መጠሪያ ስም ________________________________ የአያት ስም ________________________________ የአባት ስም ________________________



ጾታ

ወንድ

ሴት

ወንድም ሴትም ያልሆነ/ከተለመደው ሥርዓተ ጾታ ውጪ /ጾታ የሌለው

የትውልድ ቀን (ወር /ቀን/ዓዓዓዓ) __________/___________/____________
የሕፃኑ የቤት አድራሻ
የጎዳና አድራሻ/አፓርትመንት፡ _______________________________________

__________________________________________________________________
ከተማ፣ ስቴት፣ ዚፕ ___________________________________________________

የአሜሪካ ህንድ/የአላስካ ተወላጅ
ጥቁር ወይም አፍሪካ አሜሪካዊ

እስያዊ
የሃዋይ ተወላጅ ወይም ሌላ
ፓስፊክ አይላንደር
ነጭ
አልተመዘገበም (እባክዎትን ግልጽ ያድርጉ)
________________________________________
ሂስፓኒክ/ላቲኖ (አዎ/አይደለም)

አዎ
አይ

ጾታ የቀየረ

ባልገልጽ ደስ ይለኛል

ዋናው የስልክ ቁጥር ___________________________________________
የወላጅ/የአሳዳጊ #1 አድራሻ ( ከልጁ አድራሻ የተለየ ከሆነ)
ወላጅ
አሳዳጊ (እባክዎን አንድ ምረጡ)
የጎዳና አድራሻ/አፓርትመንት _______________________________________________

____________________________________________________________________________
ከተማ፣ ስቴት፣ ዚፕ _________________________________________________

ልጁ በዋናነት በቤት ውስጥ የሚናገር ዋንኛ
ቋንቋ

የልጁ ዘር/ ብሔር

ሌላ

እርስዎን ለማግኘት እንድንጠቀም
የሚመርጡት ቋንቋ

እንግሊዝኛ
ስፓኒሽ
ቬትናሚኛ
አረብኛ
ሩስያኛ
አማርኛ
ፈረንሳይኛ
ሶማሌ
ኔፓሊ
ቻይንኛ-ማ ንዳሪን
ቡረምሴ
አልተመዘገበም (እባክዎትን ግልጽ ያድርጉ)

እንግሊዝኛ
ስፓኒሽ
ቬትናሚኛ
አረብኛ
ሩስያኛ
አማርኛ
ፈረንሳይኛ
ሶማሌ
ኔፓሊ
ቻይንኛ-ማ ንዳሪን
ቡረምሴ
አልተመዘገበም (እባክዎትን ግልጽ ያድርጉ)

________________________________________

________________________________________

ክፍል 2. የምርምር ጥናት ውስጥ ተሳትፎ
DPP የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት በሕፃናት እና በወላጆቻቸው ላይ የሚያመጣውን ለውጥ ለመለካት ዓመታዊ የሆነ ጥቅል የ DPP ምርምርና ጥናት
እንዲያደርጉለት የምዘና አማካሪዎች ጋር በአጋርነት ይሠራል።
• ቤተሰቦች አለፍ፣ አለፍ ብለው በዘፈቀደ ይመረጣሉ።
• ለሚያደርጉት ተሳትፎ የሚሰጡ ማበረታቻዎች አሉ።
• ከተመረጡ፣ የእርስዎ ልጅ በአፍላ ዕድሜ ትምህርት በሠለጠኑ ባለሞያ
በቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቱ ውስጥ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች
በመዋለ ሕፃናት ትምህርት ቤት የፎል ጊዜ ላይ ምዘና ይደረግበታል።

• ስለ ልጅዎ እና ስለ እርስዎ ያልዎት የ DPP ተመክሮ መረጃ
እንዲሰጡ ሊጠየቁ ይችሉ ይሆናል።
• የእርስዎን ልጅ ምዘና ውጤቶች ማግኘት ይችላሉ።
• ሪፖርቱ የሚወጣው በቡድን ደረጃ ሲሆን ነፍስ ወከፍ ሕፃናትን
ማንነታቸውን የሚገልጽ አይሆንም።

