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ከግዛት ተቆጣጣሪ ደብዳቤ 
ውድ የሜሪላንድ የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች፣ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች፣ ቤተሰቦች፣ እና የማህበረሰብ አባላት፦ 

Maryland Rebuilds ከሁለት አመት በላይ በተከሰተው አስደንጋጭ ወረርሺኝ እና በህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች ላይ ባደረሰው ተደጋጋሚ 
የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ምክኒያት ግዛቱን የሚረዳ ልዩ የእርዳታ እድል ነው። ባለፉት 24 ወራት፣ MSDE የግዛቱን ፍቃድ ያላቸው የህጻን እንክብካቤ 
ፕሮግራሞች እና ስራዎች ለማረጋጋት እና ለመደገፍ በፌደራል እርዳታ ከ$300 ሚሊዮን በላይ አሰራጭቷል።  

በማርች 30፣ 2020፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክኒያት ከተዘጉ በኋላ በድጋሚ የተከፈቱት የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች 29% የሚሆኑት ብቻ 
ነበሩ። አሁን፣ ምንም እንኳን ብዙዎቹ እስከ አሁን ሙሉ አቅም ባይኖራቸውም፣ 98% የሚሆኑት ፈቃድ ያላቸው ፕሮግራሞች እየሰሩ ነው። የህጻን 
እንክብካቤ አቅርቦት ከወረርሺኙ ቀደም ብሎ እየቀነሰ ነበር፣ ነገር ግን ወረርሺኙ ውድቀቱን አፋጥኖታል። ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ፣ ፈቃድ 
ለማግኘት እያመለከቱ ያሉ እና እያረጋገጡ ያሉ ብዙ አዳዲስ ፕሮግራሞች ላይ መሻሻል ማየት ጀምረናል። በዚያን ጊዜ፣ ከ900 በላይ የህጻን እንክብካቤ 
ፕሮግራሞች በሁሉም ክልል ቁርጠኛ የሆኑ ፍቃድ የሚሰጡ ባለሙያዎቻችን ፕሮግራማቸውን እንዲከፍቱ አግዘዋል። 

እንዲሁም ወረርሺኙ በታዳጊ ተማሪዎቻችን የትምህርት ዝግጅት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። በወረርሺኙ የመጀመሪያ አመት፣ የመዋዕለ ህጻናት ምዝገባ 
25% ቀንሷል። መመሪያ እየተቀበሉ ያሉ አብዛኛዎቹ ህጻናት በምስል የቅድመ ትምህርት ፕሮግራሞችን እየተሳተፉ ነው። የዚህ አመት የመዋዕለ 
ህጻናት ዝግጅት ምዘና (KRA) ውሂብ ይህንን ያንጸባርቃል እና ሙሉ በሙሉ በመዋዕለ ህጻናት ለመሳተፍ መማሪያ ክፍሎች የገቡት 40% የሚሆኑት 
የመዋዕለ ህጻናት ተማሪዎች ብቻ ናቸው። ይህ የዝግጅት ነጥቦች መቀነስ፣ KRA ለመጨረሻ ጊዜ አስተዳድሮ በነበረበት ከ2019–2020 (47%) 
የትምህርት አመት የ7 ነጥብ ቅናሽ አለው። አብዛኞቹ መዋዕለ ህጻናቶች (60%) በመዋእለ ህጻናት ስርዐተ ትምህርት ውስጥ በንቃት ለመሳተፍ 
እውቀት፣ ክህሎቶች እና ባህርይ አያሳዩም። ሙሉ 33% የሚሆኑት የመዋእለ ህጻናት ተማሪዎች ለዝግጅት እየተቃረቡ ነው እና ተጨማሪ መመሪያዎች 
ሊያስፈልጋቸው ይችላል 27% የሚሆኑት የመዋዕለ ህጻናት ተማሪዎች በKRA ላይ እንደመጡ ተለይቷል እና የታለመ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል።  

Maryland Leads፣ በፌብራሪ የተጀመረው፣ የአካባቢ የትምህርት ድርጅቶች (LEAs) ማበረታቻ ፕሮግራሞች የራስዎን ሰራተኞች ለማሳደግ እና 
ለሜሪላንድ የወደፊት ጊዜ በእቅድ የተገለጸውን የኮሌጅ እና የስራ ዝግጅት መስፈርቶች አሟልቶ ተማሪዎችን መስመር ላይ ለማስቀመጥ ከንባብ ሳይንስ 
ጋር የተያያዙ የመመሪያ ልምምዶችን ለመመዘን ይረዳል። በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ ፕሮግራሞችን መመዘን፣ በተለይ ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን 
እና በይበልጥ በወረርሺኙ ለተጠቁ ህጻናት ውጤቶችን ያስገኛል። ፕሮግራሙ በግዛታችን ውስጥ የማረጋገጫ ነጥቦችን ለመገንባት እና ትልልቅ 
የትምህርት ችግሮችን ለመፍታት ከትምህርት ስርዐቶቻችን ጋር በቀጥታ ለመስራት እድል ይሰጠናል። ይህንን የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት በማሟላት፣ የ 
Maryland Rebuilds ከህጻን እድገት አቅራቢዎች እና የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች ጋር በቀጥታ ለመስራት፣ ቤተሰቦችን እና ህጻናትን ለመደገፍ 
እና ሁሉም ህጻናት በትምህርት ፍትሃዊ ጅማሬ እንዲኖራቸው በህጻን እንክብካቤ ስርዐት ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ችግሮች ለመፍታት እድል 
ይሰጠናል።  

ጥናቶች የመጀመሪያዎቹ አመታት በአዕምሮ እድገት ውስጥ በጣም ወሳኝ ጊዜዎች እንደሆኑ ያሳያሉ። Maryland Rebuilds ለሁሉም ህጻናት፣ 
ቤተሰቦች፣ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች፣ እና አስተማሪዎች በተለይ በታሪክ ውስጥ በቂ አገልግሎት ላላገኙ የሚሰራ የህጻን እንክብካቤ ስርዐት 
የሚያሳይ የእርዳታ ፕሮግራም ተስፋ ያደርጋል። በዚህ የእርዳታ ፕሮግራም፣ ስድስት ከፍተኛ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት እቅዶችን እናመቻቻለን እና 
ተጨባጭ፣ ተግባራዊ የትኩረት አቅጣጫዎች፣ ምሳሌያዊ የፕሮግራም ሞዴሎች፣ ተዛማጅ ምርምር፣ እና እነዚያን እቅዶችን ለመፈጸም አስፈላጊ የገንዘብ 
ድጋፎች እና ሽርክናዎች እናቀርባለን።  

ወደ ቅድመ ወረርሺኝ ሁኔታዎች መመለስ በቂ እንዳልሆነ መናገሬን እቀጥላለሁ። ክፍተቶች እና ኢፍሃዊነት ነበሩ፣ እና የተለየ ነገር እስካላደረግን ድረስ 
መታየታቸውን ይቀጥላሉ። ወረርሺኙ የህጻን እንክብካቤ ፕሮግራሞቻችን፣ የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎቻችን፣ ቤተሰቦቻችን እና ህጻናት ልጆቻችን 
ስንሰጥ ከነበረው የበለጠ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ግልጽ አድርጓል። ጠንካራ የትምህርት መሰረት ለመገንባት የቅድመ ልጅነት ትምህርት ሙያን 
ለማሻሻል እና ለሜሪላንድ የወደፊት ጊዜ በእቅድ የተቀመጠውን የትምህርት ራዕይን መረዳት ጉጉት እና አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር ጥረቶች ማድረግ 
እና ጥልቅ የተሳትፎ ደረጃዎች ይፈልጋል። ለጉዳት ተጋላጭ የሆኑ ህጻናቶቻችንን፦ አካል ጉዳተኛ ህጻናት፣ የብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ህጻናት፣ ቤት አልባ 
የሆኑ ህጻናት እና ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰቦች የመጡ ህጻናትን ጨምሮ ለሁሉም ህጻናት እጅግ በጣም ጥሩ የትምህርት እና ማህበራዊ የስሜት 
ውጤቶችን ለመገንዘብ እና ለማስቀጠል ተጠርተናል።  

Maryland Rebuilds ይህንን ችግር ለማሟላት በግዛቱ ውስጥ ላለ እያንዳንዱ ማህበረሰብ እድል እና ማበረታቻ ይሰጣል። 
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የፕሮግራም መግለጫ  
Maryland Rebuilds በሜሪላንድ ግዛት የትምህርት መምሪያ (MSDE) የግዛቱን የህጻን እንክባቤ ስርዐት የፌደራል የገንዘብ እርዳታን በመጠቀም 
ለማረጋጋት፣ ማጠናከር፣ እና በCOVID-19 ወረርሺኝ የሚመጣውን ተጽእኖ ለመቀነስ እና የህጻን እንክብካቤ ስርዐቱን ለማጠናከር የተነደፈ 
የእርዳታ እድል ነው። ብቁ ከሆኑ አመልካቾች የሚቀርቡ ማመልከቻዎች ቤተሰቦች ከፍተኛውን የህጻን እንክብካቤ ወጪ እንዲያገኙ እና እንዲያሟሉ 
ይረዳል፤ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች የፕሮግራሞቻቸውን ጥራት እንዲያሻሽሉ ይረዳል፤ ህጻናት እና ቤተሰቦች ለአዕምሮ ጤና ድጋፎች እና 
አገልግሎቶች ተደራሽ እንዲሆኑ ያቀርባል፤ ለቅድመ ልጅነት ሰራተኞች ብዙ ድጋፎችን ይሰጣል፤ እና የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ የንግድ ስራዎች 
ዝርጋታን ይጨምራል። 

በኦገስት 2021፣ MSDE በአሜሪካ የጥበቃ እቅድ (ARP) ህግ በኩል ለሜሪላንድ በቀረበው $193 ሚሊዮን የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ ቅድሚያ 
የሚሰጧቸውን ነገሮች ለመስማት ከመላው ግዛት ወደ 1,300 የሚሆኑ የጻን እንክንብካቤ አቅራቢዎች እና ቤተሰቦች ሶስት ክልል አቀፍ በከተማ 
አዳራሾች የምስል ስብሰባ አካሂዶ ነበር። በተሳታፊዎች የተነሱ ቁልፍ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች የህጻን እንክብካቤ ሰራተኞችን የክፍያ ጭማሪዎች 
ለማቋቋም እና ለመያዝ መርዳት፤ ለህጻን እንክብካቤ ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ የተደገፈ ሙያዊ እድገት እና ስልጠና፤ የጋራ ክፍያዎችን መቀነስ ወይም 
ማስቀረት፤ እና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች የበለጠ የህጻን እንክብካቤ የትምህርት እድሎችን እንዲያገኙ የሚያስችል መስፈርት ማስፋፋት፤ 
በማህበረሰቡ፣ ትምህርት ቤቶች፣ እና የህጻን እንክብካቤ ቅንብሮች እነዚህን ግብዐቶች ለህጻናት፣ ቤተሰቦች፣ እና የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች በስፋት 
እንዲቀርቡ ለማድረግ የአዕምሮ ጤና ድጋፍ ማቅረብን ያካትታል።  

በተጨማሪ፣ ተሳታፊዎች MSDE የገንዘብ ድጋፎች በመላው ግዛት ላሉ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች በስፋት እና በፍትሃዊነት ተደራሽ መሆናቸውን 
ለማረጋገጥ፣ የፌደራል የገንዘብ ድጋፎችን እንዴት ማግኘት እና ድጋፍ መቀበል እንደሚቻል የሚገልጽ ሰፊ መረጃ፣ በብዙ አይነት ይዘቶች እና ቋንቋዎች 
እንዲያቀርብ ጠይቀዋል። MSDE የባለድርሻ አካላት ፍላጎቶችን በከተማ አዳራሽ የምስል ስብሰባዎች ሰምቷል እና ለእነዚያ ፍላጎቶች በምላሹ 
Maryland Rebuilds የእርዳታ እድል ፈጥሯል። በሜሪላንድ ውስጥ የቅድመ ልጅነት ስርዐቶችን ለማሻሻል፣ እርዳታዎች በስድስት ከፍተኛ 
የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት እቅዶች ይሰጣሉ፦ 

• የህጻን እንክብካቤ ጥራት ተደራሽነት ማስፋፋት 
• የቅድመ ትምህርት የልህቀት ሞዴሎች 
• የአዕምሮ ጤና ድጋፎች እና አገልግሎቶችን ማስፋፋት 
• ከፍተኛ ውጤት ያለው የህጻን እንክብካቤ ሰራተኛ ማሳደግ 
• የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤን ማገዝ 
• የተቀናጀ የመዋዕለ ህጻናት ምዝገባ ስርዐት ማሻሻል 

