
 

 
 
 
 

ከDCPS ጋር ተስማሚነት ያላቸው ምርመራዎች (Screenings)  ̶   ባለ-አንድ ገጽ ለበጎ-ፈቃድ 
ሠራተኞች እና የኮንትራት ሠራተኞች   

 
ይህ የመረጃ ምንጭ (resource)፣ የወደፊት የDCPS የበጎ-ፈቃድ ሠራተኞች እና የኮንትራት ሠራተኞች የሚሆኑ ግለሰቦች፤ ለDCPS 
ተማሪዎች፣ ትምህርት ቤቶች ወይም ቢሮዎች አገልግሎት መስጠት ከመጀመራቸው በፊት፣ አስፈላጊ የሆነውን የተስማሚነት ምርመራ 
(screening) ላይ መመሪያ የሚሰጠውን ማጠናቀቅ አለባቸው። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት፣ DCPS የሚጠይቃቸው የምርመራ 
ዓይነቶች፤ እንዲሁም በእያንዳንዱ ምርመራ (screening)፣ አማካኝ-የሆነውን የማጠናቀቂያ ጊዜውን ያሳያል። 

 
ግለሰቦች፤ በአማካኝ እስከ 3 ሣምንታትን (15 የስራ-ቀናት)፣ ሁሉንም የምርመራ ሂደቶችን ለማጠናቀቅ በቂ-ጊዜን እንዲመድቡ እንመክራለን። 

 
ስለእነዚህ ምርመራዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ወደ ‘DCPS Clearance team’ በdcps.clearance@k12.dc.gov መጠየቅ ይችላሉ። 

 

የጣት-አሻራን መውሰድ (Fingerprinting) 
• DCPS፣ በርቀት የጣት-አሻራ መውሰጃ አገልግሎትን ለወደፊት በውል-ተገምቶ ላልተወሰነ ጊዜ፤ የ‘FieldPrint’ን መጠቀሙን 

ይቀጥላል። በ‘FieldPrint’ የቀጠሮ-ጊዜን ስለመያዝ የተሰጠውን መመሪያ፤ በሌላ የተለየ የ“FieldPrint የቀጠሮ የትዕዛዝ 
መመሪያዎች” ሰነድ ላይ ተካትቶ ይገኛል። 

• የጣት-አሻራ መስጫ የቀጠሮ-ጊዜ ከመያዝ እና ከማጠናቀቅ በፊት፣ ግለሰቦች የDCPS የክሊራንስ ማመልከቻ (Clearance 
Application)ን ማስገባት አለባቸው። ይህን አለማድረግ፣ ግለሰቡ የሚጠበቅበትን ይህን መስፈርት ከማሟላት ያግደዋል። 

• የጣት-አሻራ የመውሰድ ሂደቱ መጠናቀቁ፣ ለDCPS የፌደራል (FBI) ሁሉን-አቀፍ የሆነ የወንጀለኝነት ታሪክ ሪፖርትን 
እንዲያገኝ ያደርገዋል። 

• DCPS፣ ከሌላ ማንኛውም አካል፤ የጣት-አሻራ ምርመራ ምስሎችን ወይም ሪፖርቶችን አይቀበልም፤ 

የዚህም አማካኝ-የሆነው ማጠናቀቂያ ጊዜው:  ከ3-5 የስራ ቀናት 

የ‘TB’ አደጋ-መኖር ግምገማ 
• ከጣት-አሻራ መስጫ የቀጠሮውን (ከዚህ በላይ ተመልከቱ) ከማጠናቀቅ-በፊት፣ የDCPS Clearance Application  

በሚጠናቀቅ ጊዜ፤ ግለሰቦች የ‘TB’ አደጋ-መኖር ግምገማ ምርመራን (ማመልከቻው ውስጥ የተካተተውን)፤ ስለ የጉዞ-ታሪክ፣ 
የ‘TB’ የምርመራ ታሪክ፣ እና ለ‘TB’ ቫይረስ የመጋለጥ ሁኔታ እንደነበር ጥያቄዎችን ይጠይቅዎታል። 