የእርስዎ ልጅ በጥናትና ምርምሩ ውስጥ ለመሳተፍ እንዲታጭ ይፈልጋሉ?
አዎን/ለበለጠ መረጃ እኔን ያግኙኝ

አይ

እባክዎን ከምርጫዎ ቀጥሎ የሚገኘው ሳጥን ይመልከቱ።

ክፍል 3. የቅድመ ትምህርት ቤት መረጃ
ልጅዎ በየሳምንቱ ትምህርት ቤት
የሚያሳልፈው የሰዓት ብዛት

ግማሽ ቀን

(ቢያንስ 5 ሰዓት በሳምንት)

ሙሉ ቀን

(ቢያንስ 25 ሰዓት በሳምንት)

የተራዘመ ቀን

(ቢያንስ 33 ሰዓት በሳምንት)

የቅድመ ትምህርት ቤት ለማስገባት እስከ አሁን ድረስ አላገኘሁም።
ልጅዎ እስከ አሁን የቅድመ ትምህርት ቤት ውስጥ ካልገባ እባክዎን እዚህ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ እና ሌላው ይህን ክፍል ይለፉት።
ልጅዎ በቅድመ ትምህርት ውስጥ እየተሳተፈ ከሆነ፣ እባክዎን ከዚህ በታች ያለው የትምህርት ቤት መረጃን ይሙሉ።
20
ለእርስዎ ልጅ የመረጡትን የ DPP ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ለ _20
___________- ____________
የትምህርት ዘመን
የቅድመ ትምህርት ቤት አቅራቢ ስም _____________________________________________________________________________________________________________
የጎዳና አድራሻ/አፓርትመንት _______________________________________________________________________________________________________________________
ከተማ፣ ስቴት፣ ዚፕ __________________________________________________________________________________________________________________________________
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ክፍል 4. የወላጅ/የአሳዳጊ እና የገቢ መጠን መረጃ
የእኔን ገቢ ማሳወቅ አልፈልግም።
ይህን በማድረግዎ ዝቅተኛውን የገንዘብ ድጋፍ ደረጃ በመመረጥ ላይ ነዎት። ልጅዎት ብቁ ለሆነበት የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት
ከፍተኛውን መጠን ማግኘት እንዲችል የእርስዎን የገቢ መረጃን እንዲሰጡ በጽኑ ይበረታታሉ።)
የእኔን የቤተሰብ አጠቃላይ ገቢ ማሳወቅ እፈልጋለሁ፤ ደግሞም ለዚህ ማረጋገጫ ሰነዶችን አቀርባለሁ።
(ከዚህ በታች ያለው መረጃ አስፈላጊ ነው።)
የቤተሰብ አጠቃላይ ያልተቀናነሰ ድምር ወርኃዊ ገቢ
እባክዎን ከዚህ በታች ከሥራ ጋር እና ያለ ሥራ የሚገኘውን የ የሁሉም ወላጆች/አሳዳጊዎች ለልጅዎ የቅርብ ቤተሰብ የገቢ መረጃን ይሙሉ እና
ለሁሉም ገቢ የማረጋገጫ ሰነዶችን ያያይዙ። ተቀባይነት ያላቸው ሰነዶች ከዚህ ማመልከቻ ፊት ላይ ተዘርዝሯል። መረጃው በወርኃዊ አጠቃላይ
ድምር መሆን አለበት።
• የሥራ ገቢ ደመዎዝ/ገቢዎች/ጉርሻዎችን ወይም በራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢን ያካትታል።
• በሥራ ያልሆነ ገቢ TANF ን፣ የልጅ ድጋፍ/ማሳደጊያ፣ የትረስት ገቢ፣ ወዘተ ይጨምራል።
• የራስዎ ሥራ የሚሠሩ ከሆኑ ወይም የገቢ ማረጋገጫ ማቅረብ የማያስፈልግዎ ከሆነ፣ 303.595.4DPP(4377) ን በማግኘት የሚከተለውን የገቢ ቃለ
መሃላ መሙላት አለብዎት። (በሥራ ያልሆነ ገቢዎች በሙሉ ከዚህ በታች ይዘርዝሩ)
ወላጅ/አሳዳጊ #1
መጠሪያ ስም ___________________________________________________