እያንዳንዱ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት እቅድ በልዩ መስፈርቶች በተጨማሪ ተደንግጓል አመልካቾች ከእቅዶቹ ቢያንስ አንዱን መምረጥ እና የታቀዱ 
እንቅስቃሴዎች ከእቅዱ ጋር እንዴት እንደሚስተካከሉ፣ ምን አይነት ምርቶች እና/ወይም አገልግሎቶች እንደሚደርሱ፣ እና በቅድመ ልጅነት ማህበረሰብ 
ላይ የሚጠበቀው የስራው ተጽዕኖ ምን እንደሆነ ማብራሪያዎች ማቅረብ አለባቸው። 

የእርዳታ ፕሮግራም ስም 

Maryland Rebuilds  
ፈቃድ 

የ2021 የአሜሪካ የጥበቃ እቅድ (ARP) ህግ፤  የህጻን እንክብካቤ እና እድገት ክፍል እርዳታ(CCDBG) 

አላማ 

የግዛቱን የህጻን እንክብካቤ ስርዐት የፌደራል የገንዘብ እርዳታን በመጠቀም ለማረጋጋት፣ ማጠናከር፣ እና በCOVID-19 ወረርሺኝ የሚመጣውን 
ተጽእኖ ለመቀነስ እና የህጻን እንክብካቤ ስርዐቱን ለማጠናከር።  

ስርጭት 

ይህ የእርዳታ መረጃ መመሪያ በኦገስት 30፣ 2022 ተለቋል።  

የመጨረሻ ቀን 

ማመልከቻዎች ከኦክቶበር 10፣ 2022 11:59 p.m. ባልበለጠ ጊዜ ማስገባት አለባቸው።  

የእርዳታ ጊዜ 

ዲሴምበር 1፣ 2022 – ጁን 30፣ 2024  
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የቀረበው አጠቃላይ የገንዘብ እርዳታ 

$43 ሚሊዮን 

የተገመተው የእርዳታ ቁጥር 

40-55 

መመሪያዎች ማስገባት 

አመልካቾች Maryland Rebuilds ማመልከቻ ማስገባት እና ሁሉንም አስፈላጊ አባሪዎች ከ 11:59 p.m. ባልበለጠ ጊዜ ማስገባት አለባቸው። 
ኦክቶበር 10ኛ፣ 2022 በኢሜይል ለ marylandrebuilds.msde@maryland.gov።  

ሁሉም የሚደርሱ ማመልከቻዎች በሴኔት ቢል 617 የተገለጸውን የአሁን ጊዜ የድር ይዘት ተደራሽነት መመሪያዎች (WCAG 2.1 ደረጃ AA) 
የተደራሽነት መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው። 

 የግዛት ሃላፊነቶች 

MSDE ለስራው ዋስትና ያለው አፈጻጸም ለማቅረብ የሚያስፈልገውን መረጃ፣ ውሂብ፣ ሰነድ፣ እና የቴክኒክ እርዳታ ለመስጠት እና በሚጠየቅበት ጊዜ 
አንዳንድ ተጨማሪ እርዳታ የመስጠት ሃላፊነት አለበት።  

የፕሮግራም እውቂያ  

አንድሬ ሙራይ  
ፕሮግራም አስተዳዳሪ፣ የቅድመ ልጅነት ትምህርት ክፍል 
(410) 767-0583 
marylandrebuilds.msde@maryland.gov 

 

የገንዘብ እርዳታዎች አጠቃቀም  
የገንዘብ እርዳታዎች ለሚከተሉት ሊጠቅሙ ይችላሉ፦ 

● ክፍያዎች እና ደሞዞች 
● የመመሪያ ቁሳቁሶች 
● የግብይት መሳሪያዎች 
● የትርጉም አገልግሎቶች 
● አማካሪ እና የቴክኒክ እርዳት 
● አቅርቦቶች እና ቁሳቁሶች 

 
የገንዘብ እርዳታዎች ለሚከተሉት ሊጠቅሙ ይችላሉ፦ 

● የገንዘብ ማሻሻያዎች 
● ከእርዳታው መጽደቅ በፊት የተገኙ ወጪ(ዎች) 

ብቁነት 
በመዋዕለ ንዋይ ፍሰት እቅድ ላይ ተመስርተው ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት (IHEs)፣ የአካባቢ የትምህርት 
ድርጅቶች (LEAs)፣ የአካባቢ የቅድመ ልጅነት አማካሪ ምክር ቤቶች (LECACs)፣ የጁዲ ማዕከላት፣ የግል የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች፣ እና 
የህዝብ ቅድመ መዋዕለ ህጻናት ፕሮግራም ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ናቸው። እንዲሁም ሽርክናዎች እና ተባባሪ አካላት እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። 

MSDE ሽልማቶች በሚሰጥበት ጊዜ ብዙ ግቦችን ግምት ውስጥ የማስገባት መብት አለው፦ የአገልግሎቶች ስርጭት እና ከተለያዩ ጂኦግራፊያዊ ፍላጎት 
ልዩነት ጋር የሚጣጣሙ የአገልግሎቶችን መደገፍ፤ በቂ ውክልና የሌላቸውን የህዝብ ጥናት ንዑስ ቡድኖች ተሳትፎ መጨመር፤ እና ከዚህ ቀደም ብቁ 
ላልሆኑ ወይም ለግዛቱ የእርዳታ ፕሮግራም በማመልከት ስኬታማ ላልነበሩ አመልካቾች ሽልማት ተቀባዮችን ማስፋፋት። 

መጀመር 

 
መማር 
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❖ ለመሳተፍ፣ ለማመልከቻ ሂደት፣ እና ለእርዳታ ፕሮግራም የጊዜ ሰሌዳ የተለያዩ እድሎች አጠቃላይ እይታ ስለሚሰጥ ይህንን ሰነድ ሙሉ 
በሙሉ ያንብቡ። ለተጨማሪ መረጃ እና ዝመናዎች Maryland Rebuilds ድረገጽን መከታተል ይቀጥሉ።  

❖ ለእያንዳንዱ ስድስት የእርዳታ እቅዶች ተጨማሪ ግብዐቶች እና ንባቦች “ከትምህርት ተነሳሽነት” ተብለው የተለዩትን ማስፈንጠሪያዎች 
ያስሱ። 

❖ ለተመሳሳይ እይታ የተቀዱ እና በኦንላይን የተለጠፉ የቀጥታ ስርጭት ክፍለ ጊዜዎች ላይ በመሳተፍ የበለጠ ይወቁ።  

 
❖ የትኞቹ እቅዶች የተለዩትን ፍላጎቶች የተሻለ እንደሚያሟሉ ለመወሰን እና ማቀድ ለመጀመር የህጻናት፣ ቤተሰቦች፣ እና የህጻን እንክብካቤ 

ፕሮግራሞችን ፍላጎቶች ይገምግሙ።  

❖ የህጻን እንክብካቤ ስርዐትን መልሶ ለመገንባት ከፍተኛ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት እቅዶች እንዴት ከማህበረሰብ ጥረቶች ጋር እንደሚጣጣሙ 
ያስቡ።  

❖ ይህንን እድል እንዲሁም ዘላቂ እንዲሆን በሚያቅዱበት ጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር እና ለማነሳሳት ለመጠቀም ያቅዱ።  

 
❖ ማመልከቻ ለማስገባት ሃላፊነት ያለባቸው ቀዳሚ የግንኙነት ነጥቦችን እና ቁልፍ ተባባሪዎችን ይለዩ።  

❖ ከቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች፣ ከህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች፣ ከማህበረሰብ መሪዎች፣ እና ከቤተሰቦች ግብዐቶችን ለመሰብሰብ 
እድሎችን ይገንቡ።  

❖ ለሙከራ ሃሳቦች ትኩረት ለመስጠት፣ አዳዲስ እይታዎችን ለማግኘት፣ እና ማመልከቻዎችን ለማሻሻል በMSDE የተጋበዙትን የእቅድ 
ክፍለ ጊዜዎች እና የስራ ጊዜዎች ይጠቀሙ።  

 
❖ አንድ የአጠቃላይ መረጃ ክፍለ ጊዜ እና ተገቢ የሆኑ የእቅድ መረጃ ክፍለ ጊዜዎች ላይ ይሳተፉ። (አስፈላጊ)  

❖ ከተጨማሪ መግለጫዎች ጋር የኦንላይን የእርዳታ ማመልከቻውን ያቅርቡ። (አስፈላጊ)   

የሚከተሉትን ከግምት ያስገቡ 

ትብብር 

ያመልክቱ 
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ከፍተኛ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት እቅዶች 
ጥራት ያለው የህጻን እንክብካቤ ተደራሽነትን ማስፋፋት 

በሜሪላንድ ለሚኖሩ ቤተሰቦች ተመጣጣኝ፣ ተደራሽ የሆነ፣ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው የህጻን እንክብካቤ ወሳኝ ነው። አመልካቾች በህጻን 
እንክብካቤ የትምህርት እድል ፕሮግራሞች አዳዲስ ታሪካዊ የመዋእለ ንዋይ ፍሰት ጥቅም ላይ ያውላሉ እና ቤተሰቦችን አስተማማኝ እና 
ተመጣጣኝ የሆን ከፍተኛ ጥራት ያለው የህጻን እንክብካቤ ጋር ያገናኛሉ። አመልካቾች ከሚከተሉት ሁለት የትኩረት አቅጣጫዎች መምረጥ 
ይችላሉ፦ 
• ለቤተሰቦች የቅድመ ልጅነት ክልላዊ የቴክኒክ እርዳታ ማዕከልን(ሎችን) መፍጠር። ቁልፍ ተግባራት የሚከተሉትን ማካተት 

አለባቸው፦ 
o በሜሪላንድ ውስጥ በቂ አቅርቦት ያላገኙትን ህጻናት እና በቂ አገልግሎት ያልተሰጣቸውን ክልሎች ልዩ ትኩረት 

በመስጠት፣ በህጻን እንክብካቤ የትምህርት እድል ፕሮግራም ከፍ ያለ ተሳትፎ፤ 
o የብዙ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ቤተሰቦችን ጨምሮ በበቂ ሁኔታ አገልግሎት ያልተሰጣቸውን እና የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ 

ያላገኙ ቤተሰቦችን ማግኘት፣ 1)በተለያየ ሚዲያ መሳተፍን ጨምሮ በቂ አገልግሎት ያላገኙ ህዝቦችን አላማ ያደረገ ተደራሽ 
እቅድ በማዘጋጀት፣ እና 2) ዘመቻዎቹ ለታሰበላቸው ታዳሚዎች እየደረሱ እንደሆነ ለማረጋገጥ የግምገማ እቅድ 
በማዘጋጀት፤ 

o የህጻን እንክብካቤ የትምህርት እድል ፕሮግራም እና ሌሎች ጥቅማጥትቅሞችን በመገምገም ቤተሰቦችን በሚረዳ የቴክኒክ 
እርዳታ ማዕከል ውስጥ የሚሰሩ የቤተሰብ ድጋፍ ባለሙያዎች የስልጠና ፕሮግራም ማዘጋጀት እና መተግበር፤ 

o ቤተሰቦች በብቁነት ውሳኔ ሂደት ውስጥ በሚያልፉበት እና ለህጻን እንክብካቤ የትምህርት እድል በሚያመለክቱበት ጊዜ 
መሳሪያዎችን እና ድጋፍ ማቅረብ፤ 

o ቤተሰቦች የሚያስፈልጋቸውን ነገር መቀበላቸውን ለማረጋገጥ በቤታቸው የሚናገሩት የመጀመሩያ ቋንቋ ከእንግሊዘኛ 
ቋንቋ ውጭ ለሆነ ቤተሰቦች፣ ንቁ የሆነ የተለያየ ቋንቋ እርዳታ ማቅረብ፤ 

o የእድገት መዘግየት ወይም የአካል ጉዳት ላለባቸው፣ ወይም ልዩ ፍላጎት ላላቸው ህጻናት ቤተሰቦች ግብዐቶችን ማቅረብ፤ 
እና 

o በሜሪላንድ EXCELS ፕሮግራም እየተሳተፉ ላሉ ቤተሰቦች የህጻን እንክብካቤ አቅራቢ በመፈለግ መርዳት። 

• በሜሪላንድ EXCELS ስርዐት ውስጥ ያለውን የህጻን እንክብካቤ አቅራቢ ተሳትፎ ለመጨመር እና ለማሳደግ የክልል የማዳረስ 
እና የድጋፍ ፕሮግራም ማዘጋጀት። ቁልፍ ተግባራት የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው፦ 
o ዘመቻዎች የታሰቡትን ታዳሚዎች እየደረሱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በተለያየ ሚዲያ መሳተፍን ጨምሮ፣ በማዳረስ እና 

