
 

 

 

 

 

 

 

  

 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند
200 West Baltimore Street 

Baltimore, Maryland 21201 
 
 الموعد النھائي 

 2022أكتوبر  10
 مساًء بالتوقیت الشرقي القیاسي 11:59موعد أقصاه 

 

 

 

 

 دلیل معلومات المنح

 منحة والیة ماریالند إلعادة البناء: فرص للمنح

تعلیم الطفولة المبكرة في والیة ماریالند من تحویل نظام 
 أجل المستقبل 



 2022أكتوبر  10 – أغسطس  30 منحة والیة ماریالند إلعادة البناء 

 

 

 1وزارة التعلیم بوالیة ماریالند      |      
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند

 محمد شودري
 رئیس ھیئة الرقابة على المدارس في الوالیة  

 أمین صندوق مجلس التعلیم بوالیة ماریالند

 دین إم كولینز، حاص على دكتوراه في التعلیم  
 نائب رئیس ھیئة الرقابة على التعلیم والتعلم

 ستیفن ھیكس 
 مساعد رئیس ھیئة الرقابة في الوالیة، قسم الطفولة المبكرة 

 الري ھوجان
 الحاكم

 

 

 

 

 

 التعلیم بوالیة ماریالندمجلس 

 كالرنس سي كروفورد
 رئیس مجلس التعلیم بوالیة ماریالند 

 سوزان جي جیتي (نائبة الرئیس) 

 شون دي بارتلي، المبجل

 جیل بیتس 

 بیانكا تشانغتشوین تشین 

 تشارلز ر.داشیل االبن، المبجل

 جین سي ھالي 

 فیرمیل جرین، حاصلة على درجة دكتوراه 

 الدكتور جوان میلي مكارثي

 راشیل ل. مكوسكر 

 لوري مورو 

 العمید وارنر أي سومتر (متقاعد) 

 ھولي سي ویلكوكس، حاصلة على درجة دكتوراه 

 میرین توماس (عضوة طالبة)

 

 



 2022أكتوبر  10 – أغسطس  30 منحة والیة ماریالند إلعادة البناء 

 

 

 2وزارة التعلیم بوالیة ماریالند      |      
 

 

 جدول المحتویات
 4 .............................................................................................. خطاب من رئیس ھیئة الرقابة على شئون الوالیة

 6 ...................................................................................................................................... وصف البرنامج

 6 ............................................................................................................................................. اسم برنامج المنح 

 6 ....................................................................................................................................................... التصریح 

 6 ........................................................................................................................................................... الھدف 

 7 ............................................................................................................................................................ النشر 

 7 ................................................................................................................................................. الموعد النھائي

 7 ..................................................................................................................................................... فترة المنحة

 7 ....................................................................................................................................... مجموع التمویل المتاح

 7 .......................................................................................................................................... العدد التقدیري للمنح

 7 .................................................................................................................................................التقدیم تعلیمات 

 7 ............................................................................................................................................. مسؤولیات الوالیة

 7 ......................................................................................................................................... جھة اتصال للبرنامج 

 7 ...................................................................................................................................... استخدام األموال 

 8 ................................................................................................................................................. األھلیة

 8 .................................................................................................................................................. البدایة

 10 ...................................................................................................................... تأثیراالستراتیجیات عالیة ال

 10 .................................................................................................................. توسیع نطاق الحصول على رعایة جیدة لألطفال 
 12 .............................................................................................................................................. نماذج التعلم المبكر للتمیز 

 14 .................................................................................................................................. توسیع دعم وخدمات الصحة العقلیة 
 16 ............................................................................................................. تنمیة قوة عاملة فعالة للغایة في مجال رعایة األطفال 

 18 ........................................................................................................................................ تعزیز رعایة األطفال واألسرة 
 20 ........................................................................................................ تطویر نظام تسجیل منسق لمرحلة ما قبل ریاض األطفال 

 22 .............................................................................................................................. الجھود الجاریة حالیًا

 22 .................................................................................................................. توسیع نطاق الحصول على رعایة جیدة لألطفال 
 22 ............................................................................................................................... تحسین الجودة في برامج التعلم المبكر 



 2022أكتوبر  10 – أغسطس  30 منحة والیة ماریالند إلعادة البناء 

 

 

