
የካምብሪጅ ከተማ DHSP የህጻናት እንክብካቤ እና የቤተሰብ ድጋፍ 

የመዋለ ህጻናት ሎተሪ  

በተደጋጋሚ የተጠየቁ ጥያቄዎች 
 

 

የ DHSP መዋለ ህጻናት ሎተሪ ለመቀላቀል ማን ነው ብቁ? 

እድሜያቼው ብቁ የሆነ ልጆች ያሏቸው የካምብሪጅ ነዋሪዎች የ DHSP መዋለ ህጻናት ሎተሪን መቀላቀል 

ይችላሉ። ለኦክቶበር 2021 ሎተሪ በ 2022-2023 የትምህርት ዓመት ውስጥ ለመመዝገብ፣ በኤፕሪል 1፣ 

2018 - ዲሴምበር 1፣ 2019 መካከል የተወለዱ ልጆች እድሜያቸው ብቁ እንደሆነ ይቆጠል። 

 

የDHSP የመዋለ ህጻናት ሎተሪ እንዴት መግባት እችላለው? 

ከሴፕቴምበር 2022 ጀምሮ ላለው የትምህርት ዓመት የሎተሪ ማመልከቻዎች በኦክቶበር 2021 ተቀባይነት 

ያገኛሉ። ልጆችዎ ከ 2 አመት ከ 9 ወር – 4 አመት ከ 5 ወር ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ እድሜያቸው ለመዋለ 

ህጻናት ምዝገባ ብቁ እንደሆነ ይቆጠራል። ለምሳሌ፣ በኦክቶበር 2021 ሎተሪ ለመግባት (በ 2022-2023 

የትምህርት ዓመት ለመመዝገብ)፣ የልጅዎ የትውልድ ቀን በኤፕሪል 1፣ 2018 - ዲሴምበር 1፣ 2019 

መካከል መሆን አለበት። 

የሎተሪ ማመልከቻዎ እንደተጠናቀቀ እንዲቆጠር የሚከተሉትን ሰነዶች ማስገባት አለብዎ: 

• የDHSP መዋለ ህጻናት ሎተሪ ማመልከቻ 

• የገቢ ማረጋገጫ እና የቤተሰብ ብዛት ለሚቀበሏቸው ማናቸውም ጥቅማጥቅሞች የግብር 

ተመላሽ እና 4 ተከታታይ የክፍያ ደረሰኞች (ወይም ባለፉት 30 ቀናት) ወይም የአሁን የሽልማት 

ደብዳቤዎች (TANF፣ SSI፣ SNAP፣ WIC፣ ወዘተ.) 

• የልጅ እድሜ ማረጋገጫ: የልጅ የልደት የምስክር ወረቀት ወይም የልጁ ፓስፖርት 

• የአድራሻ ማረጋገጫ: ኪራይ፣ ሞርጌጅ፣ ከቤቶች አቅራቢ የተጻፈ ደብዳቤ፣ ባለፉት 2 ወራት ውስጥ 

የተሰጠ የፍጆታ ሂሳብ ወይም በእጥፍ ማሳደግ ቅጽ 

 

ለ DHSP መዋለ ህጻናት ሎተሪ የት ማመልከት እችላለሁ? 

የ DHSP መዋለ ህጻናት ሎተሪ ማመልከቻዎች በቀጥታ መስመር ላይ ለማጠናቀቅ በ 

www.cambridgema.gov/presschoollottery ላይ ይገኛሉ። 

ማመልከቻዎችን ያትሙ እና በአካል እርዳታ ሲጠይቁ ይገኛሉ። አስፈላጊ ከሆነ እባክዎ 

dhsppreschools@cambridgema.gov ን ወይም 617-349-6254 ያነጋግሩ። 

 

በDHSP መዋለ ህጻናት ውስጥ መቀመጫ ለማግኘት እንዴት ዕድሌን መጨመር እችላለው? 

ብዙ መርሃ ግብሮችን በመረጡ ቁጥር መቀመጫ የማግኘት ዕድሎችዎ የተሻለ ይሆናሉ። በሰዓታት ወይም 

በአካባቢ ምክንያት ልጅዎን መላክ የማይችሉባቸው ማናቸውም ፕሮግራሞች ካሉ እባክዎ አይምረጡ። 

http://www.cambridgema.gov/presschoollottery
mailto:dhsppreschools@cambridgema.gov


በማንኛውም ፕሮግራም መቀመጫ ለማግኘት ተመርጠው እና መቀመጫውን ውድቅ ካደረጉ በሎተሪው 

ውስጥ ያሎትን ቦታ ያጣሉ። ወደ ሌላ ፕሮግራም እንዲዘዋወር መጠየቅ አይችሉም። 

 

በ DHSP መዋለ ህጻናት ውስጥ ልጄ መቀመጫ ማግኘቱን መቼ ነው የማውቀው? 