የአያት ስም __________________________________________________

ዋና ስልክ ቁጥር፡ ______________________________________________

ሁለተኛ ስልክ ቁጥር፡ ___________________________________________

DPP በጽሑፍ መልእክት ለእርስዎ መልእክቶችን መላክ ይችላል?
አዎ
አይ

ኢሜይል _______________________________________________________

ወላጅ/አሳዳጊ #1 | አጠቃላይ ወርኃዊ ገቢ
ሁሉም ሥራ (አጠቃላይ ወርኃዊ ገቢ/ደሞዝ/ምንዳ/ጉርሻዎች) እና
ያለሥራ የሆኑ (TANF/የልጅ ድጋፍ/የትረስት ገቢ/ወዘተ።) ገቢ

ወላጅ/አሳዳጊ #2
የአያት ስም ____________________________________________________

መጠሪያ ስም __________________________________________________

ዋና ስልክ ቁጥር፡ ______________________________________________

ሁለተኛ ስልክ ቁጥር፡ ___________________________________________

DPP በጽሑፍ መልእክት ለእርስዎ መልእክቶችን መላክ ይችላል?
አዎ
አይ

ኢሜይል _______________________________________________________

ወላጅ/አሳዳጊ #2 | አጠቃላይ ወርኃዊ ገቢ
ሁሉም ሥራ (አጠቃላይ ወርኃዊ ገቢ/ደሞዝ/ምንዳ/ጉርሻዎች) እና
ያለሥራ የሆኑ (TANF/የልጅ ድጋፍ/የትረስት ገቢ/ወዘተ።) ገቢ

አጠቃላይ ያልተቀናነሰ ወርኃዊ ገቢ
ከዚህ በላይ በልጅዎ የቅርብ ቤተሰብ ዝርዝር ውስጥ ላሉት ለሁሉም
ወላጆች/አሳዳጊዎች

ተቀባይነት ያላቸው ሰነዶች፦በጣም የቅርብ ጊዜዎቹ የደመዎዝ መቀበያ ደረሰኞች (በወር ከአንድ ጊዜ በላይ የሚከፈልዎት ከሆነ ሁሉንም የወሩን ክፍያ
መፈጸሚያ ደረሰኞች ያካትቷቸው)፣ የደመዎዝ ክፍያ ሒሳብ መግለጫ ሰነድ፣ የግብር ተመላሽ ሰነድ ወይም ሌላ የሥራ ቅጥር ሰነዶች የእያንዳንዱ
የወላጅ/የአሳዳጊ ገቢ።

እባክዎን የእርስዎን አጠቃላይ የቅርብ የቤተሰብ፣ በእርስዎ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩትን (እርስዎን እና ልጅዎን አካቶ)
አጠቃላይ ቁጥራቸውን ይምረጡ
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(እባክዎን ስንት እንደሆኑ ይግለጹ): _____________

dpp.org

ክፍል 5. ስለእኛ እንዴት እንደሰሙ ይንገሩን
በማኅበረሰቡ ውስጥ ስለ DPP የሰሙባቸውን መንገዶችን ሁሉ ምረጡ። እባክዎን ከምርጫዎ ቀጥሎ የሚገኘው ሣጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።
የማኅበረሰብ ባዛር ወይም ፌስቲቫል
የDPP የገበያ ማስተዋወቂያ ወረቀቶች (ፖስት ካርድ፣ በራሪ ወረቀት)
ከጓደኛ ወይም ከቤተሰብ አባል*
*እባክዎን እርስዎን ወደ እኛ የላክዎትን የጓደኛዎን ወይም የቤተሰብ
አባል ስምን ይንገሩን እና የምስጋና የስጦታ ካርድ እንልክላቸዋለን
ስም፦ ___________________________________________________

DPP የማኅበረሰብ ገለጻ
በእርስዎ ልጅ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ከሚሠሩ ሠራተኞች
በኢንተርኔት መሥመር ላይ በተደረገ ፍለጋ
የኢንተርኔት ቀጥታ መስመር ወይም የህትመት ማስታወቂያ
ሬዲዮ
ማኅበራዊ የግንኙነት አውታር