 3وزارة التعلیم بوالیة ماریالند      |      
 

 23 .................................................................................................................................. توسیع دعم وخدمات الصحة العقلیة 
 23 ............................................................................................................. تنمیة قوة عاملة فعالة للغایة في مجال رعایة األطفال 

 24 ........................................................................................................................................ تعزیز رعایة األطفال واألسرة 
 24 .......................................................................................................................................... تطویر نظام التسجیل المنسق 

 25 ........................................................................................................................ دورات دعم خدمة العمالء

 26 ......................................................................................................................................... طلب التقدیم

 26 ................................................................................................................................................ صفحة الغالف 

 26 ...................................................................................................................................... حضور دورة التخطیط 

 26 ............................................................................................................................................. مدى االحتیاجات 

 27 ............................................................................................................................................ الدلیل على التأثیر

 27 ............................................................................................................................................. األھداف والنتائج

 27 ..............................................................................................صفحات) 10المعلومات المتعلقة بالمشروع (حد أقصى 

 27 ....................................................................................................................................................... األنشطة المقترحة 
 27 ................................................................................................................ المجموعات التي تعاني من نقص الخدمات تاریخیًا 

 28 ........................................................................................................................................................... الجدول الزمني 
 28 .............................................................................................................................................................. قیاس النجاح 

 28 ................................................................................................................................... الموظفین الرئیسیین وخطة اإلدارة 

 28 ....................................................................................................................... المیزانیة والمعلومات عن المیزانیة

 28 ......................................................................................................................................................... الملحق 

 29 .................................................................................................................................... عملیة المراجعة 

 29 ............................................................................................................................ متطلبات تقدیم التقاریر 

 30 .................................................................................................................................... بیان عدم التمییز

 31 ............................................................................................... 427)، البند GEPAقانون أحكام التعلیم العام (

 31 ............................................................................................................................................... األسئلة 

 32 ............................................................................................................ الجدول الزمني لطلب التقدیم للمنحة

 



 2022أكتوبر  10 – أغسطس  30 منحة والیة ماریالند إلعادة البناء 

 

 

 4وزارة التعلیم بوالیة ماریالند      |      
 

 الوالیة شئون  على  الرقابة ھیئة رئیس من خطاب

 علمي الطفولة المبكرة في ماریالند ومقدمي رعایة األطفال وأولیاء األمور وأعضاء المجتمع األعزاء: م

فرصة فریدة من شأنھا أن تساعد الوالیة ألنھا تبدأ بعد أكثر من عامین من جائحة مدمرة وتأثیر اقتصادي   ماریالند إلعادة البناءتعد منحة 
ملیون دوالر من المنح   300الماضیة، وزعت وزارة التعلیم بوالیة ماریالند أكثر من  24یتردد على مقدمي رعایة األطفال. في األشھر الـ

   على برامج رعایة األطفال المرخصة في الوالیة وعملھا. الفیدرالیة لتحقیق االستقرار والحفاظ 

من  %98فقط من برامج مقدمي رعایة األطفال بعد إغالقھم بسبب حالة الطوارئ. والیوم، یعمل  %29، تم إعادة فتح  2020مارس  30في 
  البرامج المرخصة حالیًا، على الرغم من أن العدید منھا ال یزال ال یعمل بكامل طاقتھ. توفیر رعایة األطفال بدأ في االنخفاض في والیة

ة التي  دماریالند قبل الوباء، لكن الوباء سّرع ھذا االنخفاض. في األشھر القلیلة الماضیة، بدأنا نشھد ارتفاًعا طفیفًا في عدد البرامج الجدی
برنامج  900تتقدم بطلب للحصول على الترخیص والتأمین. في ذلك الوقت، ساعد متخصصو الترخیص لدینا في كل منطقة أكثر من 

 لرعایة األطفال في فتح برامجھم.