የግብይት እቅድ በኩል በሜሪላንድ ተቀባይነት ያገኙ እና በሜሪላንድ EXCELS የሚሳተፉ ብዙ የህጻን እንክብካቤ 
አቅራቢዎች፤ እና አቅም ላላቸው ተሳታፊዎች በመምሪያው በኩል ቀጥታ ማሰራጨት፤ 

o በሜሪላንድ EXCELS ውስጥ ባሉ ደረጃዎች በድጋፍ እና ሙያዊ ትምህርት በመስጠት ብዙ ቁጥር ያላቸው የህጻን 
እንክብካቤ አቅራቢዎች ተሻሽለዋል (ሙያዊ የትምህርት እድሎች ከትምህርታዊ ተቋማት ወይም ድርጅቶች ጋር አጋር 
በመሆን ሊቀርቡ ይችላሉ)። ማመልከቻው የእድገት የጊዜ ሰሌዳን ማካተት አለበት፤ 

o እንደ የሜሪላንድ ተቀባይነት ያለው የድጋፍ የገንዘብ እርዳታ እና የሜሪላንድ EXCELS የጥራት ማረጋገጫ ልዩ 
ባለሙያዎች ያሉ አቅራቢዎችን ከምንጮች ጋር ማገናኘት፤ 

o በሜሪላንድ EXCELS ፕሮግራም ውስጥ ለመሳተፍ ቅጾችን እና አስፈላጊ ሰነዶችን ለመሙላት ለአቅራቢዎች የቴክኒክ 
ድጋፍ መስጠት፤ እና 

o የመጀመሪያ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ ላልሆነ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች ድጋፍ እና የቴክኒክ እርዳታ መስጠት።  
 

ከትምህርት ተነሳሽነት 

 

 

ውጤታማ መሪ ፕሮግራሞችን ዝምድና 
የመገንባት እቅዶች 
 
 
የህጻን እንቅስቃሴዎች 

ለህጻን እንክብካቤ ድጎማዎች በላቲን 
ተደራሽነትን በቅርበት መከታተል 
 
 

CLASP 
የህጻን እንቅስቃሴዎች 

የKentucky የህጻን እንክብካቤ ግብዐቶች እና 
ረፈራል አውታረ መረብ 
 

 
የKentuckየ የChildCare እውቀት 
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ተጨማሪ ንባቦች 

• በሁለቱ የቺጋጎ ማህበረሰቦች የህጻን እንክብካቤ መፈለግ፦ የላቲን እናቶች ድምጾች (የቺጋጎ ዩኒቨርስቲ) 

• አካል ጉዳተኛ እናልዩ ፍላጎቶች ላላቸው ህጻናቶች ጥራት ላለው የህጻን እንክብካንቤ ተደራሽነት ላይ ግንዛቤዎች (የቺጋጎ ዩንቨርስቲ) 

• የAbriendo Puertas ፕሮግራም የህጻን እንቅስቃሴ መመዘኛ (Child Trends) እና Abriendo Puertas | ልዩ እድሎች 
መስጠት 

• ቤተሰቦችን ባሉበት ቦታ ማግኘት፦ በመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ የህጻናት እንክብካቤ መሪ ድጋፎች (የፊላደልፊያ የህጻናት ሆስፒታል) 

• የህጻን እንክብካቤ ከአንዳንድ የግል ኩባንያዎች የበለጠ ድጋፍ እያገኘ ነው (NPR) 

 

አቅም ያላቸው አመልካቾች 

• የቴክኒክ እርዳታ ማዕከሎች 

• ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች 

• LEAዎች 

• እንዲሁም ሽርክናዎች እና ተባባሪ አካላት እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። 

 

ለዚህ እቅድ የገንዘብ ድጋፍ 

• የቀረበው አጠቃላይ መጠን፦ $4 ሚሊዮን 

• የተገመተው የእርዳታ ሽልማት ብዛት፦ 3-6 

• የሽልማት አማካይ ክልል፦ $500,000 - $1 ሚሊዮን 
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የቅድመ ትምህርት የልህቀት ሞዴሎች 

ጥናቶች ህጻናት ከፍተኛ ጥራት ያለው የቅድመ ትምህርት ፕሮግራሞች በሚያገኙበት ጊዜ፣ በመዋዕለ ህጻናት ስርዐተ ትምህርት ለመሳተፍ የበለጠ 
ተዘጋጅተው ትምህርት እንደሚጀምሩ ያሳያሉ። የቅድመ ልጅነት ቅንብሮችን ጥራት ለማሻሻል ሜሪላንድ ድጋፉን እያስፋፋ ነው። ልዩ ጥራት 
የሚያሳዩ የግል የህጻን እንክብካቤ እና የህዝብ መዋዕለ ህጻናት ፕሮግራሞች በከተማው ላሉ ሌሎች ፕሮግራሞች እንደ ቅድመ ትምህርት ልህቀት 
ሞዴል ያገለግላሉ። MSDE ለምልከታ፣ ለሙያዊ ትምህርት፣ እና የሌሎች ፕሮግራሞችን ጥራት ለማሳደግ ግባቶችን አዘጋጅቶ ለማቅረብ 
እድሎችን ለመስጠት 16 ድረ ገጾችን ይመርጣል። የልህቀት ድረ ገጾች ሞዴሎች ለሁሉም የድረ ገጽ ስራዎች እና ትምህርት ሞዴል ድረ ገጽ መሆን 
አይጠበቅባቸውም። ድረ ገጾች በአንድ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ የስራ ወይም የልምድ አቅጣጫዎች ትኩረት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ በተለይም ከታች 
በተዘረዘሩት አቅጣጫዎች (ለምሳሌ፣ የንግድ ልምዶች፤ ከንባብ ሳይንስ ጋር የሚጣጣሙ ቀዳሚ የሆኑ ማንበብ እና መጻፍ፤ ወይም የተከለከሉ 
የቅጣት ልምዶችን መቀነስ)። የተመረጡ ድረ ገጾች እስከ ጁን 30፣ 2023፣ እንደ እቅድ ጊዜ ሊጠቅሙ ይችላሉ። አመልካቾች ከዚህ በታች 
ያሉትን የትኩረት አቅጣጫዎች ማቅረብ አለባቸው። 

• በሕዝብ በሚደገፉ የቅድመ መዋዕለ ህጻናት ውስጥ በመሳተፍ ከ 3- እና 4-አመት የሆናቸውን የሚያገለግሉ ከሆነ ለሜሪላንድ የወደፊት 
እቅድን ይሙሉ። 

• የሜሪላንድ EXCELS የጥራት መጠን ደረጃ 3 ያሟሉ ወይም ከዚያ መብለጥ፤ እና 

• የሜሪላንድ ቅድመ ትምህርት መስፈርቶችን እና የኮሌጅ እና የስራ ዝግጅት መስፈርቶችን ጥቅም ያሳዩ። 
በተጨማሪ፣ አመልካቾች ከሚከተሉት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ለመሸፈን መምረጥ አለባቸው፦ 

o ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ ጥሩ ይዘት ያለው፣ በምርምር ላይ የተመሰረተ፣ እና በባህል አግባብ የሆነ ግንኙነት ያለው ስርዐተ 
ትምህርት መከተላቸውን ማሳየት (ለምሳሌ Head Start የቅድመ ልጅነት ትምህርት እና እውቀት ማእከል ላይ የሚገኘውን 
በስርዐተ ትምህርት ተጠቃሚ ሪፖርት ውስጥ ለመገምገም ጥቅም ላይ የዋሉትን አስራ አራቱን መስፈርት፣ ይመልከቱ )።  

o በቅድመ ንባብ እና ጽሁፍ ከንባብ ሳይንስ እና ሂሳብ ጋር የተጣጣሙ በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ የትምህርት ልምዶችን ማሳየት፤ 

o በማህበረ-ስሜታዊ እድገት ላይ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ መመሪያ ልምዶችን አሳይ፤ 

o የመገምገሚያ መሳሪያ መተግበር ማሳየት እና መረጃው ትምህርትን ለመደገፍ እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል ምሳሌዎችን 
ያቅርቡ፤ 

o እንደ IHEs፣ ትርፍ የሌላቸው ድርጅቶች እና እንደ ጁዲ ማእከል ካሉ ማህበረሰብ መሰረት ያላቸው ማህበረሰብ መሰረት 
ያላቸው ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ጋር የህፃናት የመማር ማስተማር እና ጤንነትን ውስብስብ የመማር ፍላጎት ያላቸውን ህፃናት 
ለማካተት ድጋፍ የሚያደርጉ የትብብር ማስረጃዎችን አቅርቡ፤ 

o የዕድገት መዘግየት፣ የአካል ጉዳት ወይም ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች የማገልገል ልምድ ይኑራችሁ ወይም የማገልገል ችሎታ 
ይኑራችሁ፤ 

o የማገልገል ወይም የማገልገል ክህሎት ያላቸው ልጆች፣ በቤት ውስጥ ዋነኛ ቋንቋቸው ከእንግሊዝኛ ውጪ ሌላ ቋንቋ የሆነላቸው 
ልጆች፤ 

o የመኖሪያ ቤት እጦት ያጋጠማቸውን ልጆች የማገልገል ልምድ ይኑራችሁ ወይም የማገልገል ችሎታ ይኑራችሁ፤ እና/ወይም 

o የየማግለል ተግሣጽ ልማዶችን በመቀነስ ረገድ የታሪክ መዝገብ አሳይ። 
የተመረጡ የግል የሕፃናት እንክብካቤ ሰጪዎች እና የሕዝብ ቅድመ ህፃናት ማሳደጊያ ፕሮግራሞች በጋራ ለመተባበር፣ ሀሳቦችን እና ሀብቶችን 
ለማካፈል፣ በመላ ሀገሪቱ ለሚገኙ ተቋማት እና ፕሮግራሞች እንደ "መማር ቤተ ሙከራ" ሆነው እንዲያገለግሉ፣ እንዲሁም እንደ አርአያነት ሞዴል 
ሆነው ሲያገለግሉ በባለሙያነት መማራቸውንና ማደጋቸውን እንዲቀጥሉ ይጠበቅባቸዋል። ለዚህ ስትራቴጂ አመልካች ዕቅዱን ለሚከተለው 
መግለጽ አለበት። 

o በሜሪላንድ ሞዴል ኦፍ ኤክሰለንስ አውታረ መረብ ይሳተፉ (Participate in the Maryland Models of 
Excellence network)፤ 

o የእርስዎ ፕሮግራም በጣም ጥሩ በማድረግ ላይ መሆኑን እና በሜሪላንድ ውስጥ ለሌሎች ፕሮግራሞች እንደ ሞዴል ወይም 
ምንጭ ሊያገለግል እንደሚችል ያለውን መስክ ጎላ አድርገው ይግለጹ (በአነስተኛ-የተፈጥሮ አካባቢ ውስጥ ውጤታማ ልምዶች፤ 
ስርዓተ-ትምህርት ተግባራዊ ማድረግ እና ግምገማ ግቦች ላይ መድረስ፤ የተሟላ የተጠቃለሉ አገልግሎቶች ማቅረብ፤ ብዙ 
ቋንቋዎች ቤተሰቦች እና ልጆች ድጋፍ ማድረግ፤ ውስብስብ የመማር ወይም የእድገት ፍላጎት ያላቸውን ልጆች ማገልገል፣ ወዘተ፤ 

o በአካባቢያቸው ያሉ አጋር ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ለመለየት ሌሎች አቅራቢዎችን/ፕሮግራሞችን ማሰልጠንና መደገፍ፤ 

o ሌሎች የህፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች/ፕሮግራሞች ስትራቴጅክ ሽርክና ሊያስገኝ የሚችለውን ጥቅም እንዲረዱ የሚያግዝ 
ወይም የሙያ የመማር እድል መስጠት፤ 

o የሜሪላንድ ቀደምት የመማር መስፈርቶች ውጤታማ አፈጻጸም፣ ከፍተኛ ጥራት፣ ባለብዙ ይዘት፣ በምርምር ላይ የተመሠረተ እና 
ባህላዊ ተያያዥ ሥርዓተ ትምህርት (ከላይ ይመልከቱ)፣ የግምገማ መሳሪያ፣ እና ማስረጃ-የተመሰረተ መመሪያ ልምዶችን አሳይ፤ 

o ለተማሪ ቡድኖች የመማር ማስተማር መሻሻልን የሚያሳዩ መረጃዎችን አካፍሉ፤ እና 
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o አቅራቢ/ፕሮግራም/የህዝብ ቅድመ መዋእለ ህጻናት ማህበረሰብን በጋራ ለማገልገል ክፍት ሁኑ።  

ከትምህርት ተነሳሽነት  

 

ተጨማሪ ንባቦች 

• Promoting Equity for Young Multilingual Children and Their Families (WIDA) 

• Creating Inclusive Environments for Infants and Toddlers (Child Care Technical Assistance Network) 

