በካምብሪጅ ከተማ የDHSP መዋለ ህጻናት ፕሮግራሞች ፍላጎትዎ እናመሰግናለን! ልጅዎን ጥራት ባለው የቅድመ
ትምህርት ቤት መርሃ ግብር ውስጥ በመመዝገብ ልጅዎን ለመዋዕለ ሕፃናት እና ለሌሎችም ለማዘጋጀት እያገዙ ነው።
ከፍተኛ ጥራት ባለው የቅድመ ትምህርት ቤት መርሃ ግብሮች የሚሳተፉ ልጆች አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገቡ
የተሻለ የሂሳብ ፣ የቋንቋ እና የማህበራዊ ክህሎቶች እንዳላቸው ጥናቶች ያሳያሉ።
በመዋለ ህጻናት ሎተሪ ውስጥ ልጅዎን ለማስገባት እባክዎን በኦክቶበር ወር የእኛን የኦንላይን ሎተሪ ማመልከቻ በ
www.cambridgema.gov/preschoollottery ያጠናቁ። ማመልከቻዎችን ያትሙ እና በአካል እርዳታ ሲጠይቁ
ይገኛሉ። አስፈላጊ ከሆነ እባክዎ dhsppreschools@cambridgema.gov ወይም 617-349-6254 ያግኙ። ወቅታዊ፣
ትክክለኛ መረጃ እንዲኖረን እና በታህሳስ ወር ከሎተሪ ውጤቶች ጋር እርስዎን ማነጋገር እንድንችል በማመልከቻው
ውስጥ ያለውን መረጃ በሙሉ ማጠናቀቁ አስፈላጊ ነው።
የኦንላይን ማመልከቻውን ከማጠናቀቅ በተጨማሪ ማመልከቻዎ እንደ ተጠናቀቀ እንዲቆጠር ሌሎች ሰነዶች ማቅረብ
አለብዎት (አስፈላጊ ሰነዶች በሚቀጥለው ገጽ ላይ ተዘርዝረዋል)። የ DHSP የመዋለ ህጻናት የትምህርት ክፍያ ተመኖች
በገቢ ላይ በመመርኮዝ በተንሸራታች ልኬት ላይ ይወሰናሉ። የትምህርት ክፍያንዎን ለማስላት እና አንድ ቤተሰብ
በአንደኛው የመማሪያ ክፍላችን ውስጥ ቅድሚያ ለሚሰጠው መቀመጫ ብቁ መሆኑን ለመወሰን ሰነዶቹን
እንጠቀማለን።
በሰው አገልግሎት ፕሮግራሞች መምሪያ ውስጥ ፕሮግራሞቻችንን ለሁሉም የካምብሪጅ ቤተሰቦች ተደራሽ
ለማድረግ እንጥራለን። ቫውቸሮችን እንቀበላለን እና ለትምህርት ድጋፍ ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የትምህርት እድል
እንሰጣለን። በዚህ ፓኬት ውስጥ የአሁኑን የትምህርት ክፍያዎቻችንን ያገኛሉ። ገቢው ከ HUD አካባቢ መካከለኛ ገቢ
($ 108,750) ወይም ከዚያ በታች የሆነ ማንኛውም ቤተሰብ ለአንዳንድ የትምህርት ድጋፍ ብቁ ይሆናል። የትምህርት
ክፍያ መጠን በጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ፣ በቤተሰብ መጠን እና በግል ችግር ላይ የተመሠረተ ይሆናል። የቤተሰብ ሀብቶች
የካምብሪጅ ልጆች ጥራት ያለው የመዋለ ህጻናት ትምህርት እንዳያገኙ መከልከል የለባቸውም ብለን እናምናለን።
በመስመር ላይ ማመልከቻው ውስጥ ለልጅዎ የፈለጉትን ያህል የመዋለ ህጻናት እንዲመርጡ ይጠየቃሉ።
ምርጫዎችዎን እንደ ፍላጎቶ ቅደም ተከተል ደረጃ ይሰጣሉ። የመዋለ ህጻናት መቀመጫ እንዳገኙ ቢነገሮት ሎጆን
ሊያቡባቸው የሚችሏቸውን ፕሮግራሞች ብቻ ይምረጡ። በከተማው ውስጥ 7 የቅድመ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች
አሉን እና ሁሉም ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ናቸው። ፕሮግራሞቻችን በስቴቱ በኩል ከፍተኛውን የጥራት ደረጃ
ተቀብለዋል እና በ NAEYC (ለታዳጊ ልጆች ትምህርት ብሔራዊ ማህበር) እውቅና አግኝተዋል።
ስለ ሎተሪ ወይም ስለ ቅድመ ትምህርት ቤቶቻችን ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎን በ
dhsppreschools@cambridgema.gov ወይም 617-349-6200 ላይ ያነጋግሩን። በሎተሪ ማመልከቻ ሂደት በቋንቋዎ
እርዳታ ከፈለጉ ፣ እባክዎን የቤተሰቦች ማዕከልን በ617-349-6385 ላይ ያነጋግሩ። በድጋሚ ፣ በመዋለ ህጻናት
መርሃግብሮቻችን ላይ ስላደረጉት ፍላጎት እናመሰግናለን። ከእርስዎ እና ከቤተሰብዎ ጋር ለመስራት በጉጉት
እንጠብቃለን።