في   %25بنسبة  كان للوباء أیًضا تأثیر على االستعداد المدرسي للمتعلمین الصغار. في السنة األولى من الجائحة، كان ھناك انخفاض 
االلتحاق بریاض األطفال. تقریبا جمیع األطفال الذین تلقوا تعلیمات حضروا برامج التعلم المبكر. تعكس بیانات تقییم االستعداد لریاض 

ة  فقط من ریاض األطفال في ماریالند دخلوا الفصول الدراسیة على استعداد للمشاركة الكامل %40) ھذا العام وتظھر أن KRAاألطفال (
)، وھي آخر  %47(  2020-2019نقاط عن العام الدراسي  7في ریاض األطفال. ھذا االنخفاض في درجات االستعداد ھو انخفاض بمقدار 

) ال یظھرون المعرفة والمھارات والسلوك  %60مرة تم فیھا إجراء تقییم االستعداد لریاض األطفال. غالبیة تالمیذ ریاض األطفال (
من تالمیذ ریاض األطفال من االستعداد وقد یحتاجون إلى تعلیم إضافي بینما یتم تحدید   %33األطفال. یقترب  للمشاركة في منھج ریاض

  من تالمیذ ریاض األطفال على أنھم مستجدون في تقییم االستعداد لریاض األطفال وسیحتاجون إلى دعم موجھ. 27%

) على تحفیز المبادرات لتنمیة طاقمك الخاص  LEAs، التي تم إطالقھا في فبرایر، الھیئات التعلیمیة المحلیة (ماریالند للریادةستساعد منحة 
میة المتوافقة مع علم القراءة لوضع الطالب على الطریق لتلبیة معاییر االستعداد للكلیة والوظیفة  وتوسیع نطاق الممارسات التعلی

المنصوص علیھا في مخطط مستقبل ماریالند. سیؤدي توسیع نطاق البرامج القائمة على األدلة إلى نتائج، ال سیما لألطفال الذین یحتاجون 
من غیرھم بالوباء. توفر لنا المبادرة الفرصة للعمل مباشرة مع أنظمتنا المدرسیة لبناء نقاط  إلى أكبر قدر من الدعم والذین تأثروا أكثر

الفرصة للعمل مباشرة مع   ماریالند إلعادة البناءإثبات وحل التحدیات التعلیمیة الرئیسیة في والیتنا. استكماًال لھذا االستثمار، تمنحنا منحة 
المبكرة، ودعم األسر واألطفال، ومعالجة المشكالت المنھجیة في نظام رعایة األطفال حتى یكون   مقدمي رعایة األطفال ومعلمي الطفولة

  لجمیع األطفال بدایة عادلة في التعلم.

ھي مبادرة منح تطلعیة تتصور ماریالند إلعادة البناء تظھر األبحاث أن السنوات األولى ھي أكثر األوقات أھمیة في نمو العقل. منحة 
رعایة األطفال یعمل لصالح جمیع األطفال واألسر ومقدمي رعایة األطفال والمعلمین، وخاصة أولئك الذین یعانون من نقص نظاًما ل

الخدمات تاریخیًا. من خالل مبادرة المنح ھذه، نركز على ست استراتیجیات عالیة التأثیر ونوفر مجاالت للتركیز ملموسة وقابلة للتنفیذ  
 والبحوث ذات الصلة واألموال والشراكات الالزمة لتنفیذ تلك االستراتیجیات.   ونماذج نموذجیة للبرامج
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 سأستمر في القول إن العودة إلى ظروف ما قبل الوباء لیس أمر جید بما فیھ الكفایة. كانت الفجوات وعدم المساواة موجودة في ذلك الوقت،
غار وستستمر في الوجود ما لم نفعل شیئًا مختلفًا. لقد أوضح الوباء أن برامج رعایة األطفال ومعلمي الطفولة المبكرة واألسر واألطفال الص

حاجة إلى دعم أكبر مما نقدمھ. سیتطلب األمر جھودًا طموحة ومبتكرة ومستویات عمیقة من المشاركة لالرتقاء بمھنة تعلیم الطفولة  ب
  المبكرة لبناء أساس تعلیمي قوي وتحقیق رؤیة التعلم التي حددھا مخطط مستقبل ماریالند. ویجب علینا القیام بذلك لتحقیق نتائج تعلیمیة

اطفیة ممتازة لجمیع األطفال، بما في ذلك أطفالنا األكثر ضعفًا: األطفال ذوو اإلعاقة، واألطفال متعددو اللغات، واألطفال واجتماعیة ع
 الذین یعانون من التشرد، واألطفال من األسر ذات الدخل المنخفض. 

