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የአደጋ ጊዜ እርዳታ የልጅ እንክብካቤ ስምምነት እና የመጠየቂያ ቅፅ 

(ይህ ቅጽ የልጅ እንክብካቤው ከሚደረግበት ቀን ቢያንስ ከሁለት የስራ ቀናት በፊት መቅረብ አለበት) 

የልጅ እንክብካቤ የሚደረግለት ጎልማሳ ስም («ወላጅ»)፦ _______________________________________ 

የወላጅ መገኛ ስልክ ቁጥር፦ ______________________________ 

የልጅ ተንከባካቢ ወይም ራሱን የሚንከባከብ ህፃን ስም፦ __________________________________________________ 

የልጅ(ጆች) ስም እና እድሜ፦ _______________________________________________  

ይህ ጥያቄ የቀረበበት ቀን፦ _________________________ 

የልጅ ተንከባካቢው(ዋ) ለልጅ(ጆች) እንክብካቤ ሃላፊነትን ለመውሰድ ተስማምተዋል። 

የልጅ ተንከባካቢው(ዋ) ማንኛውንም እንደ የሚወሰዱ መድሃኒቶች፣ የእንቅልፍ ጊዜ፣ የምኝታ ጊዜ፣ ልዩ ፍላጎቶች ወዘተ የመሳሰሉትን መረጃዎችን 

ወላጅ ከመሄዳቸው በፊት የማግኘት ሃላፊነት አለበት(ባት)። 

የልጅ ተንከባካቢው(ዋ) የተመደቡላቸውን ልጅ(ጆች) በሚችሉት መጠን እንክብካቤ ሊያደርጉላቸውና የልጅ እንክብካቤን በተመለከተ በተቀመጡት 

የፕሮግራሙ ህጎች ተገዢ ሊሆኑ ይገባል። 

በተጨማሪም፣ ተንከባካቢውና ወላጅ የተለመደውን ቅፅ የኢ.ኤ ህፃን መረጃ ገፅ የየራሳቸውን ክፍል ከሞሉ በኋላ የልጅ እንክብካቤው ከመጀመሩ 

በፊት (የላይኛው ክፍል ብቻ) እና ከልጅ እንክብካቤው ምደባ በኋላ (የተሟላውን ቅፅ) ቅጅዎችን የመጠለያ ምድብ ከሆኑ ለመጠለያ ሰራተኛ ወይም 

የሆቴል ምድብ ከሆኑ ለዲ.ኤች.ሲ.ዲ ወይም ለሆቴል ሰራተኛ መስጠት አለባቸው። የሆቴሉ ሰራተኞች ሁሉንም የተቀበሏቸው ቅፆች ለዲ.ኤች.ሲ.ዲ 

ይልካሉ።  

ልጅ ተንከባካቢውና ወላጅ የልጅ እንክብካቤው ከመጀመሩ በፊት ስለታሰበው የልጅ  እንክብካቤ ይነጋገራሉ፣ እንዲሁም የልጅ እንክብካቤው 

ከተደረገ በኋላ እንዴት እንደነበር ይነጋገራሉ። 

ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) የልጅ እንክብካቤ በሚያደርጉበት ወቅት ችግር ከገጠማቸው፣ ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) እገዛ ለማግኘት ወደ መጠለያ ሰራተኛ 

ሊሄዱ ይችላሉ። ለሆቴሎች፣ ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የልጁን(ትዋን) ወላጅ፣ የሽግግር የቤት-አልባነት አስተባባሪ፣ ኤፍ.ኦ.አር 

የቤተሰቦች ጎብኚ፣ የኢ.ኤ የሆቴል ድጋፍ ሰጪ ሰራተኛ ወይም የሆምቤዝ ሊያዞን ለማግኘት ጥረት ማድረግ አለበት(ባት)። የሆቴል ሰራተኛ ድጋፍ 