• Supporting Every Young Learner: Maryland’s Guide to Early Childhood Pedagogy, Birth to Age 8 (MSDE) 

• Maryland’s Early Childhood Family Engagement Framework (The Maryland Family Engagement 
Coalition) 

 

አቅም ያላቸው አመልካቾች 

• የግል የሕፃናት እንክብካቤ ሰጪዎች 
• የህዝብ ቅድመ ህጻናት ማሳደጊያ ፕሮግራሞች 

 

ለዚህ እቅድ የገንዘብ ድጋፍ 

• የቀረበው አጠቃላይ መጠን፦ $6 ሚሊዮን 

• የተገመተው የእርዳታ ሽልማት ብዛት፦ 16 

• አማካይ የሽልማት ዘርፍ $ 200,000-400,000 

  

Reducing Exclusionary Discipline 
Practices in Early Childhood 
Education 
 
New America 
Child Trends 

Program Of Excellence: 
Children First 
 
 

National Head Start Association 

Early Childhood Education and 
the Science of Reading: Recipes 
to Last a Lifetime  
 
EdView 360 Blog Series 
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የአዕምሮ ጤና ድጋፎች እና አገልግሎቶችን ማስፋፋት 

ወረርሽሽኙ በብዙ ልጆች ትምህርትና እድገት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። አንዳንድ የሕፃናት እንክብካቤ ፕሮግራሞች ተፈታታኝ የሆኑ ባሕርያት 
እየጨመሩ በመሄዳቸው የበለጠ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። አመልካቾች አሁን ያሉ የአዕምሮ ጤና ፕሮግራሞችን ያሰፋሉ እና/ወይም የህጻናት፣ የህጻናት 
እና የህፃናት የአዕምሮ ጤና ፍላጎትን ለማሟላት አዳዲስ ድጋፎችን ይፈጥራሉ። የተመረጡ እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች ሥርዓተ ትምህርቱን ለማዘጋጀት 
እስከ ጁን 30፣ 2023 ድረስ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። አመልካቾች ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ሶስት የትኩረት አቅጣጫዎች ቢያንስ አንዱን 
ይመርጣሉ። 

• ቤተሰቦችን ከአእምሮ ጤና ድጋፍ አገልግሎት ጋር ለማገናኘት እቅድ ለማውጣት ከመንግሥት እና ከአካባቢ አጋሮች (Judy Centers፣ 
Early Childhood አማካሪ ምክር ቤቶች፣ የአካባቢ ህፃናት እና የህፃናት ፕሮግራሞች) ጋር ይተባበሩ። ቁልፍ ተግባራት የሚከተሉትን 
ማካተት አለባቸው፦ 

o በሜሪላንድ ላልተገባ ሕዝብና አካባቢዎች ልዩ ትኩረት በመስጠት ቀደም ሲል ጣልቃ ከመግባትና ከመቋቋም እንቅስቃሴዎች ጋር 
የተያያዙ የአእምሮ ጤና ድጋፍ አገልግሎቶችን ግንዛቤ ለማሳደግ ከገበያ ባሻገር የሚስፋፋ የማህበረሰብ ተሳትፎ እቅድ፤ እና 

o ለቤተሰቦች ስለ አሰቃቂ ሁኔታ በቂ እውቀት ያለው እንክብካቤ ማድረግ፣ በማንኛውም ዕድሜ ላይ የሚገኙ ውጥረትን መቋቋም፣ 
ወላጆች በትምህርት ቤት ዝግጁ ስለመሆኑ ማስተማር እንዲሁም ለልጆች ጥሩ መሠረት መመስረት ይችላሉ። 

• ከPyramid Model Framework and the Social Emotional Foundations for Early Learning (SEFEL) ጋር 
የሚጣጣም የሀገር አቀፍ ማህበራዊ-ስሜታዊ እድገት ስርዓት ያዘጋጁ። ቁልፍ መሰረታዊ ነገሮች የሚከተሉትን ያካትታል፦ 

o የዕድገት መዘግየት፣ የአካል ጉዳት ወይም የስሜት መዛባት ያለባቸው ተማሪዎች የሚያካትት ሥርዓተ ትምህርት፤ 
o በሜሪላንድ በሚገኙ የማይገባ አካባቢዎች የሚሠሩ አስተናጋጆችን፣ የትምህርት ባለሞያዎችን እና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን 

የማሠልጠን እቅድ የትምህርት መርሐ ግብርን እንዲመራ፤ እና 

o የስርዓተ ትምህርት አብራሪነትን እና ተግባራዊነትን የሚደግፍ አሰልጣኝ ሞዴል (ማለትም ስልጠና፣ የቴክኒክ እርዳታ፣ መካሪነት)። 

• በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ተግባራትን እና የአሰቃቂ ሁኔታ ንክኪ በመጠቀም በትንንሽ ልጆች ላይ ለሚፈፀሙ ፈታኝ ባህሪያት ለመከላከልና ምላሽ 
ለመስጠት የድጋፍ ሰራተኞችን ለማመቻቸት ከሀገር ና ከአካባቢው አጋሮች ጋር ቅንጅትን (ለምሳሌ National Pyramid Model፣ Infant 
and Early Childhood Mental Health Consultation) በቤት በትምህርት ቤት የማህበረሰብ አካባቢዎች ወይም ብዙ አገልግሎት 
ያላገኙ ቦታዎች ላይ ማድረግ። 

 

ከትምህርት ተነሳሽነት  

 

ተጨማሪ ንባቦች 

• InBrief: Early Childhood Mental Health (Harvard University) 

• A Resource for Developing Integrated Strategies to Support the Social and Emotional 
Wellness of Children (Administration for Children and Families)  

• Pyramid Model Equity Coaching Guide (NCPMI) 

• The Center of Excellence for Infant and Early Childhood Mental Health Consultation (IECMHC) 

• The Basics of Infant and Early Childhood Mental Health: A Briefing Paper (Zero to Three) 

 

አቅም ያላቸው አመልካቾች 

ልጆች ባለፈው ዓመት የደረሰባቸውን የስሜት 
ቀውስ እንዲቋቋሙ መርዳት የምንችለው እንዴት 
እንደሆነ እናውቃለን። 
 
The Hechinger Report 

There’s a Mental-Health Crisis 
Among American Children. ለምን? 
 
 
ዘ ኒው ዮርክ ታይምስ መጽሔት 
Child Trends 

A Day in the Life of an Early 
Childhood Mental Health 
Consultant 

Center of Excellence for IECMH 
Consultation 
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• የቴክኒክ እርዳታ ማዕከሎች 

• ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች 

• LEAs 

• IHEs 

• እንዲሁም ሽርክናዎች እና ተባባሪ አካላት እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። 

 

ለዚህ እቅድ የገንዘብ ድጋፍ 

• የቀረበው አጠቃላይ መጠን፦ $6 ሚሊዮን 

• የተገመተው የእርዳታ ሽልማት ብዛት፦ 15 

• የሽልማት አማካይ ክልል፦ $200,000 - $600,000 
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ከፍተኛ ውጤት ያለው የህጻን እንክብካቤ ሰራተኛ ማሳደግ 

በልጆች እንክብካቤና በልጅነት ትምህርት ረገድ ልጆች ስኬታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ወሳኝ የሆነው ነገር ጥሩ ብቃት ያለውና ጥሩ ካሳ የሚከፍል 
ሠራተኛ ነው። አመልካቾች የቤተሰብ የቤት ውስጥ የሕፃናት እንክብካቤ ሰጪዎችን እና ሌሎች ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን ቧንቧ ለማሳደግ የልጆች 
እንክብካቤ ፕሮግራሞችን እና ሌሎች አዳዲስ እርምጃዎችን ንድፍ እና ማስጀመር ይጀምራል። አመልካቾች ከሚከተሉት የትኩረት አቅጣጫዎች 
መምረጥ አለባቸው- 

• የተለያዩ ማህበረሰቦችን ለመወከል እና ለአደጋ ከተጋለጡ ህዝቦች ጋር ለመስራት የሚያስችል ክሊኒካዊ ልምድ ለማግኘት ትኩረት በመስጠት 
ግለሰቦችን ወይም የግለሰቦችን ቡድኖች ወደ ህፃናት እንክብካቤ ሰራተኞች ለመመልመል እና ለማሰልጠን የሚያስችል የደመወዝ ስልጠና 
ፕሮግራም ማዘጋጀት፤ 

• የዕድገት መዘግየት፣ የአካል ጉዳት ወይም ልዩ ፍላጎት ያለባቸው ልጆች ጋር ሲሠሩ፣ እንዲሁም እንግሊዝኛ ዋነኛ የንግግር ቋንቋ ካልሆነባቸው 
ቤቶች የሚመጡ ልጆች ና የመኖሪያ ቤት እጦት ያለባቸው ልጆች ጋር ሲሰሩ የተሻሉ የትምህርት ስራዎችን ማዳበርና መተግበር፤  

• በፋይናንስ ማበረታቻ ዎች አማካኝነት የህፃናት የህፃናት እድገት እና ለሕፃናት ማሳደጊያ ዝግጁነት ድጋፍ በማድረግ ረገድ ውጤታማነታቸውን 
ለማሳደግ ለሚንከባከቡ፣ ለመምህራንና ለህፃናት እንክብካቤ ተቋማት የስልጠና እና የሙያ እድገት እድል ማመቻቸት፤ 

• ሙያ በመቀየርና ወደ ትምህርት መስክ በመግባት ረገድ ግለሰቦችን ለመደገፍ የሚያስችሉ ፕሮግራሞችን መገንባት፤ እና/or 

• አማራጭ የልጅነት ትምህርት መምህራን ዝግጅት ፕሮግራም ይመስርቱ። 

 

ከትምህርት ተነሳሽነት  

 

  

የልጅነት ትምህርት አሰጣጥ: ለምን፣ ምን፣ እና 
እንዴት 

 

National Center on Early Childhood 
Teaching and Learning 

ሥልጠናው የሕፃናት እንክብካቤ ሠራተኞች 
እንዲገነቡ ሊረዳቸው ይችላል 
 
 
 
ገበያ 

የሕፃናት እንክብካቤ ሠራተኞች እጥረት በአገር 
አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ቀውስ እየደረሰበት ነው። 
ሚልዋኪ መልሱን ልትሰጥ ትችል ይሆን? 
 
The Hechinger Report 
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ተጨማሪ ንባቦች 

• Teacher Turnover in Early Childhood Education (Brown University) 

• How the Early Education Career Institute's ECE Apprenticeship Program is Helping Build a 
Better Future for Children and Childcare Providers (Early Education Career Institute) 

• Policies, Initiatives, and Resources to Support the ECE Workforce (Child Trends) 

• A Way Forward: Registered Apprenticeships and Advancing the Early Childhood Workforce 
(Bipartisan Policy Center) 

• Supporting the Child Care and Early Education Workforce (Urban Institute) 

• To Maintain Teacher Diversity, Listen to Teachers of Color (The Hechinger Report) 

 
አቅም ያላቸው አመልካቾች 

• ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች 

• LEAs 

• IHEs 

• እንዲሁም ሽርክናዎች እና ተባባሪ አካላት እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። 

 

ለዚህ እቅድ የገንዘብ ድጋፍ 

• አጠቃላይ የገንዘብ መጠን $11 ሚሊዮን 

• የተገመተው የእርዳታ ሽልማት ብዛት፦ 4-8 

• የሽልማት አማካይ ክልል፦ $500,000 - $3 ሚሊዮን 
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የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤን ማገዝ 

ሜሪላንድ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ የቤተሰብ እንክብካቤ ፕሮግራሞችን አጥታለች። መንግሥት በእያንዳንዱ ግዛት 
በተለይም ጥቂት ወይም ምንም ዓይነት ፕሮግራሞች በሌሉባቸው የሕፃናት እንክብካቤ በረሃዎች ውስጥ የቤተሰብ የቤት ውስጥ እንክብካቤ የሚያደርጉ 
ሰዎች ቁጥር በአስቸኳይ ማስፋት ያስፈልገዋል። አንድን የንግድ ሥራ ማቆየት ወይም አዲስ ንግድ መጀመር ተፈታታኝ ሊሆን ይችላል። አዳዲስ እና 
አሁን ያሉ የአቅራቢ ድርጅቶችን ለማቋቋም እና ለመጠበቅ አንዱ ጠንካራ ስትራቴጂ እንደ አንድ የጋራ አገልግሎት አሊያንስ በራስ፣ ማዕከላዊ ድጋፍ 
ስርዓት በኩል ነው። ኤም ኤስ ዲ በመላ አገሪቱ የሚገኙ መልክዓ ምድራዊ አካባቢዎች በሙሉ እንዲወከሉና እንዲደገፉ ለማድረግ ለዚህ ስትራቴጂ 
አመልካቾች የተወከሏቸውን ክልሎች ይመለከታል። አመልካቾች ከዚህ በታች ቢያንስ አንድ የትኩረት ክልል መምረጥ አለባቸው። 

