
 
 
 

           ዲሲፒኤስ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለማበርከት  
                 ተዘውትረው የሚነሡ ጥያቄዎች        

1. በበጎ ፈቃደኞች የማጣሪያ ሂደት ውስጥ ማለፍ አለብኝ ወይ? 
 
ወላጆችን ጨምሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች የሚያበረክት ማንኛውም ግለሰብ የዲሲፒኤስን የማጣሪያ ሂደት ያጠናቀቀ መሆን 
አለበት። ይህ የማጣሪያ ሂደት የማይመለከታቸው እና ከዚህ ነጻ የመሆን መብት የተሰጣቸው ከዚህ በታች የተመለከቱት ቡድኖች 
ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች ብቻ ናቸው፤ 

 

• በቅጥር ግቢ በሚካሄድ ክንውን ላይ፣ የሙያ ወይንም የመስክ ጉብኝት ቀን የመሳሰሉት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለማበርከት 
ለአንድ ጊዜ ፍረቃደኝነትህን ነው የምትገልጸው። ለተለየ የማጣራት ምርመራ ብቁ ትሆን አትሆን እንደሆነ ለማረጋገጥ እባክ 
ህን በ  dcps.clearance@dc.gov አማካይነት ለአጣሪው ቡድን ኢሜይል አድርግ።  

• አነተ ለወደፊቱ በጎ ፈቃደኛ ለመሆን የሚያስችል ኃይል ያለህ፣ እድሜህ ከ 18 ዓመት በታች የሆንክ ነህ። በዚህ ቡድን 
ውስጥ የሚገኙ ከ 18 ዓመት እድሜ በታች ስለሆንክ ይህን የፈቃደኝነት ማመልከቻ አጠናቀህ በመሙላት ለ dcps. 
clearance@dc.gov. መመለስ አለብህ። 

• አንተ አሁን እየሠራ ባለ የፀጥታ ወይንም በዋና የበላይ ከፍተኛ ምስጢር የፌድራል የፀጥታ ማጣሪያ ወደፊት የምታገለግል 
ኃይል ነህ። ቡድን ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች በዲሲፒኤስ (DCPS) በጣት አሻራ ምርመራ ፈንታ የፌድራል የጸጥታ ማጣሪያ 
ደብዳቤ ማጠናቀቅ አለባቸው። ዋናው የተፈረመበት የማረጋገጫ ቅጽ፣ ከስቴቱ የተሰጠ ፎተግራፍ ያለበት መታወቂያ ካርድ 
ግልባጭ፣ እና ባለፉት 12 ወራት የተደረገ የሣንባ ነቀርሳ ምርመራ  (TB) ውጤት ለ dcps.clearance@dc.gov ኢሜይል 
መደርግ አለበት። 

 

2. ለበጎ ፈቃድ የማጣሪያ ምርመራ ሂደቱን ለማጠናቀቅ መቼ ነው መምጣት ያለብኝ? 
           
          የጣት አሻራ የመስጠት አገልግሎቶች እግር እንደጣለ ከሰኞ እስከ ሀሙስ ከጠዋቱ 8 ኤኤም እስከ 5 ፒኤም እና ዓርብ ዓርብ ደግሞ 
      ከጠዋቱ ከ8 ኤኤም እስከ ቀትር  3 ፒኤም ድረስ ይካሄዳሉ። 
 

3. እንዲከናወንልኝ እና የጣት አሻራ መስጠት ሥራ እንዲካሄድልኝ ይዤ መምጣት ያለብኝ ነገሮች ምን ምን ናቸው? 
 
ጊዜ ለመቆጠብ፣ ከጉብኝትዎ በፊት በኦን ላይን ላይ የ DCPS Clearance Application  (ዲሲፒኤስ የማጣሪያ ማመልከቻ) እንዲ 
ሞሉ ጥብቅ ሀሳብ እናቀርባለን።  ከማመልከቻዎ ጋር የትምህርት ቤትዎን መገኛ ቦታ ማመልከት እንዳለብዎ ልብ ይበሉ። የጣት 
አሻራ ለመስጠት ወደ ዲሲፒኤስ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት በሚመጡበት ጊዜ፣ የጣት አሻራ የአሰጣጥ አገልግሎት ለማግኘት በአለፉት 
12 ወራት ውስጥ የተካሄደ ከሣንባ ነቀርሳ ምርመራ (TB test) ጠንቅ ነጻ መሆንን የሚያመለክት ውጤት ይዘው መምጣት አለ 
ብዎት። ለዚህ ምንም ዐይነት የተለየ መድልዎ አይደረግም።  

 
4. ከቤቴ የኦን ላይን (online) ላይ ማመልከቱን ባላጠናቅቅ ምን ነው የሚኮነው? 
 
