
 

FAQ: ስለ ማህበረሰብ አገልግሎት (Community Service) 
ለተማሪዎች እና ቤተሰቦች፤ ተደጋግመው የሚጠይውቁ ጥያቄዎች 

(Frequently Asked Questions)  
 

ጥ: ተማሪዎች፣ የመካከለኛ ትምህርት ቤት (middle school) የማህበረሰብ አገልግሎት ( community 
service) ሰዓታቸውን፤ ወደ የከፍተኛ ደረጃ (HS) ምርቃት መስፈርታቸው በማስገባት መጠቀም ይችላሉ? 

 

መ: አዎን፣ ተማሪዎች ወደ ስምንተኛ ክፍል ከተዛወሩ በኋላ፣ የመካከለኛ ትምህርት ቤት (middle school) 
የማህበረሰብ አገልግሎት ሰዓታቸውን መጠቀም ይችላሉ። የአገልግሎት እንቅስቃሴው፣ አሁንም ቢሆን 

የማህበረሰብ አገልግሎት ሰዓቶች የሚጠይቁትን መስፈርቶች ያሟላ መሆን አለባቸው። የመካከለኛ ትምህርት 

ቤት (Middle school) ውስጥ የሚገኙ ካውስለሮች (counselors)፣ ተማሪው ዘጠነኛ ክፍል ከመግባቱ 

በፊት፣ በተማሪው የመረጃ ዘዴዎች (information system) ውስጥ፣ ሰዓቶቹን ይመዘግባል።  
 

ጥ: ተማሪዎች ምን ዓይነት የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ማጠናቀቅ ይችላሉ? 
 

መ: ተማሪዎች በእነዚህ ሦስት ምድቦች ውስጥ ሊገባ የሚችል የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) 

ሊያጠናቅቁ ይችላሉ: 
1. ቀጥተኛ የሆነ አገልግሎት (Direct Service): በDCPS ተማሪዎች እና በማህበረሰብ አገልግሎት 

(community service) ተጠቃሚዎች መካከል፣ የሚደረግ ፊት-ለፊት (face-to-face የሆነ) ግንኙነት።  
2. ቀጥተኛ ያልሆነ አገልግሎት (Indirect Service): ከማህበረሰብ ጋር የተዛመዱ ጉዳዮች ላይ የገንዘብ 

ማሰባሰብ (fundraising)፣ መሰብሰቦችን (collections)፣ እና ቴክኒካል እርዳታዎችን መስጠትን 
ጨምሮ፤ በተማሪዎች አማካኝነት እርዳታ መስጠት። 

3. ወክሎ መሟገት (Advocacy): ተማሪዎች በማህበረሰባቸው ውስጥ የሚከናወኑ ነገሮች ላይ ተፅዕኖ ለማሣደር፤ 
ደብዳቤ መፃፍና በሕዝብ ባለሥልጣናት ፊት ማቅረብን ጨምሮ፤ ይሣተፋሉ። ወክሎ የመሟገት ክንውኖች 

(Advocacy tasks)፣ ከማንም ጋር ትስስር የመፍጠር ባህሪ (non- partisan) ሣይኖራቸው፣ መቆየት መቻል 
አለባቸው።  

 
ጥ: ተማሪው ምን ያህል የማህበረሰብ አገልግሎት ሰዓቶችን ማግኘት ይችላል? 

 

መ: ተማሪዎች እስከ 8 የማህበረሰብ ተከታታይ ሰዓታትን፣ በ24-ሰዓት ጊዜ ውስጥ ማግኘት ይችላሉ። በአጠቃላይ 

ኩባንያው፣ የመጨረሻ ከፍተኛ ቁጥር የሚባል የሰዓት ገደብ እስከሌለው ድረስ፤ ወይም ድርጅቱ የፈለገውን 

አጠቃላይ ሰዓት መስጠት ይችላል።  

 
ጥ: የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ሰዓት የሚሞላበትን ቅጽ፣ የት ማግኘት እችላለሁ? 

 

መ: የሠራተኛ አባላት የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ሰዓት ቅጽን እዚህ ማግኘት ይችላሉ። ተማሪዎች 

የቅጹን ሁሉንም ክፍሎች፤ ፊርማ ማስገባትን፣ የማህበረሰብ አገልግሎት (community service)ን የጀመሩበትን እና 

የጨረሱበትን ጊዜ መመዝገብ፣ እና ስለማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ያላቸውን አመለካከት 

መፃፍን ጨምሮ፤ የማጠናቀቅ ኃላፊነት አለባቸው። በመካከለኛ (middle) ወይም በከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ውስጥ፣ የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) POCው ወይም የትምህርት ቤቱ ካውንስለር፣ 

የማህበረሰብ አገልግሎቱን ቅጽ፣ የወረቀት ቅጂውን ያስቀምጣል። 

 
ጥ: ተማሪዎች የማህበረሰብ አገልግሎት ሰዓቶችን (community service hours)፣ መቼ ነው ወደ ትምህርት ቤታቸው 

የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) አስተናባሪ ወይም  POCው ማቅረብ የሚያስፈልጋቸው? 
 