ሎተሪውን ተከትሎ ዲሴምበር ውስጥ ያውቃሉ። 

 

በ DHSP መዋለ ህጻናት ውስጥ መቀመጫ ቢሰጠኝ ፣ ልጄን በፕሮግራሙ ውስጥ መመዝገብ 

እንደፈለግኩ ማረጋገጥ አለብኝ? 

አዎ ሁሉም መቀመጫ የተሰጣቸው ቤተሰቦች እስከ ጃኑዋሪ 31፣ 2022  ድረስ እድሉን እንዲቀበሉ ወይም 

ውድቅ እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ። ጃኑዋሪ 31ቀን ላይ ከቤተሰቡ ካልሰማን፣ በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ላለ 

ለሌላ ልጅ መቀመጫውን እናቀርባለን 

 

በ DHSP መዋለ ህጻናት ሎተሪ ውስጥ የወንድምወይም እህት ምርጫ አለ? 

በሎተሪ ዕጣ ጊዜ በአሁኑ ወቅት በአንዱ የመዋለ ህጻናት ፕሮግራሞቻችን ውስጥ የተመዘገቡ ልጆች 

ወንድሞች / እህቶች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ፣ ግን የመቀመጫ ዋስትና አይኖራቸውም። 

 

የካምብሪጅ ከተማ ወይም የካምብሪጅ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሠራተኛ ከሆንኩ ፣ ግን 

የካምብሪጅ ነዋሪ ካልሆንኩ በ DHSP መዋለ ህጻናት ሎተሪ ውስጥ ልጄን ማስገባት እችላለሁን? 

እንደ ሁሌውም የካምብሪጅ ነዋሪዎች ለኛ ቀዳሚ ናቸው። ለ ኦክቶበር 2021 ሎተሪ በ  2022 - 2023 

የትምህርት ዓመት ለመመዝገብ ፣ የካምብሪጅ ከተማ እና የካምብሪጅ ነዋሪ ያልሆኑ የካምብሪጅ የህዝብ 

ትምህርት ቤቶች ሰራተኞች ሎተሪ መግባት ይችላሉ።  

በየዓመቱ ከሎተሪው በፊት የካምብሪጅ ከተማn እና የካምብሪጅ ነዋሪ ያልሆኑትን የካምብሪጅ የህዝብ 

ትምህርት ቤቶች ሰራተኞች ችሎታን እንደገና እንገመግማለን። በአድራሻ ማረጋገጫ ሰነድ ምትክ፣ 

የካምብሪጅ ከተማ እና የካምብሪጅ ነዋሪ ያልሆኑ የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሰራተኞች የሥራ 

ቅጥር ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። 

 

ለ DHSP ሎተሪ በመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ ከተካተትኩ ምን ማድረግ አለብኝ? 

መቀመጫዎች ሲገኙ፣ ክፍት መቀመጫውን ለማቅረብ ከተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ቤተሰቦችን እናገናኛለን። 

ለሚቀጥለው ሎተሪ ማመመልከቻዎች(ኦክቶበር 2022) እስክንቀበል ድረስ የተጠባባቂ ዝርዝሩ ክፍት ሆኖ 



ይቆያል። በኦክቶበር 2022፣ የተጠባበቂ ዝርዝሩ ያበቃል እና ገና በዕድሜ ብቁ የሆኑ ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች 

ለቀጣዩ ዓመት ምዝገባ እንደገና ወደ ሎተሪ እንዲገቡ ይጋበዛሉ። 

አማራጭ ፕሮግራም ለማግኘት እገዛ ከፈለጉ ፣ መዋለ ህጻናትን ለማግኘት የሚከተሉት ግብዓቶች አሉ: 

• Find It Cambridge (ፋይንድ ኢት ካምብሪጅ): finditcambridge.org ወይም617-686-2998 

• ለ 3ተኛ አጋርነት ውልደት: cpsd.us/departments/b3 ወይም 617-349-6554 

• የቅድመ ትምህርት እና እንክብካቤ መምሪያ: eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch  

• ለቤተሰቦች ማዕከል: 617-349-6385 

 

የ DHSP መዋለ ህጻናት ለመማር ምን ያህል ይስከፍላል? 

የ DHSP የመዋለ ህጻናት የትምህርት ክፍያ ተመኖች በገቢ ላይ በመመርኮዝ በተንሸራታች ደረጃ ላይ ናቸው። 

ደረጃው ከDHSP መዋለ ህጻናት የሎተሪ ቁሶች ጋር አብሮ ይለቀቃል 

በሰው አገልግሎት ፕሮግራሞች መምሪያ (DHSP) ውስጥ ፕሮግራሞቻችንን ለሁሉም የካምብሪጅ ቤተሰቦች 

ተደራሽ ለማድረግ እንጥራለን። ቫውቸሮችን እንቀበላለን እንዲሁም ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች ከፍተኛ 

የትምህርት ድጋፍ እንሰጣለን። አንድ ቤተሰብ የሚያገኘው የትምህርት ክፍያ መጠን በጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ 