ስልክ ወይም ኢሜይል፡ ______________________________________

ሌላ፦ __________________________________________________

ክፍል 6. መረጃን የመልቀቅ እና የወላጅ ስምምነት
ወላጅ/አሳዳጊ ማንበብ እና ከዚህ በታች ያለውን መፈረም አለበት፡
ይህ ስምምነት በዴንቨር (Denver) የቅድመ ትምህርት ቤት እና በወላጅ/ሕጋዊ አሳዳጊ በማመልከቻው ውስጥ በተሞላው መሰረት ከዚህ በታች ስማቸው ከተጠቀሰው ወላጅ
ወይም ሕጋዊ አሳዳጊ መካከል በ ___________/___________/___________(ቀን).የተደረገ ነው። የሚከተሉት የስምምነቱ መሠረታዊ ደንቦች ናቸው፦
• ከእርስዎ ስምምነት ውጭ የእርስዎን የግል መረጃ ሦስተኛ አካላት እንዲጠቀሙበት ፈጽሞ አንሸጥም ወይም አናከራይም። ሆኖም ግን የእርስዎን የግል መረጃ
ምናልባትም ለ Denver Preschool Program ልንጠቀምበት እንችላለን።
• ወላጅ ቅድመ ትምህርት ቤት ክፍለ ጊዜ በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ ልጁ በቅድመ ትምህርት ቤት የመሳተፉ አስፈላጊነቱ ግንዛቤ ያገኘ ሲሆን ልጁ መገኘት የማይችል ከሆነ እና
ተገቢ ከሆነም የሚቀርበትንም ምክንያት ለአቅራቢው ለማሳወቅ ተስማምቷል።
• ለአቅራቢው እና ለዴንቨር (Denver) የቅድመ ትምህርት ቤት ደንቦች እና ሕጎችን፣ እነዚያን ከትምህርት ገበታው ላይ መቅረት ጋር የተያያዙትን አካቶ በዚህ ለመገዛት የወላጅ
ኃላፊነት ነው።
• ወላጅ የትምህርት ክፍያ ክሬዲት በዴንቨር (Denver) የቅድመ ትምህርት ቤት- ማረጋገጫ ቀመር ማለትም የወላጅ/የሕጋዊ አሳዳጊ ገቢ፣ የቤተሰብ ቁጥር፣ እና የተመረጠው
የቅድመ ትምህርት ቤት የጥራት ደረጃን፣ እና ልጁ በቅድመ ትምህርት ቤት በሳምንት ውስጥ የሚያሳልፈውን የሰዓት ቁጥርን መሠረት በማድረግ እንደሚወሰን - እና
በከተማው እና በዴንቨር (Denver) ወረዳ ለዴንቨር (Denver) የቅድመ ትምህርት ቤት በሚሰጡት የዓመታዊ ገንዘብ መጠን ላይ የተመሠረተ መሆኑን ይረዳል።
• ለተመረጡ ተማሪዎች፣ DPP ተጨማሪ ከDPP የትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት የበለጠ የገንዘብ ድጋፍን በ DPP ስኮላርሽፕ በኩል ይሰጣል። ለዚህ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ
ከሆኑ በመዝጋቢ ቡድናችን ወዲያውኑ እንዲያውቁ ይደረጋሉ።
-ወ
 ላጅ የ DPP ስኮላርሽፕ ብቁነት የሚወሰነው በወላጅ/በአሳዳጊ ገቢ፣ የቤተሰብ ቁጥር መጠን እና ልጁ በቅድመ ትምህርት ቤት ውስጥ በሳምንት ውስጥ የሚሳተፍበት
ሰዓታትን ቁጥር ላይ መሰረት በማድረግ የሚወሰን፣ እና ለእነዚያ የ CPP ድጋፍ ወይም የማኅበረሰብ-ቦታ ትምህርት ተሳታፊነት የዋናው የገንዘብ ድጋፍ ጭምር ለማይወስዱ
እንደሚሰጥ ይረዳል።
-ወ
 ላጅ ልጁ ለስኮላርሽፑ ከዚያ ወዲያ ብቁ ሊያደርገው የማያስችል የቤተሰቡ ሁኔታ ከተለወጠ፣ ወዲያውኑ ለ DPP ማሳወቅ እንዳለበት ይረዳል።
-የ
 DPPስኮላርሽፕ የገንዘብ ድጋፍ እና አቅራቦቱ በDPP ቦርድ ዳይሬክተሮች ጸድቆ መምጣት ላይ የተመሠረተ ይሆናል። የስኮላርሽፕ ሽልማቶች በየትኛውም የትምህርት
ዘመኑ ውስጥ በማንኛውም ምክንያት፣በሚከተሉት ነገሮች ምክንያት በዚያ ብቻ ሳይወሰኑ ማለት፣ የገንዘብ ድጋፍ መገኘት፣ የመቀበል አቅም ወይም በቅድመ ትምህርት
ቤት መለወጥ ወይም የቤተሰብ የብቁነት መመዘኛ መለወጥ ምክንያት ሊስተካከል ይችላል።
• ወላጅ DPP የትምህርት ክፍያ ክሬዲት እና/ወይም የ DPP ስኮላርሽፕ የገንዘብ ድጋፍን ወላጅ፣ ልጅ ወይም አቅራቢው የ DPP ሕጎች እና ደንቦች መጠበቅ ካልቻለ፣
ሊያቋርጥ እንደሚችል ይረዳል።
ወላጅ ስለ ትምህርት ቤት ክፍያ ክሬዲት ወይም ሌሎች ከዚህ ስምምነት ጋር የተያያዙት ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎች ካለው፣ ወላጅ DPP በ 303.595.4DPP(4377) ወይም
info@dpp.org, ላይ ማግኘት ወይም ይህን ድኅረገጽ መጎብኘት dpp.org.
የ Denver Preschool Program (DPP) በማመልከቻ ውስጥ የሚገኘውን ማንኛውንም መረጃ መዝግበው ለማቆየት፣ ለመርኃግብሩ ግምገማ እና ኦዲት ዓላማ ሲባል ለ
DPP አጋር ኤጄንሲዎች ማለትም ለኮሎራዶ (Colorado) የልጆች እንክብካቤ ድጋፍ ሰጪ መርሐግብር፣ የዴንቨር (Denver) የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ ክፍል፣ ለኮሎራዶ
(Colorado) ቅድመ ትምህርት ቤት መርሐግብር (CPP)፣ ለሄድ ስታርት፣እና ለዴንቨር (Denver) የሕዝብ ትምህርት ቤቶች እንዲያጋራ ፈቃድ እሰጣለሁ። እኔ DPP ከማንኛውም
መረጃው ከመለቀቁ፣ ከመከለሱ ወይም እነዚያ መረጃዎች ኮፒ ከመደረጋቸው የተነሳ ከሚነሣብኝ ተጠያቂነት ነጻ አድርገዋለሁ። የ DPP ኦዲት በሚደረግበት ጊዜ ሌሎች
መረጃዎችን ሊጠይቅ ይችላል።