ለማድረግ ሙሉ ሃላፊነት ሊጣልባቸው አይችልም። ወላጅ በአደጋ ጊዜ የሚገኙበት መረጃ የሚያቀርቡ ይሆናል። 

ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) የልጅ እንክብካቤ ቀጠሮውን ለማቋረጥ ከፈለጉ፣ ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) በተቻለ ፍጥነት ለወላጅ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል። 

ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) የልጅ እንክብካቤ ትልቅ ሃላፊነት መሆኑን ከመገንዘባቸውም በተጨማሪ ከዲ.ኤች.ሲ.ዲ ድንጋጌዎች፣ ህጎች እና የልጅ 

እንክብካቤ መመሪያዎች ጋር በደንብ መተዋወቃቸውን አረጋግጠዋል። 

ወላጅም ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) የልጅ እንክብካቤ አገልግሎቶችን በዲ.ኤች.ሲ.ዲ ድንጋጌዎች፣ ህጎች እና የልጅ እንክብካቤ መመሪያዎች መሰረት 

ለልጃቸው እንዲያቀርቡ ተስማምተዋል። 

ወላጅ ለልጃቸው ጤና፣ ጥንቃቄና ደህንነት የመጨረሻው ሃላፊነት ለእራሳቸው መሆኑን ተገንዝበዋል። ህግ በሚፈቅደው ልክ፣ ልጅ ተንከባካቢው(ዋ) 

በፈፀሙት ድርጊት፣ ባህሪ ወይም ማድረግ ያለባቸውን ባለመተግበር ወይም በተፈቀደ የልጅ እንክብካቤ ወቅት ለሚፈጠር ችግር ወላጅ እራሱን እና 

ታዳጊ ልጁን በመወከል ዲፓርትምነት ኦፍ ሀውሲንግ ኤንድ ኮሚዩኒቲ ደቨሎፕምነትን፣ ኮንትራክተሮቹን እና የኢ.ኤ ምደባ የሚቀበሉ ሆቴሎችን 

የመክሰሰል መብቱን አንስቷል።  

ወላጆች ወጥተው የሚቆዩበት ጊዜ ምንም ያህል ቢሆን፣ ማንኛውም የቤተሰብ እንክብካቤ ስምምነት በቅድሚያ መፈቀድ አለበት። የልጅ እንክብካቤ 

ለማግኘት ያቀዱበት ቀን ከ2 የስራ ቀናት ያነሰ ጊዜ ሲቀረው ከጠየቁ፣ ጥያቄዎን ለምን በጊዜ እንዳላቀረቡ እንዲያስረዱ ይጠየቃሉ። ዘግይተው ጥያቄ 

አቅርበው ፈቃድ ከማግኘትዎ በፊት ልጅዎን ለልጅ ተንከባካቢ ትተው ቢሄዱ፣ ዲ.ኤች.ሲ.ዲ ከሄዱ በኋላ ጥያቄዎን ላይቀበል እና የልጅ እንክብካቤው 

ህግ ጥሰት እንደሆነ ሊቆጥረው ይችላል። ይህም ከመጠለያ ጥቅማጥቅሞች መባረርን ሊያስከትል ይችላል። የልጅ እንክብካቤ ጥያቄው በቂ ምክንያት 

በሚኖርበት ጊዜ በፅሁፍ ሊከለከል ይችላል። 

 

  



የአደጋ ጊዜ እርዳታ የልጅ እንክብካቤ ስምምነት እና የመጠየቂያ ቅፅ 

 

 

1/2015 

 

የአደጋ ጊዜ እርዳታ የልጅ እንክብካቤ ስምምነት እና የመጠየቂያ ቅፅ፣ ገፅ 2 

 

የልጅ እንክብካቤው የሚደረግበት(የሚደረግባቸው) ቀን(ኖች)፦ _________________________________________ 

(ለምሳሌ «ሴፕቴምበር 4» ወይም «በየሳምንቱ ማክሰኞ እና ረቡዕ» ወይም «በየቀኑ ከትምህርት ቤት በፊትና መልስ») 