፣ በቤተሰብ መጠን እና በግል ችግር ላይ የተመሠረተ ነው። 

ለ 2022 - 2023 የትምህርት ዓመት የእኛ የትምህርት ክፍያ ተመኖች: 

ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ ግምታዊ  

የትምህርት ክፍታ መጠን በቀን* 
የትምህርት ክፍያ መጠን በወር 

$217,501 – በላይ 

 

$83.65* $1,812.50 

$163,126- $217,500 

 
$66.92* $1,450.00 

$130,501 - $163,125 

 
$50.19* $1,087.50 

$108,751 – $130,500 

 
$40.15* $870.00 

$0 - $108,750 የትምህርት ክፍያ ዕለታዊ መሰረት መጠን $40.15 ነው። ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ 

ያላቸው ከ $0 እስከ $108,750 ያላቸው ቤተሰቦች በሙሉ ለአንዳንድ የትምህርት 

ክፍያ ድጋፎች ብቁ ይሆናሉ። የትምህርት ክፍያ ድጋፍ መጠኑ በጠቅላላ የቤተሰብ 

ገቢ፣ በቤተሰብ መጠን እና በግል ችግር ላይ የተመሰረት ይሆናል። በግለሰብ 

የትምህርት እድል ተመኖች ላይ ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ያነጋግሩን። 

*በወርሃዊው ተመን መሠረት የትምህርት ክፍያ ይከፍላል። ዕለታዊ ምጣኔ የሚሰላው በወር ውስጥ 

በአማካይ 22 ሊከፈልባቸው የሚችሉ ቀናት በመኖሩ ነው።  

 

 

http://www.finditcambridge.org/
file:///C:/Users/meghanm/AppData/Local/Temp/Temp1_All%20Translated%20Files%20(002).zip/ስልክ:617-652-5232
https://www.cpsd.us/departments/b3
https://eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch


ለትምህርት እድል እንዴት ማመልከት እችላለው? 

ምንም ተጨማሪ ወረቀቶች መሙላት አይጠበቅቦትም! ሎተሪ ለመግባት ያስገቧቸውን ሰነዶች የክፍያ 

መስፈርቶቹን የክፍያ ድጋፍን ጨምሮ የመማሪያ ክፍያ ተመን ለማስላት እንጠቀምባቸዋለን። 

 

በከፍተኛው ተመን ከሆነ የምከፍለው የገቢ ማረጋገጫ እና የቤተሰብ መጠን ማስገባት አለብኝ? 

ገቢዎ በከፍተኛው ክልል ከሆነ የሚያርፈው ገቢዎን እና የቤተሰብ መጠን ማረጋገጥ አይኖርቦትም። የልጆን 

እድሜ እና አድራሻ ግን ማረጋገጥ ይኖርቦታል። 

 

የ DHSP መዋለ ህጻናት የሚሰራባቸው ሰዓታት የትኞቹ ናቸው? 

ሁሉም የ DHSP መዋለ ህጻናቶች በዓመት 12 ወራት በሳምንት 5 ቀናት (ሰኞ - አርብ) ይሰራሉ። The 

Haggerty፣ Kennedy/Longfellow, M.L. King እና Windsor መዋለ ህጻናት ከ 7:30 a.m. – 5:30 p.m. 

ይሰራሉ። የ King Open፣ Morse እና Peabody መዋለ ህጻናቶች ከ 8:30 a.m. – 6:00 p.m. ይሰራሉ። 

በ DHSP መዋለ ህጻናት ማናቸውም የትርፍ ጊዜ መቀመጫዎች አሉ? 

በማንኛውም ፕሮግራማችን የትርፍ ሰዓት መቀመጫዎችን አናቀርብም። ሁሉም መቀመጫዎች በሳምንት 

ለ 5 ቀናት እና በአመት ለ 12 ወር ናቸው። 

በአሁኑ ጊዜ የDHSP መዋለ ህጻናት ምን ለኮቪድ-19 ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄ እየወሰዱ ነው? 

በፕሮግራሞቻችን ውስጥ የተጨመሩ የጽዳት መርሃ ግብሮችን፣ ጭምብል ማድረግ፣ ርቀትን መጠበቅን እና 

የኮቪድ-19 ምርመራን ጨምሮ ብዙ የኮቪድ-19 ቅድመ ጥንቃቄዎችን አካታትናል። እኛ የኮቪድ -19 

ስርጭትን ለመከላከል ሳይንስ እየተሻሻለ ሲመጣ እኛ የምንተገብርባቸው የተወሰኑ ሂደቶች ይለወጣሉ። 

ቅድሚያ የምንሰጠው የልጆቻችን፣ የቤተሰቦቻችን እና የሰራተኞቻችን ጤና እና ደህንነት ነው። ስለዚህ 

የኮቪድ-19 ደንቦችን ለመተግበር እና ለመከተል እና ለፕሮግራሞቻችን ውሳኔዎችን ለማድረግ ከካምብሪጅ 

የህዝብ ጤና መምሪያ ጋር በቅርበት እንሰራለን። 