• የራሳቸውን የቤተሰብ የልጅ እንክብካቤ ንግድ ለመጀመር የሚፈልጉ ግለሰቦችን የሚደግፍ ኢንኩቤተር ያዘጋጁ እና ተግባራዊ ያድርጉ። ቁልፍ 
ተግባራት የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው፦ 

o ፈቃድ አሰጣጥ ሂደት ዙሪያ ስልጠና እና ሙያዊ የመማር እድሎች፣ በሜሪላንድ ውስጥ ንግድ እንዴት መክፈት እንደሚቻል መረዳት፣ 
ለአዲሱ ንግድዎ ግብር እንዴት ማቅረብ እንደሚቻል መረዳት፣ ትክክለኛ እና የተሟላ የገንዘብ እና የንግድ መዝገቦችን እንዴት 
ማስቀመጥ እንደሚቻል፣ እንዴት ድረ-ገጽ እንዴት መጀመር፣ እና ሌሎች የንግድ ልምዶች፤ 

o ፈቃድዎን እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል ስልጠና እና ሙያዊ የመማር እድሎችን እንዲሁም የዕድገት እድሎች (ሜሪላንድ EXCELS 
እና ብሔራዊ ብቃት ማግኘት)፤ 

o እንደ አክሬዲቴሽን ድጋፍ ፈንድ ያሉ የክፍያ ድጋፍ ፕሮግራሞችን በተመለከተ መረጃ ማሰራጨት፤ 
o በእኩዮች አማካኝነት ወደ እኩዮች መረብ ጨምሮ ተሞክሮዎችን ለማጋራት ለቤተሰብ ህፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች አንድ ላይ 

ተቀናጅቶ እና ተቀናጅቶ የመማር እድል መፍጠር፣ እና 

o በመጀመሪያዎቹ 3 - 5 የአገልግሎት ዓመታት ውስጥ ሁሉንም ገቢዎችና ወጪዎች ለማመንጨት ግለሰቦችን የሕክምና ምርመራ 
ለማድረግ የሚያስፈልገውን ወጪ እንዲያዘጋጁ መርዳትን ጨምሮ በመጀመሪያው ዓመት ለሰጪዎች ሥልጠናና ማስተማሪያ 
መስጠት። 

• ከ7,000 በላይ የመንግሥት አቅራቢዎች መጠነ ሰፊ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሆነና ውጤት የሚያስገኝ የጋራ አገልግሎት አሊያንስ ዲዛይን እና 
ማስጀመር 

o በጋራ በመግዛት፣ በሰራተኞች ማጋራት፣ በጋራ ውል፣ ማዕከላዊ አስተዳደር ወይም በተወሰነ ውህደት አማካኝነት ወጪና ጊዜ መቀነስ 
ወይም የጋራ ጊዜ፤ 

o የጋራ መገልገያ መሳሪያዎችን እና ስርዓቶችን በመጠቀም የጋራ መካሪና ቁጥጥር፣ ስልጠና እና የትብብር ማሻሻያ ሂደቶችን በመጠቀም 
የጋራ ፕሮግራም ወይም አስተዳደራዊ አቅም መገንባት፤ እና 

o ወጪ እና ጊዜ ቆጣቢ ዳግም ወደ የተሻለ የፕሮግራም ጥራት። 

• የልጅነት ትምህርት አስተምህሮዎችን የልጅ ልማት ተባባሪ (CDA) Credentials፣ አሶሺየት እና/ወይም የመጀመሪያ ዲግሪዎች በማግኘት ላይ 
ድጋፍ የሚያደርጉ ፕሮግራሞችን ማስጀመር።  
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ከትምህርት ተነሳሽነት  

 

ተጨማሪ ንባቦች 

• Shared Services as a Strategy to Support Child Care Providers (ELC TA) 

• Shared Services: A Strategy for Building Stronger Systems Among Early Care and Education 
Providers (Build Initiative) 

• Guide to Starting a Shared Service Alliance (Opportunities Exchange) 

• Developing a Staffed Family Child Care Network: A Technical Assistance Manual (National Center on 
Early Childhood Quality Assurance) 

• Child Development Staff: Resources Available for New Education Requirements (DC Office of the 
State Superintendent of Education) 

• Successful Inclusion of Family Child Care Providers in Higher Education Degree Programs and 
Courses: A Research-to-Practice Guide (Early Educator Central) 

 

አቅም ያላቸው አመልካቾች 

• የቴክኒክ እርዳታ ማዕከሎች 

• ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች 

• LEAs 

• እንዲሁም ሽርክናዎች እና ተባባሪ አካላት እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። 

 

ለዚህ እቅድ የገንዘብ ድጋፍ 

• የሚገኝ መጠን $11 ሚሊዮን 

• የተገመተው የእርዳታ ሽልማት ብዛት፦ 4-8 

• የሽልማት አማካይ ክልል፦ $500,000 - $3 ሚሊዮን 

 

  

የኬዝ ጥናት፦ Shared Services 
Alliances 
 
 
U.S. Chamber of Commerce Foundation 

የቤተሰብ ልጆች እንክብካቤ ኔትዎርክ 
 
 
Bipartisan Policy Institute 
Child Trends 

መስፈርቶችንን ማሳደግ፣ ማእከል 
እኩልነት 
 
NAEYC 
Child Trends 
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የተቀናጀ የመዋዕለ ህጻናት ምዝገባ ስርዐት ማሻሻል 

ሜሪላንድ ልጆችን፣ ቤተሰቦችን እና የልጅነት ትምህርት ሰጪዎችን እና አስተናጋጆችን ለመርዳት በሚገባ በተቀናጀ የልጅነት ሥርዓት ላይ የተመሰረተ 
ነው። በተጨማሪም መንግሥት የአገልግሎት ጥራቱንና መዳረሻውን ለማሻሻል መረጃዎችን ማግኘት መቻል ያስፈልጋል። አመልካቾች የተቀናጀ የቅድመ 
ህፃናት ማሳደጊያ ምዝገባ ስርዓት ነድፈው፣ በወላጅ ምርጫ አማካኝነት የግል አስተናጋጆች ተሳታፊነትን ያጠናክራሉ።እንዲሁም የልደቱን የ8 ዓመት 
እድሜ ከልጅነት ስርዓት ጋር ማዛመድን ይደግፋሉ። አመልካቾች ከዚህ በታች ያሉትን የትኩረት አቅጣጫዎች ማቅረብ አለባቸው። 

• ቤተሰቦች የ3 ዓመት ወይም የ4 ዓመት እድሜ ያቸውን በግል ህፃናት እንክብካቤ፣ ራስ ጅምር ወይም በትምህርት ቤት መሰረት ያደረገ ፕሮግራም 
ለማስመዝገብ የሚያስችሉ አማራጮችን ያካተተ የተዋሃደ እና የተለመደ የቅድመ ህፃናት ምዝገባ የምዝገባ ስርዓት አቀፍ ወይም ክልላዊ አቀራረብ 
ይፍጠሩ፤ 

• ስርዓቱ የዌብ ይዘት Accessibility መመሪያዎችን ማሟላት አለበት (WCAG 2.1 Level AA) ማሟላት አለበት፤ 

• ስርዓቱ በቤት ውስጥ የሚነገረው ዋነኛ ቋንቋ ከእንግሊዘኛ ሌላ ቋንቋ ለሆኑ ቤተሰቦች በሌላ ቋንቋ መቅረብ አለበት፤ 

• ከቤተሰቦች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ለማድረግ እቅዶችን እና ቤተሰቦች የቅድመ ህጻናት ማሳደጊያ አማራጮችን እንዴት እንደሚያውቁ በዝርዝር 
የሚያካትት ጠንካራ የማህበረሰብ መተጫጨት እቅድ ማዘጋጀት፤ 

• በቅድመ ህጻናት ማሳደጊያ ክፍሎች ውስጥ የዘር እና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ውህደትን ለመፍታት እቅድ ማውጣት፣ በሜሪላንድ የወደፊት ዕቅድ 
ላይ እንደተገለጸው፤ 

• በምዝገባ ሂደት በኩል ለቤተሰቦች ምን ድጋፎች እንደሚሰጡ ለይተህ እወቅ፤ ለምሳሌ የልጃቸውን ፍላጎት ለማሟላት ተስማሚ የሆነ ቦታ እንዴት 
መምረጥ እንደሚቻል እና አስፈላጊውን ሰነድ ማመልከቻ እንዴት ማጠናቀቅ እንደሚቻል፤ እና 

• መመሪያ በመፍጠር፣ የቴክኒክ እርዳታ በመስጠት እና የጋራ የሙያ የመማር እድል ን በማስተናገድ በልጅነት እና በትምህርት ቤት ስርዓቶች 
መካከል የተቀናጀ ና ወጥ የምዝገባ ስርዓት እንዲተገበር ድጋፍ ያድርጉ።  
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ከትምህርት ተነሳሽነት  

 

ተጨማሪ ንባቦች 

• Enroll Indy (Enroll Indy) 

• Coordinating Eligibility & Enrollment (Child Care Technical Assistance Network) 

• Dozens of Indianapolis Schools, One Application (The 74) 

 

አቅም ያላቸው አመልካቾች 

• ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች 

• እንዲሁም ሽርክናዎች እና ተባባሪ አካላት እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። 

 

ለዚህ እቅድ የገንዘብ ድጋፍ 

• የቀረበው ጠቅላላ መጠን፦ $5 ሚሊዮን 

• የተገመተው የእርዳታ ሽልማት ብዛት፦ 2-3 

• አማካይ የሽልማት ክልል፦ $1 ሚሊዮን - $2 ሚሊዮን 

 

የተቀናጀ ምዝገባ በቀደምት እንክብካቤ እና 
ትምህርት ማቀነባበሪያዎች ላይ 
 
 
የልጅነት ትምህርት እና የእውቀት ማዕከል 

A Guide to Unifying Enrollment: 
ይህን ጉዳይ የሚያስቡ ሰዎች ምን ፣ ለምንና 
እንዴት ሊያስቡበት ነው? 
 
CRPE 

በኒው ዮርክ ከተማ አንድ ላይ የተዋቀረ የልጅነት 
ትምህርት መፍጠር 
 

The Century Foundation 
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በአሁን ጊዜ ያሉ ጥረቶች 
በሜሪላንድ መልሶ ግንባታ ግብዐቶች ውስጥ ያለው $193 ሚሊዮን ተጨማሪ የ MSDE የመዋዕለ ንዋይ ፍሰቶች ከእርዳታ ፕሮግራሞች ውጪ 
ባሉት ስድስት ከፍተኛ ደረጃ የዕቅድ ስልቶች ውስጥ ያካትታል። ይህ ክፍል የህጻን እንክብካቤ የትምህርት እድል ፕሮግራምን ከ $74 ሚሊዮን በላይ 
በጨመረው የማወራረጃ ክፍያ ተመኖች እና ዝቅተኛ የብቁነት ቅናሾችን ጨምሮ በሜሪላንድ ውስጥ ጠንካራ የህጻናት እንክብካቤ መሰረተ ልማትን 
ለማሳደግ እና ተደራሽነትን ለማሳደግ በMSDE ውስጥ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን ይገልጻል። አመልካቾች እንዴት ለእነዚህ ግብዐቶች በእቅድ የመዋዕለ 
ንዋይ ፍሰት እንደሚደረግ እና፣ ከተቻለ፣ እነዚህን ግብዐቶች በማካተት እና የቀረቡ የእርዳታ እቅዶች ላይ መገንባትን ግምት ውስጥ እንዲያስገቡ 
ይበረታታሉ። 