 

ከ፦ ___________ኤኤም/ፒኤም      እስከ፦ ______________ኤኤም/ፒኤም 

 

የልጅ ተንከባካቢው(ዋ) ስም እና እድሜ፦  _________________________________________ 

 

እንክብካቤ የሚደረግለት(ላቸው) ልጅ(ጆች) ስም እና እድሜ፦ ________________________________________ 

 

የልጅ እንክብካቤውን ለማድረግ የታሰበው ቦታ፦ ___________________________  

 

በአደጋ ጊዜ ተጠሪ ስም፦ _______________________________________ 

 

በአደጋ ጊዜ ተጠሪ ስልክ ቁጥር፦ __________________________________________________ 

(ይህ ሰው የልጅ ተንከባካቢው(ዋ) ችግር ቢፈጠር የሚያነጋግሩት ሰው በመሆኑ እባክዎ ሊገኝ የሚችል ሰው ይሁን)።  

 

ልዩ መልዕክት (ለምግብ፣ ለመድሃኒት ወይም ለተለዬ የአየር ፀባይ ያሉ አለርጂዎች፤ የሚያድሩ ከሆነ በሌሊት የልጅ እንክብካቤ ለማግኘት 

የተጠየቀበት ምክንያት፤ እንዲሁም ከ2 የስራ ቀናት ያነሰ እየቀረው ከተጠየቀ ምክንያቱ መጠቀስ አለበት) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

የወላጅ ፊርማ 

 

ዳይፐሮችን፣ ተጨማሪ ልብሶችን፣ ልዩ ምግብ ወይም ሌላ ማናቸውንም እንክብካቤ የሚያስፈልጉ ነገሮች ለልጅ ተንከባካቢው(ዋ) ለመስጠት 

ተስማምቻለሁ። በተጨማሪም፣ የመመገቢያና የእንቅልፍ ፕሮግራም ጨምሮ ማንኛውንም ለልጄ(ጆቼ) እንክብካቤ አስፈላጊ የሆኑ ትዕዛዞችን ለልጅ 

ተንከባካቢው(ዋ) ለመስጠት ተስማምቻለሁ።   

 

ይህን ቅፅ በመፈረም፣ የልጄን(ጆቼን) ደህንነት ከላይ በስም ለተጠቀሱት ልጅ ተንከባካቢ አምኜ የሰጠሁ ሲሆን ልጄ(ጆቼ) ጉዳት 

ቢያጋጥመው(ማቸው) ወይም እኔ በፈለኩት መልኩ እንክብካቤ ባያገኝ(ኙ) መጠለያውን፣ ሆቴሉን ወይም ሌላ የኢ.ኤ መመደቢያን እና ዲ.ኤች.ሲ.ዲ 

ጥፋተኛ ላለማድረግ ተስማምቻለሁ።  

 

የወላጅ ፊርማ፦ ____________________________________________________________  

 

የልጅ ተንከባካቢ ፊርማ 

 

እኔ፣ ________________________፣ ከላይ በስም ለተጠቀሱት ልጆች የልጅ እንክብካቤ ለማድረግ ተስማምቻለሁ። በተጨማሪም፣ 

ለልጁ(ጅቷ) (ለልጆች) እንክብካቤ ለማድረግ ብቃቱ ያለኝ ከመሆኑም በተጨማሪ፣ የልጅ እንክብካቤን በተመለከተ መጠለያው ወይም ሆቴሉ ያሉትን 

ህጎችና ድንጋጌዎች ተገንዝቤያቸዋለሁ። 

 

የልጅ ተንከባካቢ ፊርማ፦ ______________________________________________________________ 

 

የመጠለያ ሰራተኛ ወይም የዲ.ኤች.ሲ.ዲ ፊርማ፦  

_____________________________________________              ቀን፦ ____________________ 

(ለልጅ ተንከባካቢው(ዋ) ፈቃድ ከመስጠትና ለልጅ እንክብካቤው መስጫ ቦታና ጊዜ ከመፍቀድ አንፃር ብቻ) 