 



 

መ: ተማሪዎች የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ሰዓትን፣ በአጠናቀቁ በ30 ቀናት ውስጥ፣ የማህበረሰብ 

አገልግሎት ሰዓታቸውን ማስገባት አለባቸው። ለተመራቂ ሲኒየሮች (seniors)፣ ሁሉም የሚቀሯቸውን የማህበረሰብ 

አገልግሎት (community service) ሰዓቶች፣ ወደ የምርቃት 100-ሰዓት መስፈርትነት የሚቆጠሩትና በሙሉ 

እንዲገቡ የሚደረግበት የመጨረሻ ቀን፣ አርብ ከ‘Memorial Day’ በዓል በፊት በMay ወር ውስጥ ነው።  

 
ጥ: ትምህርት ቤቶች፣ የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ሰዓቶችን እንዴት ነው የሚያረጋግጡት? 

 

መ: ለማህበረሰብ አገልግሎት (community service) እርዳታ ሰጪ ሆኖ የተመደበውን ሰው (POC) ወይም ካውንስለር፣ 

ተማሪዎች የታክስ (ID) መታወቂያ ቁጥር (EIN#)ን በማህበረሰብ አገልግሎት (community service) መስጫ ቅጹ 

ላይ መግባቱን ማረጋገጥ አለባቸው። የታክስ የመታወቂያ (tax ID) ቁጥሮቹን በIRS ድህረ-ገጽ ላይም ማግኘት ይችላሉ። 

POCው የታክስ የመታውቂያ (tax ID) ቁጥሩን ማግኘት ካልቻለ፣ በማህበረሰብ አገልግሎት (community service) 

ቅጹ ላይ፣ የተዘረዘረውን የጣቢያው ተቆጣጣሪ ማነጋገር ይችላል። የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) 

POCው፣ ተጨማሪ መረጃዎችን ከተማሪው ወይም የጣቢያው ተቆጣጣሪ መጠየቅ ይችላል።   

 
ጥ: የተማሪዬን የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ሰዓት ሂደትን፣ ማንን በማነጋገር ማረጋገጥ እችላለሁ? 

 

መ: የተማሪዎን የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ሂደትን ለማረጋገጥ፤ እባክዎን የማህበረሰብ 

አገልግሎት ሰጪ ሆኖ የተመደበውን ሰው (POC) ወይም ካውንስለር ያነጋግሩ።  

 
ጥ: የራሴ የሆነ የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ሰዓት ልምድን መፍጠር እችላለሁ? 

 

መ: ማንኛውም አዲስ የማህበረሰብ አገልግሎት (community service) ዕድሎች፣ ቅድመ-ፈቃድ (pre-approval)ን፣ 

ከDCPS የካውንስሊንግ ቡድን፣ ማግኘት አለበት። እባክዎን በDCPS.Counseling@k12.dc.gov ኢሜል ያድርጉልን።  
 

ጥ: ትምርህት ቤት በተዘጋበት ጊዜያት፣ ተማሪዎች ምናባዊ የማህበረሰብ አገልግሎት (virtual community service) 

የማስገባት ዕድሎች ይኖራቸዋል? 
 

መ: አዎን፣ ትምህርት ቤት በተዘጋበት ጊዜ፣ ተማሪዎች ምናባዊ የማህበረሰብ አገልግሎት (virtual community 
service) ዕድሎችን ማጠናቀቅ ይችላሉ። የDCPS የካውንስሊንግ ቡድን፣ ሁሉንም ምናባዊ የማህበረሰብ አገልግሎት 

(virtual community service) ዕድሎችን ለየ ትምህርት ቤት ካውንስለሮቹ (counselors) ያሸጋግራሉ። 

ተማሪዎች እና ቤተሰቦችም፤ የምናባዊ የማህበረሰብ አገልግሎት ዕድሎችን (virtual community service 
opportunities) በትዊተር (Twitter) ገፃችን ላይ ማግኘት ይችላሉ።  

mailto:DCPS.Counseling@k12.dc.gov
http://www.twitter.com/DCPSCounseling