ከሰላምታ ጋር ፣
ሜጋን ኤም ኋይት ፣ የክፍል ኃላፊ
የሕፃናት እንክብካቤ እና የቤተሰብ ድጋፍ

የካምብሪጅ ከተማ
(DHSP) የቅድመ
ትምህርት ቤት ሎተሪ
ማመልከቻ ሂደት
1. ኦክቶበር 1, 2021 – ኦክቶበር 31, 2021 በኦንላይን ላይ ያመልክቱ
የት እንደሚያመለክቱ
ኦንላይን በwww.cambridgema.gov/preschoollotteryያመልክቱ
የህትመት ማመልከቻዎች እና በአካል የሚደረግ ድጋፍ ሲጠየቁ ይሰጣሉ። ካስፈለገ እባክዎን dhsppreschools@cambridgema.gov ን ያነጋግሩ
ወይም በ 617-349-6254 ይደውሉ።

2. ወደ DHSP ቅድመ ትምህርት ቤት ሎተሪ ለመግባት የሚከተለው ሰነድ መቅረብ አለበት፥
የሰነድ ዓይነት

የሰነድ ምሳሌዎች

የኦንላይን ሎተሪ ማመልከቻ

• የ DHSP ሎተሪ ማመልከቻ

የገቢ ማረጋገጫ እና የቤተሰብ ብዛት

• የግብር ተመላሽ እና

(ከ $217,501 በላይ አጠቃላይ የቤተሰብ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች

• 4 ተከታታይ የደመወዝ ክፍያ ደረሰኞች (ወይም ያለፉት 30 ቀናት)

ከፍተኛውን የትምህርት ክፍያ ስለሚከፍሉ ገቢያቸውን ማረጋገጥ
አያስፈልጋቸውም።)

ወይም
•ለ
 ሚቀበሏቸው ማናቸውም ጥቅማጥቅሞች (TANF ፣ SSI ፣ SNAP ፣
WIC ፣ ወዘተ) የአሁኑ የሽልማት ደብዳቤዎች

የልጅ ዕድሜ ማረጋገጫ

• የልጅ የልደት የምስክር ወረቀት ወይም

(የልደት ቀን በ 4/1/18 - 12/1/19 መካከል)

• የልጅ ፓስፖርት

የአድራሻ ማረጋገጫ*

ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ፡
• ኪራይ/ሊዝ
• ሞርጌጅ
• ከቤቶች አቅራቢ የተላከ ደብዳቤ

•ባ
 ለፉት 2 ወራት ውስጥ የተከፈሉ
የአገልግሎት ሂሳብ ደረሰኝ ወይም
• በእጥፍ የመጨመር ቅፅ

* የ ካምብሪጅ ነዋሪ ያልሆኑ የካምብሪጅ ከተማ እና የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሠራተኞች በየአመቱ የቅጥር ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው። የካምብሪጅ ነዋሪ ያልሆኑ የካምብሪጅ ከተማ እና
የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሠራተኞች ሎተሪ ውስጥ መግባት የሚችሉት በየአመቱ እንደገና በመገምገም ነው።

3. እስከ ዲሴምበር 2021 ድረስ የሎተሪ ውጤቶች ቤተሰቦች እንዲያውቁት ይደረጋል።
4. መቀመጫ ከቀረበልዎ፣ መቀመጫውን እስከ ጃንዋሪ 31 ፣ 2022 ድረስ መቀበል ወይም ውድቅ ማድረግ አለብዎት።
5. በአንዱ የመዋዕለ ሕጻናት ትምህርት ቤታችን ውስጥ ወንበር የማይሰጣቸው ማናቸውም ቤተሰቦች እስከ ኦክቶበር 2022 ድረስ
በሚቆይ የመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ ይጨመራሉ። ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ለ DHSP ቅድመ ትምህርት ቤቶች ፍላጎት
ካላቸው፣ ቤተሰቦች ለኦክቶበር 2022 ቅድመ ትምህርት ቤት ሎተሪ የማመልከቻ ሂደቱን እንደገና ማጠናቀቅ አለባቸው።

Department of

Human Service Programs

If you have any questions or need assistance, please contact us at
dhsppreschools@cambridgema.gov or 617-349-6200

የካምብሪጅ ከተማ
DHSP የልጆች እንክብካቤ እና የቤተሰብ ድጋፍ
የመዋለ ህጻናት የክፍያ መጠኖች
የሚጀምረው: ሴፕቴምበር1፣ 2022 - ኦገስት 31፣ 2023
በሰው አገልግሎት ፕሮግራሞች መምሪያ ውስጥ ፕሮግራሞቻችንን ለሁሉም የካምብሪጅ ቤተሰቦች ተደራሽ
ለማድረግ እንጥራለን። የቤተሰብ ሀብቶች የካምብሪጅ ልጆች ጥራት ያለው የመዋለ ህጻናት ትምህርት እንዳያገኙ
መከልከል የለባቸውም ብለን እናምናለን። ሁሉም ቤተሰቦች ከከፍተኛው ተመን ውጪ ላሉት ብቁ እንዲሆኑ
ገቢያቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።

ካምብሪጅ በከተማው ውስጥ በቀን እስከ 10 ሰዓት የሚሰሩ 7 ሙሉ ሰዓት የሚያገለግሉ መዋለ ህጻናት
አሉት (ሃግገርትይ፣ኬኔዲ ሎንግ ፌሎው፣ ኪንግ ኦፕን፣ M.L. ኪንግ ሞርስ፣ ፒቦዲ እና ዊንድሶር) ።

ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ

የትምህርት ክፍያ በወር

$217,501 – በላይ

ግምታዊ
የትምህርት ክፍያ መጠን በቀን*
$83.65*

$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

$1,812.50

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
ስኮላርሺፕ ተመኖች ላይ ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ያነጋግሩን።

*በወርሃዊው ተመን መሠረት የትምህርት ክፍያ ይከፍላል። ዕለታዊ ምጣኔ የሚሰላው በወር ውስጥ በአማካይ 22
ሊከፈልባቸው የሚችሉ ቀናት በመኖሩ ነው።

ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰው: 8/27/21