ጥራት ያለው የህጻን እንክብካቤ ተደራሽነትን ማስፋፋት  

• የህጻን እንክብካቤ የትምህርት እድል (CCS) ፕሮግራም በሜሪላንድ ብቁ ለሆኑ የሚሰሩ ቤተሰቦች ከልጅ እንክብካቤ ወጪዎች ጋር የገንዘብ 
ድጋፍ ያቀርባል። ሜሪላንድ ጥራት ያለው የህጻን እንክብካቤ ተደራሽነት ለማሳደግ በ2022 በCCS ፕሮግራም ላይ ከፍተኛ የፖሊሲ ለውጦች 
አድርጋለች። በተለይም፣ ሜሪላንድ በዚህ ፕሮግራም ላይ ሶስት ታሪካዊ የፖሊሲ ለውጦች አድርጋለች፦ 

o የህጻናት እንክብካቤ ወጪን ለመሸፈን ጥቅም ላይ እንዲውል የሚረዳ የትምህርት እድል ዋጋ ጨምሯል። በጣም በቅርብ በተደረገው 
የገበያ ተመን የዳሰሳ ጥናት (MRS) በህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች ከሚከፈለው የትምህርት ክፍያ ክ60 በመቶ ወደ 70 በመቶ ከፍ 
ብሏል። 

o የተቀነሱ ወይም የተሰረዙ የቤተሰብ የጋራ ክፍያዎች። ይህ ብዙ ወላጆች የትምህርት እድል ለመጠቀም እንዲከፍሉ የተጠየቁት 
ተጨማሪ መጠን ነው፤አንዳንድ ጥቅማጥቅሞችን የሚያገኙ የጋራ ክፍያ አይኖራቸውም፣ ሌሎች ወላጆች በጣም ትንሽ መጠን 
ይከፍላሉ። 

o ለትምህርት እድል ብቁ ለመሆን የገቢ መስፈርቶችን ገደብ ቀንሷል። የገቢ ገደብ ከከፍተኛ የገቢ ደረጃ 65% የግዛት አማካይኝ ገቢ 
(SMI) ወደ 75% SMI ከፍ ብሏል። ውጤቱ $90,033 የሚያወጣ አራት ቤተሰብ አሁንም ለነጻ የትምህርት እድል ብቁ መሆን 
ይችላል (እስከ $71,525)። 

o ለወላጆች/አሳዳጊዎች እና ለህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች የደንበኞችን አገልግሎትን ለማሻሻል የቤተሰብ እና የአቅራቢ መግቢያዎች 
ለCCS ፕሮግራም በ2023 ይቋቋማሉ። 

• የቤተሰብ ግብዐት ባለሙያዎች ወላጆች እና አሳዳጊዎች ለህጻን እንክብካቤ የትምህርት እድል እንዲያመለክቱ ለመርዳት እና ሁሉንም አስፈላጊ 
የሆኑ ትክክለኛ ሰነዶች መሰብሰብ፣ የብቁነት መስፈርቶችን ማብራራት፣ እና በጥያቄዎች ላይ እገዛን ጨምሮ ሂደቱን ማካሄድ ይችላሉ። ቤተሰቦች 
ለድጋፍ የሜሪላንድ ቤተሰብ አውታረ መረብ ከሰኞ እስክ አርብ በ8፡30 a.m እና 4፡00 p.m. መካከል በ877-261-0060 መደወል 
ይችላሉ። የቤተሰብ ግብዐት ባለሙያዎች በስፓኒሽ እና ሌሎች ቋንቋዎች ለመርዳት አሉ። በሜሪላን የቤተሰብ አውታረ መረብ የቤተሰብ ግብዐት 
ባለሙያዎች ድረ ገጽ ላይ የበለጠ መረጃ ማግኘት ይቻላል። 

በቅድመ ትምህርት ፕሮግራሞች ጥራትን ማሻሻል 

• የጁዲ ማዕከል የቅድመ ትምህርት ማዕከላት (ጁዲ ማዕከላት) እየተስፋፉ ነው። የጁዲ ማዕከላት ህጻናትን በትምህርት እና በህይወት ለስኬት 
ያዘጋጃሉ። ቤተሰቦችን የከፍተኛ ጥራት፣ የአጠቃላይ፣ የሙሉ ቀን፣ የሙሉ አመት የቅድመ ትምህርት አገልግሎቶች ጋር በማገናኘት፣ የጁዲ 
ማዕከላት ከተወለዱ ጀምሮ እስከ አምስት አመት እድሜያቸው የትምህርት ዝግጅትን ያበረታታል። ለቤተሰቦች እና ለህጻናት ብዙ የትውልድ 
አቀራረብን በመጠቀም፣ እና ለቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች ሙያዊ እድገት በማቅረብ፣ የጁዲ ማዕከላት ቤተሰቦችን በልጁ የህጻንነት አመታት 
ለመደገፍ ይረዳሉ። የጁዲ ማዕከል ቅድመ ትምህርት ማዕከላት ድረ ገጽ በመጎብኘት ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይችላሉ። የብሉፕሪንት ህግ በ FY 
2023 ዘጠኝ ጁዲ ማዕከላት ተጨምረዋል፣ እና የአሜሪካ አድን እቅድ ህግ የገንዘብ ድጋፍ MSDE የማዕከሎችን ቁጥር በሰባት እንዲጨምር 
ፈቅዷል። በ FY 2023፣ በመላው የህግ አስፈጻሚዎች በአጠቃላይ 85 የጁዲ ማዕከላት አሉ።  

• ለህጻን እንክብካቤ ጥራት ማበረታቻ የእርዳታ ፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ ጨምሮ ነበር። ይህ፣ በብሉፕሪንት ለሜሪላንድ የወደፊት ጊዜ 
የተደገፈው ፕሮግራም፣ ለሜሪላንድ ህጻናት የሚሰጠውን የእንክብካቤ ጥራት ለማሻሻል ለህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። 
አቅራቢዎች የቅድመ ልጅነት እድገት እውቀታቸውን ለማሻሻል እና ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት ለመግባት ለስኬት እንዲዘጋጁ በመርዳት 
አቅራቢዎች የሚጫወቱትን ሚና ዙሪያ ተጨማሪ ስልጠና እና ትምህርት ሊያስፈልጋቸው ይችላል። የገንዘብ ድጋፍ አቅርቦቶችን፣ ቁሳቁሶችን፣ እና 
ለትምህርት የሚያነሳሱ አካባቢዎችን ለመፍጠር መሳሪያዎችን ለመግዛት ሊጠቅም ይችላል። ለገንዘብ ድጋፍ በ ህጻን እንክብካቤ ጥራት 
የማበረታቻ እርዳታ ፕሮግራም ድረ ገጽ ላይ ያመልክቱ።  

• በሜሪላንድ EXCELS የተሳተፉ አቅራቢዎች ተጨማሪ ጉርሻ እያገኙ ነው። ሜሪላንድ EXCELS ፈቃድ ላላቸው የህጻን እንክብካቤ እና ቅድመ 
ትምህርት ፕሮግራሞች በሃገር አቀፍ ደረጃ የታወቁ የጥራት መስፈርቶችን ለሚያሟሉ የግዛቱ የጥራት ደረጃ አሰጣጥ እና የማሻሻያ ስርዐት ነው። 
ሜሪላንድ EXCELS የጥራት ደረጃን ለህጻን እንክብካቤ ማዕከላት፣ የተማሪ ህጻን እንክብካቤ ፕሮግራሞች፣ የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ ቤቶች፣ 
የህዝብ ቅድመ መዋዕለ ህጻናት ፕሮግራሞች በመስጠት ጥራትን ያበረታታል። በ1-5 ደረጃዎች ላይ ያሉ የህጻን እንክብካቤ ፕሮግራሞች 
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በሜሪላንድ የወደፊት እቅድ በኩል ለሚሰጡ ጉርሻዎች ብቁ ናቸው። ለተጨማሪ መረጃ፣ የሜሪላንድ EXCELS ድረ ገጽይጎብኙ።  

• የግዛቱ እና አገር አቀፍ ተቀባይነት የማግኘት ድጋፍ ተስፋፍቷል። ተቀባይነት ማግኘት የሚያሳየው ፍቃድ ያላቸው የህጻን እንክብካቤ ማዕከሎች 
እና የተመዘገቡ የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ ቤቶች የጥራት ደረጃን ለማግኘት እና ለመጠበቅ የሚጥሩት ራስን የመገምገም እና የፕሮግራም 
ማሽሻያ ተቀባይነት በሚሰጠው ድርጅት በሚወጡ የጥራት ፕሮግራም መስፈርቶች ላይ በመመስረት ነው። ተቀባይነት የማግኘት ድጋፍ እርዳታ 
ፈቃድ ላላቸው የህጻን እንክብካቤ ማዕከላት እና ለተመዘገቡ የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች ተቀባይነት ለማግኘት የሚያስፈልገውን 
ወጪ ይሸፍናል። ተቀባይነት የማግኘት ድጋፍ የሚፈልጉ የህጻን እንክብካቤ ፕሮግራሞች ተቀባይነት የማግኘት የድጋፍ እርዳት ድረ ገጽ 
በመጎብኘት ተጨማሪ መረጃ ሊያገኙ ይችላሉ።  

የአዕምሮ ጤና ድጋፎች እና አገልግሎቶችን ማስፋፋት 

• የጨቅላ ህጻናት ቅድመ ልጅነት የአእምሮ ጤና (IECMH) የድጋፍ አገልግሎቶች ፕሮግራም ተስፋፍቷል። IECMH የድጋፍ አገልግሎቶች በ 
ለማህበራዊ የስሜት ሙሉነት የፒራሚድ ሞዴል በጨቅላ ህጻናት እና ታዳጊ ህጻናት ላይ ማህበራዊ እና የስሜት እድገትን ከፍ ለማድረግ የቅድመ 
ልጅነት ባለሙያዎችን አቅም ለመገንባት የተዘጋጀ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ጣልቃገብነት ነው። እንዲሁም MSDE ለጨቅላ ህጻናት እና 
የቅድመ ልጅነት የአዕምሮ ጤና ማረጋገጫ ድጋፍ አስፋፍቷል  

ከፍተኛ ውጤት ያለው የህጻን እንክብካቤ ሰራተኛ ማሳደግ  

• የመቆየት እና የቅጥር ጉርሻዎች በሜሪላንድ የህጻን እንክብካቤ የማረጋገጫ ፕሮግራም ውስጥ ላሉ ተሳታፊዎች ይሰጣሉ። በHouse Bill 1100 
የተቋቋመው፣ ይህ አዲስ ፕሮግራም፣ ከግዛቱ የፈቃድ እና የምዝገባ ደንቦች መስፈርቶች በላይ ብቃታቸውን ለሚያሳድጉ የህጻን እንክብካቤ 
አቅራቢዎች እውቅና ይሰጣል። በሙያዊ እድገት/ትምህርት፣ በአመታት ልምድ፣ እና በሙያዊ እንቅስቃሴዎች መሰረት ስድስት ሰራተኞች 
በምስክር ወረቀት ደረጃዎች እና አራት በአስተዳዳሪ ደረጃዎች የስኬት እውቅና ይሰጣል። ስለ ፕሮግራሙ መረጃ በ ሜሪላንድ የህጻን እንክብካቤ 
የማረጋገጫ ፕሮግራም ድረ ገጽ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ።  

• አንድ የህጻን እንክብካቤ አስተማሪን የማቆየት ጥናት በ2023 ይካሄዳል። ጥራት ያለው የቅድመ ልጅነት ሰራተኛን ማቆየት እና ለህጻናት እና 
ለቤተሰቦች የሚሰጠውን እንክብካቤ ቀጣይነት ይደግፋል እና የህጻን እንክብካቤ ስርዐቱን ለማረጋጋት ይረዳል። 

• MSDE ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር ተለዋዋጭ የክፍያ ምርጫ ያላቸውን ፕሮግራሞች ጨምሮ፣ አማራጭ የምስክር ወረቀት/የዲግሪ 
መንገዶችን ለማስጀመር በሽርክና ላይ ነው። እነዚህ ፕሮግራሞች በሜሪላንድ mixed-delivery ቅድመ መዋዕለ ህጻ ፕሮግራም ውስጥ የግል 
የህጻን እንክብካበ አቅራቢዎች የሚፈለገውን ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ እውቅና ያለው ሰራተኛ ለመፍጠር ያግዛሉ። 

የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤን ማገዝ 

• የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ ዘርፍን እድገት እና ዘላቂነት ለመደገፍ ለቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ እድገት እድሎች (GOFCC) ሶስት የእቅድ 
እርዳታዎች ተሰጥተው ነበር። የሜሪላንድ ግዛት የትምህርት መምሪያ ይህንን ፕሮግራም በ FY 2023 ተግባራዊ ለማድረግ ቢያንስ ሶስት 
ለሚሆኑ የህግ አስፈጻሚዎች ለእያንዳንዱ $150,000 ያቀርባል። የእርዳታ የገንዘብ ድጋፎች የቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎችን 
አቅርቦት በመጨመር እና ከአማካይ በላይ የድህነት ደረጃ፣ ስራ አጥነት፣ ወይም የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች 
ዘላቂነታቸውን ለማረጋገጥ የአካባቢ ሞዴል ፕሮግራሞችን ለመመስረት እና ለመደገፍ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። ንዑስ እርዳታ ያገኙ 
አካላት፣ የሚመሳሰሉ ተዛማጅ ግብዐቶችን ጨምሮ የአካባቢ ተዛማጅ የገንዘብ ድጋፎችን 1፡1 ማሰባሰብ አለባቸው። እንዲሁም በፕሮግራሙ 
አፈጻጸም ወቅት ከነባር የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች ጋር በመተባበር፣ በብዙ ቋንቋ በማሰራጨት ግለሰቦች የተመዘገቡ የቤተሰብ 
እንክብካቤ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች እንዲሆኑ በመመልመል እና የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች እንዲሆኑ የቴክኒክ ድጋፍ፣ 
የገንዘብ ማበረታቻዎች፣ እና የመጀመሪያ ድጋፍ መስጠት አለባቸው። በተጨማሪ፣ እርዳታ የተሰጣቸው አካላት አዲስ የተመዘገቡ እና የተቋቋሙ 
የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎችን በቴክኒክ ድጋፍ የጥራት መስፈርቶችን እንዲያሳኩ፣ በአቻ ለአቻ ምክክር፣ እና በገንዘብ ማበረታቻዎች 
መርዳት አለባቸው። እንዲሁም ከአካባቢው የንግድ ቻንምበሮች፣ ወይም ከሌሎች የአካባቢ ወይም የግዛቱ ድርጅቶች አነስተኛ ንግዶችን እና 
ሴቶችን እና የአነስተኛ ንግዶች ባለቤቶች ለሚደግፉ የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች ለዕጩ ግለሰቦች ወይም ለተመዘገቡ የቤተሰብ 
እንክብካቤ አቅራቢዎች የተሻለ የንግድ ልምምዶችን በመተግበር እገዛ እና የገንዘብ ዘላቂነትን ለማሳካት እርዳታ ለመስጠት አጋርነት መፍጠር 
አለባቸው። 