የተሰጠው ሪፖርት እውነት፣ ትክክለኛ እና የተሟላ መሆኑን አረጋግጣለሁ። የተሰጠውን መረጃ የሚደግፉ ማንኛውንም አስፈላጊ ሰነዶችን
ከተጠየቅሁ ለማቅረብ ተስማምቻለሁ።
በእጅ የተጻፈ የወላጅ/የሕጋዊ አሳዳጊ ስም

የወላጅ የተጻፈ ስም (ወላጅ ወይም አሳዳጊ ተብሎ ከተመዘገበው የተለየ
ከሆነ)

የወላጅ/የሕጋዊ አሳዳጊ ፊርማ (* የግድ ያስፈልጋል)

*የወላጅ ፊርማ (ወላጅ ወይም አሳዳጊ ተብሎ ከተመዘገበው የተለየ ከሆነ)

ቀን (ወር/ቀን/ዓ.ም.)

ቀን (ወር/ቀን/ዓ.ም.)

* እዚህ ማመልከቻ ላይ ስምዎትን በመጻፍ መፈረም እና ይህ ማመልከቻ ወደ Denver Preschool Program መላክ የእርስዎን ፊርማ መሆኑን የሚያረጋግጥ
እና እርስዎ እዚህ ማመልከቻ ላይ የፈረሙት ግለሰብ መሆንዎን እንዲሁም ይህ ማመልከቻ ወደ Denver Preschool Program እንዲላክ ያደረጉ መሆንዎን
ደግሞም በዚህ ማመልከቻ ውስጥ የሚገኙት መረጃዎች ትክክለኛ እና የተሟላ መሆናቸውን እውቅና መስጠትዎን ያመለክታል።

ለማስገባት፦

ህን ቅጽ
ይሙሉ

የሚያስፈልጉ ሰነዶች
በሙሉ ያስገቡ

በኢሜይል፣ በፋክስ፣ ወይም በፖስታ
ቅጽ እና ሰነዶችን ለዴንቨር (Denver)
ቅድመ ትምህርት ቤት መርኃግብር
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