የኦን ላይን የበጎ ፈቃድ መልከቻችውን እንዲያጠናቀቁ፣ በ 1200 First Street, NE  10ኛ ፎቅ ላይ ኮምፒተሮች እንዲገኙ 
አድርገናል። 

DCPS Volunteer FAQ  (Amharic) 
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https://octo.quickbase.com/db/bg37a865t?a=td%20


5. ስቴቱ የሚሰጠው ፎተግራፍ ያለበት መታወቂያ ወረቀት ምንድን ነው? 
 
የመኪና መንጃ ፈቃድ መታወቂያ፣ የመኪና መንጃ ፈቃድ ያልሆነ መታወቂያ ፓሰፖርት ወይንም የውትድርና አገልግሎት 
መታወቂያ ካርድ መቀበል እንችላለን። ሆኖም ከእነዚህ የመታወቂያ ወረቀቶች መካከል አንዱ ጎድሎ ከተገኝ፣ የጣት አሻራ 
ማረጋገጫ መስጠት አንችልም። 

 
6. የሣንባ ነቀርሳ ምርመራየ (TB) ነጻ ሆኖ ካልተገኘ ምንድን ነው የሚደረገው? 

 
የቆዳ ላይ ምርመራዎ ውጤት ነጻ አለመሆንን የሚያመለክት ከሆነ እና ነገር ግን የሣንባ ነቀርሳ በሽታ (TB) የሌለብዎት 
ከሆነ፣ በአለፉት 12 ወራት ውስጥ በተደረገ የደም ምርመራ ውጤት ከበሽታው ነጻ መሆንዎን የሚያሳይ ማስረጃ ማቅ 
ረብ አለብዎት፣ ወይንም በአለፉት 5 ዓመት ውስጥ ከተደረገ የደረት ኤክስሬይ ምርመራ የሣምባ በሽታ ነጻ መሆንዎን 
የሚያሳይ የምርመራ ውጤት ማቅረብ አለብዎት። 

 
7. በበጎ ፈቃደኝነት የማገለግልበት ትምህርት ቤትን ስም ማወቅ እችላለሁ ወይ? 

 
አዎን። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎች ሁሉ፣ በማጣሪያው ሂደት እንዲያልፉ ከመደረጋቸው በፊት በጎ ፈቃደኞች ሁሉ 
በዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የምደባ ማረጋገጫ ሊኖራቸው ይገባል።  

 
8. እስከ አሁን የበጎ ፈቃድ ምደባ ከሌለኝ፣ የሚደረገው ምንድን ነው? 

 
በትምህርት ቀን የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት የመስጠት ዝንባሌ ካለዎ፣ ጥሩ ተዛማጅ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን 
ፈልጎ ለማግኘት በ school profiles link (መገናኛ) ተጠቀሙ። ማድረግ ስለሚፈልጉት እና መቼ ሊገኙ እንደ 
ሚችሉ ለመግለጽ እባክዎን ቀጥታ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።   

 
ከትምህርት ሰዓት በኋላ ወይንም በምሽት ለማገልገል ፍላጎት ካለዎት እባክዎን ቀጥታ ከአንዱ የዲሲፒኤስ ተጓዳኝ ጋር  
DCPS Partner Directory  ለሕዝብ ደህንነት እና ጤንነት የማኅበረሰብ መሠረት ካለው ድርጅት ጋር ይነጋገሩ።   
 
9. ዲሲፒኤስ የቻርተር ትምህርት ቤት የበጎ ፈቃድ ሠራተኞችን የጣት አሻራ ምርመራ ያካሂዳል? 

 
የለም። ለዲሲፒኤስ የበጎ ፈቃደኞች አገልግሎት ሰጪ ካልሆኑ በዲሲፒኤስ ቁሳቁስ እና ንብረት አንጠቀምም። ቻር 
ተር እና የግል ትምህርት ቤቶች የራሳቸው የሆኑ መሟላት የሚገባቸው ጉዳዮች ያሏቸው ሲሆን ከዲሲፒኤስ ያሻራ 
ምርመራ (DCPS) የመላቀቂያ ደብዳቤ አይቀበሉም። 
 
10. ዲሲፒኤስ የአንድን ሰው ማንነት የሚገልጽ የውጪ ማጣሪያ ይቀበላል ወይ? 