የተቀናጀ የምዝገባ ስርዐት ማሻሻል  

• የአዲሱ የቅድመ ልጅነት የውሂብ ስርዐት የውሂብ ስርአት እየዘመነ እና እየተስፋፋ ነው። ይህ ስርዓት ለፈአድ አሰጣጥ፣ ለሰራተኛ ሃይል ድጋፍ፣ 
ለህጻናት እንክብካቤ የትምህርት እድል፣ እና ለሜሪላንድ EXCELS ወሳኝ የውሂብ አሰባሰብ እና አጠቃቀም ይሰጣል። ሌላ የፕሮግራም ውሂብ፣ 
ለምሳሌ ከጁዲ ማዕከል የቅድመ ትምህርት ማዕከል፣ የፓቲ ማዕከላት፣ እና mixed-delivery ቅድመ መዋዕለ ህጻናት፣ በዚህ ስርዐት በኩል 
ሊገኙ ይችላሉ። ስርዐቱ በተጨማሪ ድጋፍ እና አገልግሎቶች በልጆች ውጤቶች ላይ ያለውን ተጽዕኖ በተሻለ ለመርዳት ለታዳጊ ህጻናት ልዩ ልዩ 
ስርዐት ተግባራዊ ያደርጋል። እነዚህ ልዩ ልዩዎች በተዋሃደ የምዝገባ ስርዐት ውስጥ ያለውን የውሂብ አንድነት ለማረጋገጥ ይረዳሉ።  
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የደንበኛ አገልግሎት ድጋፍ ክፍለ ጊዜዎች 
የሜሪላንድ ግዛት የትምህርት መምሪያ ማንኛውንም አመልካች በተቻለው አቅም ጠንካራ የሆነ ማመልከቻ እንዲያስገቡ መደገፍ ይፈልጋል። 
Maryland Rebuilds በተነሳሽነት ላይ ግቦቹ ላይ መድረሱን ለማረጋገጥ ጠንካራ የፕሮግራም ንድፎች አስፈላጊ ናቸው። ለሜርላንድ መልሶ 
ግንባታ የደንበኛ አገልግሎት እና ድጋፍ አጠቃላይ መረጃ እና የእቅድ ስልት መረጃ ክፍለ ጊዜዎችን እንዲሁም ቀጠሮዎችን፣ በጥያቄዎ መሰረት ይይዛል። 
እነዚህ ክፍለ ጊዜዎች እና የመረሃ ግብር ቀናት ከታች ተዘርዝረዋል። 

የአጠቃላይ መረጃ ክፍለ ጊዜዎች 

ማመልከቻውን ሞልተው ከማስገባትዎ በፊት፣ አመልካቾች ቢያንስ አንድ የአጠቃላይ መረጃ ክፍለ ጊዜ ላይ መሳተፍ ይጠበቅባቸዋል። እነዚህ ክፍለ 
ጊዜዎች Maryland Rebuilds የእርዳታ ፕሮግራም፣ መስፈርቶች፣ እና እንዴት እንደሚያመለክቱ አጠቃላይ መግለጫ ያቀርባሉ። ለክፍለ ጊዜዎች 
ምዝገባ፣ ከታች ያለውን ክፍለ ጊዜ ላይ ጠቅ ያድርጉ። ቀኖችን እና ሰዐቶችን ከታች ይመልከቱ፦ 

• ሴፕቴምበር 2፣ 2022፣ 1:00 - 2:00 p.m. 

• ሴፕቴምበር 8፣ 2022 1:00 – 2:00 p.m. 

የMSDE ሰራተኞች በማስገባት ሂደት አመልካቾችን ለመደገፍ ዝግጁ ናቸው። ከታች ከተዘረዘሩት የመረጃ ክፍለ ጊዜዎች እና የስራ ሰአታት 
በተጨማሪ፣ አመልካቾች ከMSDE ሰራተኞች ጋር እንደ አስፈላጊነቱ ቀጠሮዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ። 

የእቅድ ስልት ክፍለ ጊዜዎች 

አጠቃላይ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ላይ ከተሳተፉ በኋላ፣ ለሚፈልጉት እቅድ መስፈርቶች እና የሚጠበቁ ነገሮች ላይ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት 
አመልካቾች በልዩ የእቅድ ስልት ክፍለ ጊዜ ላይ መገኘት አለባቸው። ለክፍለ ጊዜዎች ምዝገባ፣ ከታች ያለውን ክፍለ ጊዜ ላይ ጠቅ ያድርጉ። ከታች 
ያሉትን ቀኖች እና ጊዜዎች ይመልከቱ – ለመመዝገብ የተሰጠውን ጊዜ ጠቅ ያድርጉ 

ስልት ቀናት/ ጊዜዎች 

ጥራት ያለው የህጻን እንክብካቤ ተደራሽነትን ማስፋፋት ሴፕቴምበር 6 እና ሴፕቴምበር 19 ከ 10:00 – 11:00 a.m.  

የቅድመ ትምህርት የልህቀት ሞዴሎች ሴፕቴምበር 6 እና ሴፕቴምበር 19 ከ 2:00 – 3:00 p.m. 

የአዕምሮ ጤና ድጋፎች እና አገልግሎቶችን ማስፋፋት ሴፕቴምበር 7 እና ሴፕቴምበር 20 ከ 10:00 – 11:00 a.m. 

ከፍተኛ ውጤት ያለው የህጻን እንክብካቤ ሰራተኛ ማሳደግ ሴፕቴምበር 7 እና ሴፕቴምበር 20 ከ 1:00 – 2:00 p.m 

የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤን ማገዝ ሴፕቴምበር 9 እና ሴፕቴምበር 21 ከ 10:00 – 11:00 a.m. 

የተቀናጀ የመዋዕለ ህጻናት ምዝገባ ስርዐት ማሻሻል ሴፕቴምበር 9 እና ሴፕቴምበር 21 ከ 1:00 – 2:00 p.m 

 

  



Maryland Rebuilds ኦገስት 30 – ኦክቶበር 10፣ 2022 

 

 

የሜሪላንድ ግዛት የትምህርት መምሪያ | 24 
 

ማመልከቻ 
አመልካቾች የተሟላ የሜሪላን መልሶ ግንባታ የኤሌክትሮኒክ ማመልከቻ ማስገባት አለባቸው፣ ይህም ከ ሜሪላንድ መልሶ ግንባታ ድረገጽ ላይ ማውረድ 
ይቻላል። ከአንድ በላይ እቅድ ለሚያመለክቱ አመልካቾች፣ ለእያንዳንዱ እቅድ የተለያየ ማመልከቻ መግባት አለበት። 

የሽፋን ገጽ 

አመልካቾች የእውቂያ መረጃ ማቅረብ አለባቸው እና በማመልከቻው ውስጥ የትኛውን እቅድ እንደሚገልጹ፣ እንዲሁም የሚጠይቀውን አጠቃላይ 
የገንዘብ ድጋፍ መጠን መለየት አለባቸው። ሁሉም ማመልከቻዎች በአመልካች ድርጅት ሃላፊ መፈረም አለባቸው። 

በእቅድ ክፍለ ጊዜ መገኘት  

አመልካቾች MSDE ለሜሪላንድ መልሶ ግንባታ እያስተናገደ ያለውን የእቅድ ክፍለ ጊዜዎችን የተከታተሉ ሁሉንም ግለሰቦች ከድርጅታቸው ጋር ስም 
እና ማዕረጎች እንዲያቀርቡ ይጠበቃል። ይህ ሁለቱንም አጠቃላይ የመረጃ ክፍለ ጊዜዎች እንዲሁም የእቅድ ክፍለ ጊዜዎችን ያካትታል። 

የፍላጎት መጠን 

ይህ ፕሮጀክት መፍትሄ እንዲሰጥ የተነደፈውን ተግዳሮቶች እና ችግሮች እና የሜሪላንድ የቅድመ ልጅነት ስርዐት እንዲያሸንፋቸው እንዴት 
እንደሚረዳው መግለጫ ያቅርቡ። 
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የተጽዕኖ ማስረጃ 

የቀረበው ዕቅድ እና በተግባር ላይ የዋሉ ስልቶች በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ እና ወደ ተፈለገው ተጽዕኖ እንዴት እንደሚመሩ ይግለጹ። ወደ ተፈለጉ 
ውጤቶች የሚያመሩ ውጤታማ ልምዶችን በተመለከተ የእርስዎን ተሞክሮ መግለጫ ያካትቱ። 

ግቦች እና ውጤቶች 

Maryland Ready: የትምህርት ዝግጁነት እና ስኬት መንገድ የሜሪላንድ ስልታዊ እቅድ ቅድመ ትምህርት ነው። አመልካቾች በMaryland 
Ready የተነሱ ግልጽ የፕሮግራም ግቦችን እና ውጤቶችን ማዘጋጀት እና ከMaryland Ready ላይ ከተገለጹ የሜሪላንድ ክልል አቀፍ ስርዐት 
የእድገት ግቦች አንዱን ማንጸባረቅ አለባቸው። 

1. ለሁሉም ቤተሰቦች እና በተለይም ተጋላጭ ለሆኑ ቤተሰቦች አቅርቦት እና ምርጫን ማሳደግ፣ እንቅፋቶችን በመቀነስ፣ አካታች በሆነ ቅንብር 
የበለጠ ልዩ ፍላጎቶች ያላቸውን ልጆች ማገልገል እና በECE እና በጤና አገልግሎቶች መካከል ያለውን ቅንጅት በማሻሻል አቅርቦትን እና 
ተደራሽነትን ማጠናከር። 

2. በሁሉም ሴክተሮች ጥራትን በማሳደግ፣ በፍትሃዊነት ላይ ትኩረት በማድረግ፣ ለሁሉም ህጻናት የመዋዕለ ህጻናትን ዝግጁነት በማሳደግ፣ እና 
የጨቅላ ህጻናት እና የልጆችን የአዕምሮ ጤና ፍላጎቶችን የማሟላት አቅምን በማሻሻል ፕሮግራሙን ማሻሻል እና መደገፍ። 

3. የቤተሰቦችን ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ፕሮግራሞች እውቀት ለመጨመር፣ የባለ ሁለት ትውልድ የፕሮግራም መርሃ ግብር በማስፋፋት፣ እና 
የቤተሰቦችን የመሳተፍ እድሎች በማሳደግ የቤተሰብ ተሳትፎን ማጠናከር። 

4. ለሽግግሮች ተቋማዊ ድጋፍን በማጠናከር፣ ቤተሰቦችን በሽግግር በመደገፍ፣ እና በሽግግር ላይ ያተኮሩ ሙያዊ እድሎችን በማሻሻል የተሳካ 
የሽግግር ተሞክሮዎችን ያረጋግጡ። 

5. የሙያ ማሳደጊያ እድሎችን በማሻሻል፣ ፍትሃዊነትን፣ ቅንጅትን እና መጣጣምን፣ ጥረቶችን በማጠናከር፣ እና ለ ECE ባለሙያዎችን 
ተጨማሪ ክፍያ በማሻሻል የሰው ሃይል እድገትን ማስፋፋት እና መጨመር። 

6. በድርጅቶች መካከል ያለውን ቅንጅት በማሻሻል፣ ስርዐቱን በማዘመን፣ ፍትሃዊነትን በሚያበረታታ መንገድ ግብዐቶችን በመጠቀም እና በበቂ 
ሁኔታ የገንዘብ እርዳታ አሰራር ዘዴዎችን በማዋቀር የመሰረተ ልማት፣ የውሂብ እና የግብዐት አስተዳደር ስርዐቶችን ማሻሻል።  