• ለእነዚህ ጥያቄዎች በተሰጡት ምላሾች ላይ መሠረት በማድረግ፣ ለ‘TB’ የሚያስፈልገውን ምርመራ በማሟላት ሊያፍ፣ 
ወይም ግለሰቡ የ‘TB’ ምርመራ በማድረግ እንዲያጠናቅቅ ሊመራ ይችላል 

• የስጋት ግምገማን ያሳዩ ሰዎችና የ‘TB’ ምርመራ እንዲያደርጉ የተጠየቁ፣ የምርመራ ውጤቶቻቸውን ወደ ‘DCPS Clearance 
team’ መላክ ያለባቸው እና፣ የማጣሪያ ሂደቱ እንዲቀጥል ማድረግ አለባቸው። DCPS፣ ባለፈው 12 ወራት ውስጥ፤ ቫይረሱ 
እንደሌለ (negative) የቆዳ-ላይ ምርመራ ወይም የደም ምርመራ የተወሰደበትን፤ ወይም የደረት-ኤክስ-ሬ (clear x-ray) 
ተገምግሞ የተሰጠበትን ይቀበላል። 

 
አማካኝ-የሆነው የማጠናቀቂያ ጊዜው: 0-TBD* የስራ ቀናት 
የ‘TB’ ምርመራ ወይም የደረት-ኤክስ-ሬ (chest x-ray) ለመስጠት፤ ከተገለጸ፣ ለእጩዎች በሚወስድባቸው የጊዜ እርዝመት ላይ 
መሠረት ያደርጋል 
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የልጅ ጥበቃ ምዝገባ (Child Protection Register) ምርመራ 
• በDCPS Clearance Application ውስጥ ተገናኝቶ (Linked ሆኖ) የሚገኘው፤ ለልጅ ጥበቃ ምዝገባ (Child Protection 

Register (CPR) ምርመራ፣ ለዲሲ ልጅ እና ቤተሰብ አገልግሎት ድርጅት (DC Child and Family Services Agency 
(CFSA) ማመልከቻ ነው። ተሞልቶ የተጠናቀቁት ማመልከቻዎች፣ ጥበቃ-ወደተደረገለት የCFSA መድረክ አማካኝነት፣ በDCPS 
Clearance’ ማመልከቻ ላይ ማገናኛው (linked) ተያይዞ የሚገኘውን፤ በእጩዎች ይጫናል (uploaded ይደረጋል)። 

• አንድ-ጊዜ ማመልከቻው ከተጫነ (upload ከተደረገ) በኋላ፣ CFSA የምርመራ ሂደቱን ያጠናቅቃል 
• በቅድሚያ-የተሞሉ፤ ግለሰቦችን ሊቀይሯቸው የማይችሉ ክፍሎች በማመልከቻው ውስጥ ይገኛሉ 
• ይህ ማረጋገጫ፤ ልጅን-አለአግባብ በመጉዳት እና/ወይም ቸል በማለት ተከስሰው የነበሩ ክሶች እና/ወይም ምርመራዎች 

እንዳሉ፣ ለDCPS ይሰጣል     
 
አማካኝ-የሆነው የማጠናቀቂያ ጊዜው: 14 የቀን-መቁጠሪያ ቀናት 

 
ወሲባዊ ጥፋት ወንጀለኛ ምዝገባ ምርመራ 

• ሁሉም ግለሰቦች፤ በብሄራዊ የወሲብ ጥፋት ወንጀለኛ መዝገብ (Sex Offender Registry (SOR) ምርመራ ውስጥ፤ እንደ 
የጣት-አሻራ ማጣሪያ ሂደትነት ሆኖ ራሱ-በራሱ (automatically)፣ ከዚህ በላይ በተዘረዘረው መሠረት) ይመረመራል 

• ይህ ማረጋገጫ፤ በወሲባዊ- መጥፎ ስነምግባር ውስጥ-የተደረጉ ማንኛውም ክሶችን እና/ወይም ምርመራዎችን ለDCPS 
ሪፖርት በማድረግ ይሰጣል 

• በዚህ ሂደት ላይ፣ እጩ-አመልካቹ ማከናወን የሚገባው ምንም እርምጃ የለም    

አማካኝ-የሆነው የማጠናቀቂያ ጊዜው: ከ3-5 የስራ ቀናት 

የዕፅ እና አልኮል መጠጥ ምርመራ (ለኮንትራት ሠራተኞች ብቻ) 
• ሁሉም የኮንትራት ሠራተኞች፤ የዕፅ እና የአልኮል መጠጥ ምርመራን ማለፍ እና ማጠናቀቅ አለባቸው። የኮንትራት 