 
የለም አይቀበልም። ከዚህ በላይ የሰፈሩትን ልዩ ሁኔታዎች (exceptions) የሚያሟሉ ካልሆኑ በስተቀር፣ የበጎ አገል 
ግሎት ፈቃደኞች ሁሉ በዲሲፒኤስ አጣሪ ቡድን አማካይነት የጣት አሻራ እንዲሰጡ መደረግ ይኖርባቸዋል። 

 
11. ስፖርት ሥልጠና (coaching) እያሠለጠንኩ ነው። ይህን ክንውን ማጠናቀቅ አለብኝ ወይ? 

 
አዎን። አሠልጣኞች ሁሉ የዲሲፒኤስን (DCPS) የማጣሪያ ሂደት ማጠናቀቅ አለባቸው።                                                                                                                                             

 
12. የአንድን ሰው የማንነት ማጣሪያ ምርመራ ካላለፍኩ ምንድን ነው የሚደረገው? 

 
በኤፍቢአይ (FBI) ስለማንነታቸው የጀርባ መደብ ማጣሪያ (background check) ላይ ሊንጸባረቁ ስለሚችሉት ስለ 
በፊት ሁኔታዎች በኦን ላይን የማጣሪያ ማመልከቻቸው ላይ የበጎ ፈቃድ ሠራተኞች የሚቻላቸውን ያህል መረጃዎች 

 አካተው እንዲያቀርቡ በጣም በጠነከረ ሁኔታ እናበረታታቸዋለን። የበጎ ፈቃድ ሠራተኞች በመደብ ጀርባ ማጣሪዎቻ    
 
 
 
 

https://dcps.dc.gov/node/135092
https://dcps.dc.gov/node/991582


ቸው ላይ የተገገለጹ ቀደም ያሉ ማስታወሻ ነጥቦች ካሉ ከትምህርት ቤት የፀጥታ መቆጣጠሪያ ጽሕፈት ቤት በጀመሯ 
ቸው በማጣሪያዎች ምርመራ ሂደት እንዲቀጥሉ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ይደረጋል። 
 
13. በአለፈው ሣምንት የጣት አሻራ ሰጥቼ ነበር። የማጣሪያው ውጤት ደብዳቤ የሚደርስኝ መቼ ነው? 

 
የማጣሪያ ደብዳቤዎች የጣት አሻራ ከመውሰጃው ቀን በፊት ከ 5-10 የሥራ ቀናት ውስጥ ኢሜይል ይደረጋሉ።
የማጣሪያ ደብዳቤው እስከሚደርስዎ ድረስ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሥራዎን ለመጀመር ብቁ አይደሉም። 

 
14. የዲሲፒኤስ (DCPS) የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማጣሪያ ደብዳቤዬን ሌላ ግልባጭ መጠየቅ እችላለሁ ወይ? 

 
አዎን ይችላሉ። መጀመሪያ የጣት አሻራ ሲሰጡ አስመዝግበውት በነበረው ትክክለኛ የመጀመሪያ፣ የመጨረሻ ስምዎ፣ 
እና የጣት አሻራውን ሰጥተውበት የነበረበትን ቀን በማከል ለ dcps.clearance@dc.gov  እባክዎን ኢሜይል 
ያድርጉ።  

 
15. የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማጣሪያው ቀን የሚቃጠለው (expire) መቼ ነው? 

 
የዲሲፒኤስ (DCPS) የማጣሪያ ማስረጃዎች የጣት አሻራ ከተሰጠባቸው ቀናት አንሥቶ እስከ 2 ዓመት ድረስ ዋጋ አላ 
ቸው። የማጣሪያዎ ቀን፣ ደብዳቤው ራስጌ ላይ በስተግራ በኩል ይገኛል። አንዴ የ 2 ዓመት ጊዜው ካለፈ በኋላ፣ የጣት 
አሻራ የአሰጣጡን ሂደት ለማጠናቀቅ ወደ ዲሲፒኤስ ዋና ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት መመለስ አለብዎት። ለሚመለሰው 
ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሠራተኞች፣ እዲስ የሣንባ ነቀርሳ ምርመራ (TB test) አስፈላጊ እንዳልሆነ ልብ ይበሉ። 
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