የፕሮጀክት ትረካ (በ10 ገጽ የተገደበ) 

የቀረቡ እቅዶች ተግባራት  

የቀረቡ ዕቅዶች ተግባራት እና እንዴት ከተመረጠው ልዩ እቅድ ጋር እንደሚጣጣሙ ይግለጹ።  

በታሪክ በቂ አገልግሎት ያላገኙ ቡድኖች  

የቀረቡት እቅዶች እንዴት ተሳትፎ እንዴት እንደሚጨምር እና በታሪክ በቂ አገልግሎት ያላገኙ ቡድኖችን ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረው 
ይግለጹ። 
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የጊዜ ቅደም ተከተል 

የቀረቡ እቅዶች ተግባራት (ናሙና) ተግባራዊ የሚደረግበት ቀን 

  

ስኬትን መለካት 

የዚህ ፕሮጀክት ስኬት ምን ሊመስል እንደሚችል እና ስኬቱን ለመወሰን ምን አይነት መስፈርቶች ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ይግለጹ። 

ቁልፍ ሰራተኞች እና የአስተዳደር እቅድ 

የአስተዳደር እቅዱ ፕሮግራምዎ የተሳካ መሆኑን ለማረጋገጥ ቁልፍ አስተዋዕጾ የሚያደርጉ አካላት ሚናዎችን፣ ሃላፊነቶችን፣ ስራዎችን እና የጊዜ ገደቦች 
በግልጽ ያስረዳል። የእርዳታ መስፈርቶችን በተሳካ ሁኔታ ለመተግበር እና ለመቆጣጠር ሃላፊነት ያለባቸው ሁሉም የአስተዳደር እና ቁልፍ ሰራተኞች 
እዚህ መያዛቸውን ያረጋግጡ። አመልካቾች ለሁሉም ቁልፍ ሰራተኞች በተጨማሪ መረጃ ላይ የአንድ ገጽ የትምህርት እና የስራ ታሪክ ማጠቃለያ 
ማቅረብ አለባቸው።  

ቀልፍ ሰራተኛ 

ስም ርዕስ፣ ድርጅቶች ሃላፊነቶች 

   

በጀት እና የበጀት ትረካ 

የፕሮጀክቱ በጀት ሁሉንም ተዛማጅ የፕሮጀክት ወጪዎችን በተለየ የበጀት ዝርዝር ውስጥ ማብራራት አለበት። በጀቱ ምን ያህል ምክኒያታዊ፣ ወጪ ቆጣቢ፣ 
እና ሊሎች የገንዘብ ድጋፍ ምንጮችን ያጣመረ መሆኑን ማሳየት አለበት። በፕሮጀክት ትረካው የተገለጹት ሁሉም ወጪዎች በበጀት ትረካ መታየት እና ለዚያ 
አመት በዝርዝር በተገለጸው በጀት ውስጥ ተጓዳኝ ግቤት ሊኖራቸው ይገባል። እያንዳንዱ መስመር መዘርዘር እና ልዩ መሆን አለበት። አጠቃላይ ወጪዎች 
ወደ ልዩ መስመር አይነቶች ሊከፋፈሉ ይገባል። ለበጀቱ የተገደበ ገጽ የለም፣ እና ለፕሮጀክቱ ትረካ በተመለከተ የ10 ገጽ ገደብ አይቆጠርም፣ ስለዚህ በተቻለ 
መጠን በዝርዝር ይጻፉ።  

ተጨማሪ መረጃ 

የሚከተሉት ተጨማሪ መረጃዎች በማመልከቻው ውስጥ መካተት አለባቸው፦ 

● A signed C-1-25 MSDE budget form 
● A signed recipient assurances page  
● ለሁሉም ቁልፍ ሰራተኞች አንድ ገጽ የትምህርት እና የስራ ታሪክ ማጠቃለያ 
● ከማንኛውም አጋሮች የድጋፍ ደብዳቤዎች (የሚመለከተው ከሆነ) 
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የግምገማ ሂደት 
የቀረቡ እቅዶች ግምገማ የአራት ክፍል ሂደት ይኖራቸዋል፦ 

1. የጽሁፍ ማመልከቻዎች መስፈርቶችን ለማቅረብ እና ሁሉንም አስፈላጊ ክፍሎች ለማካተት በቅድሚያ ይጣራሉ። ሁሉንም የቅድመ ማጣሪያ 
መስፈርቶች የማያሟሉ አመልካቾች አይገመገሙም።  

2. ሁሉንም የቅድመ ማጣሪያ መስፈርቶች የማያሟሉ አመልካቾች አይገመገሙም።  

3. አመልካቾች በግምገማ ኮሚቴው በሚወስነው ውሳኔ መሰረት የቃል ፕሮግራም ዝግጅት መርሃ ግብር ሊሰጣቸው ይችላል። 

4. ለሽልማቶች የመጨረሻው ማረጋገጫ የሚወሰነው በግምገማ ኮሚቴው ነው።  

ማስታወሻ፦ MSDE ሽልማቶች በሚሰጥበት ጊዜ ብዙ ግቦችን ግምት ውስጥ የማስገባት መብት አለው፦ የአገልግሎቶች ስርጭት እና ከተለያዩ 
ጂኦግራፊያዊ ፍላጎት ልዩነት ጋር የሚጣጣሙ የአገልግሎቶችን መደገፍ፤ በቂ ውክልና የሌላቸውን የህዝብ ጥናት ንዑስ ቡድኖች ተሳትፎ መጨመር፤ 
እና ከዚህ ቀደም ብቁ ላልሆኑ ወይም ለግዛቱ የእርዳታ ፕሮግራም በማመልከት ስኬታማ ላልነበሩ አመልካቾች ሽልማት ተቀባዮችን ማስፋፋት። 
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መስፈርቶችን ሪፖርት ማድረግ 
ቀን የፕሮግራም ወሳኝ ጊዜ 

ማይ 1፣ 2023 ጊዜያዊ ሪፖርት #1 ማስገቢያ (የፕሮግራም እና የገንዘብ አያያዝ) 

ኖቬምበር 1፣ 2023 ጊዜያዊ ሪፖርት #2 ማስገቢያ (የፕሮግራም እና የገንዘብ አያያዝ) 

ሜይ 1፣ 2024 ጊዜያዊ ሪፖርት #3 ማስገቢያ (የፕሮግራም እና የገንዘብ አያያዝ) 

በጋ 2024 በትብብር በሚካሄደው በጣም ጥሩ የልምምድ እና ውጤቶች ክፍለ ጊዜ ይሳተፉ 

ጁን 30፣ 2024 የእርዳታ ጊዜ የሚያልቀው 

ኦገስት 1፣ 2024 የመጨረሻው ሪፖርት ማስገቢያ (የፕሮግራም እና የገንዘብ አያያዝ) 

የሜሪላንድ ግዛት የትምህርት መምሪያ (MSDE) አንድ ጊዜ የእርዳታው ጊዜው ከጀመረ በኋላ ብቁ ለሆኑ ተሳታፊ አመልካቾች የበለጠ በተብራራ 
መልኩ ተግባራዊ የሚደረግበትን ጊዜ ይሰጣል። ከላይ ካሉት ተግባራት በተጨማሪ፣ በእርዳታው ጊዜ በሙሉ ቀጣይነት ያለው ግንኙነት እና ትብብርን 
ለማረጋገጥ፣ ከMSDE ሰራተኞች ጋር የሩብ አመት ከሚደረጉ ስብሰባዎች ጋር የተያያዙ ዝርዝር መረጃዎችን ያካትታል። 

አድሎ የማያደርግ መግለጫ 
MSDE በስራ ወይም የፕሮግራሞች እና ተግባራት ተደራሽነት በመስጠት እና ለ Boy Scouts እና ሌሎች የተሰየሙ የወጣት ቡድኖች ጉዳዮች ላይ 
ተጽዕኖ በማድረግ በኩል በእድሜ፣ በዘር/ብሄር መነሻ፣ በቀለም፣ በአካል ጉዳት፣ በጾታ ማንነት/አገላለጽ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ ወይም 
ጾታዊ ዝንባሌ አድሎ አያደርግም። ከመምሪያው ፖሊሲ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎ የሚከተለውን ያግኙ፦ 

 የፍትሃዊነት ማረጋገጫ እና ተገዢ ቢሮ 
የግዛት የስራ ምክትል የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ 
የሜሪላንድ ግዛት የትምህርት መምሪያ 
200 W. Baltimore Street - 2nd Floor Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 - voice 
410-767-0431 - ፋክስ 
410-333-6442 - TTY/TDD  
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የአጠቃላይ ትምህርት አሰጣጥ ህግ (GEPA)፣ ክፍል 427 
እያንዳንዱ ማመልከቻ የፍትሃዊ ተሳትፎ እንቅፋቶችን ለማሸነፍ የተማሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ እና ሌሎች የፕሮግራም ተጠቃሚዎችን ልዩ ፍላጎቶችን 
በማስተናገድ፣ በዚህ አይነት እርዳታ ፕሮጀክቱ ወይም ለተካሄደው እንቅስቃሴ፣ ፍትሃዊ ተደራሽነት፣ እና ፍትሃዊ ተሳትፎ ለማረጋገጥ፣ አመልካች 
የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ማዘጋጀት እና መግለጽ አለበት። 

ጥያቄዎች  
ስለ ማመልከቻው ወይም ፕሮግራሙ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የፕሮግራም ተቆጣጣሪውን ያነጋግሩ፦  

አንድሬ ሙራይ  
ፕሮግራም አስተዳዳሪ፣ የቅድመ ልጅነት ትምህርት ክፍል 
(410) 767-0583 
marylandrebuilds.msde@maryland.gov 

የደንበኛ አገልግሎቶች ባለሙያ ለሁሉም ጥያቄዎች በ 24 ሰአት ውስጥ ወይም በሚቀጥሉት የስራ ቀናት ምላሽ ይሰጣል። በተደጋጋሚ የተጠየቁ 
ጥያቄዎች (FAQ) እና መልሶች ዝርዝር ከደንበኛ አገልግሎት ድጋፍ ክፍለጊዜዎች በኋላ በድረ ገጹ ይለጠፋል። 
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የእርዳታ ማመልከቻ የጊዜ ሰሌዳ 
ቀን የፕሮግራም ወሳኝ ጊዜ 

ኦገስት 30፣ 2022 Maryland Rebuilds እርዳታ የመረጃ መመሪያ እና ማመልከቻዎች ተለቀዋል። 

ሴፕቴምበር 2 ከ1:00 – 2:00 p.m. 

ሴፕቴምበር 8 ከ1:00 – 2:00 p.m. 

 

የአጠቃላይ መረጃ ክፍለ ጊዜዎች 

ሴፕቴምበር 6 እና ሴፕቴምበር 19 ከ10:00 – 
11:00 a.m. 

የተወሰኑ የእቅድ ክፍለ ጊዜዎች፦ የህጻን እንክብካቤ ጥራት ተደራሽነት 

ሴፕቴምበር 6 እና ሴፕቴምበር 19 ከ 2:00 – 
3:00 p.m. 

የተወሰኑ የእቅድ ክፍለ ጊዜዎች፦ የቅድመ ትምህርት የልህቀት ሞዴሎች  

ሴፕቴምበር 7 እና ሴምቴምበር 20 ከ 10:00 – 
11:00 a.m. 

የተወሰኑ የእቅድ ክፍለ ጊዜዎች፦ የአዕምሮ ጤና ድጋፎች እና አገልግሎቶችን ማስፋፋት 

ሴፕቴምበር 7 እና ሴፕቴምበር 20 ከ 1:00 – 
2:00 p.m. 

የተወሰኑ የእቅድ ክፍለ ጊዜዎች፦ ከፍተኛ ውጤት ያለው የህጻን እንክብካቤ ሰራተኛ 
ማሳደግ 

ሴፕቴምበር 9 እና ሴፕቴምበር 21 ከ10:00 – 
11:00 a.m. 

የተወሰኑ የእቅድ ክፍለ ጊዜዎች፦ የቤተሰብ የህጻን እንክብካቤን ማገዝ 

ሴፕቴምበር 9 እና ሴፕቴምበር 21 ከ 1:00 – 
2:00 p.m. 

የተወሰኑ የእቅድ ክፍለ ጊዜዎች፦ የተቀናጀ የመዋዕለ ህጻናት ምዝገባ ስርዐት ማሻሻል 

ኦክቶበር 10፣ 2022 የማመልከቻ መስኮት የሚዘጋው 

ከኦክቶበር - ኖቬምበር የግምገማ ኮሚቴ ማመልከቻዎችን ይመዝናል 

ኖቬምበር 10፣ 2022 MSDE የእርዳታ ሽልማቶች አውጇል 

ዲሴምበር 1፣ 2022 – ጁን 30፣2024 የእርዳታ ጊዜ 

 