 

ይህን ቅጽ የሚፈርመውን የመጠለያ ወይም የዲ.ኤች.ሲ.ዲ ሰራተኛ ስም ያትሙ፦ ____________________________________   



የአደጋ ጊዜ እርዳታ የልጅ እንክብካቤ ስምምነት እና የመጠየቂያ ቅፅ 

 

 

1/2015 

 

 

የአደጋ ጊዜ እርዳታ የልጅ መረጃ ገፅ  

የላይኛው ክፍል የልጅ እንክብካቤው ከመጀመሩ በፊት ይሞላል፣ አንድ ቅጂ ለልጅ ተንከባካቢው እና በመጠለያ ለተመደቡ አንድ ቅጂ ለመጠለያ ሰራተኞች 

ወይም ሆቴል ለተመደቡ አንድ ቅጂ ለዲ.ኤች.ሲ.ዲ እና ለሆቴል ሰራተኛ። 

ልጅ(ጆች) እንክብካቤ ከሚያገኙበት ቤተሰብ ጎልማሳ በሆነ ሰው («በወላጅ») የሚሞላና የኢ.ኤ ሰራተኛ የሚያፀድቀው፦ 

የልጅ(ጆች) ስም፦ _________________________________________ ቀን(ቀኖች)፦ ___________________ 
 

ከልጅ ተንከባካቢው(ዋ) ጋር ልጅ(ጆች) መቆየት (ራስን በራስ መንከባከብ) የሚጀምሩበት ሰዓት፦ ______________  
 

የታቀደው የማብቂያ ሰዓት ____________ 
 

በአደጋ ጊዜ ተጠሪ ስም እና ስልክ ቁጥር፦ __________________________________________________ 
 

የልጅ እንክብካቤውን ለማድረግ የታሰበው ቦታ፦ ___________________________  
 

ለመጨረሻ ጊዜ ልጅ(ጆች) ምግብ የተመገቡበት ጊዜ፦ ____________________________ 
 

ለመጨረሻ ጊዜ ልጅ(ጆች) ልብስ የቀየሩበት ወይም የታጠቡበት ጊዜ፦ ___________________________ 
 

የምግብ ፕሮግራሞች፦ ____________________________ 
 

በልጅ 3 ዳይፐር ቀርቧል (የሚያስፈልግ ሲሆን)? ________ የልብስ መቀየሪያዎች ቀርበዋል? ________ 
 

ልዩ መልዕክት (የምግብ፣ የመድሃኒት ወይም የአየር ሁኔታ አለርጂዎች)፦ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

የወላጅ ፊርማ፦ ____________________________________________________________  

ከተጠናቀቀ በኋላ ይሞላል፣ አንድ ቅጂ ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊ እና በመጠለያ ለተመደቡ፣ አንድ ቅጂ ለመጠለያ ሰራተኞች ወይም ሆቴል 
ለተመደቡ፣ አንድ ቅጂ ለዲ.ኤች.ሲ.ዲ እና ለሆቴል ሰራተኛ።በልጅ ተንከባካቢ የሚሞላ፦ 

ዳይፐር የተቀየረበት ሰዓት፦ _______________________________________________________________________ 

 

ህክምናን/ጤናን በተመለከተ አስተያየቶች፦ ______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ምግብ/ስናክ፦ ________________________________________________________________________________ 

 

ወላጅ የተመለሱበት ሰዓት፦ ________________ ይህ ሰዓት ስምምነት ከተደረገበት ሰዓት በኋላ ነው?   አዎ  አይደለም 

 

ችግር ነበር? (ማለትም በቂ ዳይፐሮች ነበሩ ወይም አልነበሩም፣ ልጅ ወድቆ ነበር፣ ወዘተ)፦ ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

አስተያየቶች፦ _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

የልጅ ተንከባካቢ ፊርማ፦ ___________________________________________ ቀን፦ ____________________ 