ሠራተኞች፣ በDCPS Clearance Application ውስጥ በተካተተው ምላሾች መሠረት የሚለዩ ሲሆን፣ እና 
በማመልከቻቸው አማካኝነት ይህን ተከትሎ፤ መስፈርቶቹን እንዲያጠናቅቁ ቀጣይ እርምጃዎቹ ይሰጣሉ 

• የኮንትራት ሠራተኞች ተብለው የሚጠሩት፤ ማንኛውም ግለሰብ ለDCPS ለሚያቀርቡት-አገልግሎቶች፤ ከDCPS ወይም 
ከቀጣሪ አጋር ድርጅታቸው ክፍያን የሚቀበሉ ናቸው 

• ለኮንትራት ሠራተኞች የሚካሄደው የዕፅ ምርመራዎች (Drug screenings)፣ ማርዋና (marijuana)ን አይጨምርም 
• በDCPS Clearance Application ውስጥ ተገናኝቶ (Linked ሆኖ) የሚገኘው፤ ለMDAT የራሳቸውን የግል መረጃዎች 

ለመስጠት፤ በየግል ማጠናቀቅ የሚገባቸው የማይክሮሶፍት ቅጽ (Microsoft Form) ነው። በ4-6 የሥራ ቀናት ውስጥ ቅጹን 
በማጠናቀቅ፣ የኮንትራት ሠራተኞች ወይም የበጎ-ፈቃድ ሠራተኞች፤ ለዕፅ ምርመራቸውን እንዲያደርጉ በዝርዝር የጊዜ-ሰሌዳቸውን 
እርምጃ የያዘ ኢሜልን ያገኛሉ 

• ምርመራውን እንዲያጠናቅቁ ማገናኛው (link) ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ፤ ግለሰቦች የ15 የቀን-መቁጠሪያ ቀናት አላቸው 
• DCPS፣ የዕፅ እና አልኮል ሪፖርቶችን ከሌላ ማንኛውም የውጪ-አካል ሊቀበል ይችል ይሆናል፤ ነገር ግን ‘4 ወይም 5- panel’ 

ጋር መስማማት መቻል አለበት (በተለምዶ 5፣ 4 ማርዋናን ሳይጨምር)፣ በDCPS በተካሄደ ምርመራ ላይ መሆን አለበት።
የኮንትራት ሠራተኛ ወይም የበጎ-ፈቃድ ሠራተኛ ይህን መሠል ምርመራ ካደረገ፤ በቂ-ሆኖ ከተገኘ - እንዲታይ እና እንዲወሰን፤ 
የውጤቶቹን ቅጂ ወደ ‘MDAT ቡድን በdcps.mdat@k12.dc.gov ኢሜል ማድረግ አለባቸው 

• በተረጋገጠ የህክምና ማርዋና (certified Medical Marijuana) ፕሮግራም ውስጥ የሚካፈሉ የኮንትራት ሠራተኞች፤ 
የሕክምና ማርዋና (medical marijuana) ካርዳቸውን ቅጂ ወደ MDAT ቡድን፣ በdcps.mdat@k12.dc.gov ማስገባት 
አለባቸው። እነዚህ ግለሰቦች፤ ሚስጢራዊ የህክምና የማርዋና (medical marijuana) ስምምነቶችን ከDCPS ጋር እንዲገቡ 
የሚያደርጋቸው ሲሆን፣ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ መግባታቸው እና ስምምነትን ማድረጋቸው፣ ማንኛውም የማርዋና 
(marijuana) አጠቃቀማቸው፣ ከህክምና ማርዋና (medical marijuana) ፕሮግራማቸው መመሪያዎችን በመከተል እንደሆነ፤ 
እውቅና ይሰጣሉ። 

 
አማካኝ-የሆነው የማጠናቀቂያ ጊዜው: 10-15 የሥራ ቀናት፣ እንደየ-ቀጠሮው ቀን ሊለያይ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል 
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