 ذا التحدي.لكل مجتمع في الوالیة الفرصة واإللھام لمواجھة ھماریالند إلعادة البناء توفر منحة 

 مع خالص التحیات، 

 

 

 محمد شودري  
 رئیس ھیئة الرقابة على المدارس في الوالیة 
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 البرنامج وصف

) مصممة لدعم نظام رعایة األطفال في الوالیة في  MSDEماریالند إلعادة البناء ھي فرصة لمنحة وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ( 
. الطلبات  19-تقرار والتعزیز والحفاظ على نظام رعایة األطفال والتخفیف من تأثیر جائحة كوفیداستخدام األموال الفیدرالیة لتحقیق االس

المقدمة من المتقدمین المؤھلین ستساعد العائالت على مواجھة التكلفة العالیة لرعایة األطفال وتغطیتھا؛ ومساعدة مقدمي الرعایة على 
فال واألسر على دعم وخدمات الصحة العقلیة؛ وتقدیم دعم متعدد للقوى العاملة في تحسین جودة برامجھم؛ وتوفیر إمكانیة حصول األط

 مرحلة الطفولة المبكرة؛ وزیادة مرونة أعمال رعایة األطفال واألسرة. 

من  1300، نظمت وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ثالث قاعات بلدیة افتراضیة على مستوى الوالیة مع ما یقرب من  2021في أغسطس 
ملیون دوالر من التمویل الفیدرالي    193مقدمي رعایة األطفال وأولیاء األمور في جمیع أنحاء الوالیة لالستماع إلى أولویاتھم فیما یخص الـ

دعم توظیف  ). وتشمل األولویات الرئیسیة التي أثارھا المشاركون، ARPالمتاح لوالیة ماریالند من خالل قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة (
تبقاء موظفي رعایة األطفال بزیادات في األجور؛ التمویل الكامل للتطویر المھني والتدریب لموظفي رعایة األطفال؛ وتخفیض واس

أو التنازل عنھا لآلباء الذین یحتاجون إلى استخدام منحة دراسیة للحصول على رعایة لألطفال؛ وتوسیع نطاق   المدفوعات المشتركة
للصحة العقلیة في جمیع  الدعمالمعاییر التي تمكن المزید من األسر منخفضة الدخل من الحصول على منح دراسیة لرعایة األطفال؛ وتوفیر 

 وأماكن رعایة األطفال إلتاحة ھذه الموارد على نطاق واسع لألطفال واألسر ومقدمي رعایة األطفال.   أنحاء المجتمعات المحلیة والمدارس 

باإلضافة إلى ذلك، طلب المشاركون أن توفر وزارة التعلیم بوالیة ماریالند معلومات وافرة، متاحة بأشكال ولغات متعددة حول كیفیة  
الدعم، لضمان الوصول إلى األموال على نطاق واسع وبإنصاف لمقدمي رعایة األطفال في جمیع الوصول إلى األموال الفیدرالیة وتلقي 

أنحاء الوالیة. واستمعت وزارة التعلیم بوالیة ماریالند إلى احتیاجات أصحاب المصلحة في االجتماعات االفتراضیة المفتوحة، وتم إنشاء  
جات. لتحویل أنظمة الطفولة المبكرة في والیة ماریالند، سیتم تقدیم المنح في إطار ست  منحة ماریالند إلعادة البناء استجابة لتلك االحتیا

 استراتیجیات عالیة التأثیر: 

 توسیع نطاق الحصول على رعایة جیدة لألطفال •

 نماذج التعلم المبكر للتمیز  •

 توسیع دعم وخدمات الصحة العقلیة  •

 لتنمیة قوة عاملة فعالة للغایة في مجال رعایة األطفا •

 تعزیز رعایة األطفال واألسرة •

 تطویر نظام تسجیل منسق لمرحلة ما قبل ریاض األطفال  •

 وتحدد كل استراتیجیة عالیة التأثیر بمتطلبات محددة. یجب على المتقدمین اختیار واحدة على األقل من االستراتیجیات وتقدیم وصف لكیفیة
منتجات و/أو الخدمات التي سیتم تقدیمھا، واألثر المتوقع للعمل على مجتمع  توافق األنشطة المخطط لھا مع االستراتیجیة، وما ھي ال

 الطفولة المبكرة. 

 اسم برنامج المنح 

 منحة ماریالند إلعادة البناء  

 التصریح 

 ) CCDBGالتنمیة لألطفال (منحة الرعایة و؛ 2021) لعام ARPقانون خطة اإلنقاذ األمریكیة (

 الھدف 

ال  مصممة لدعم نظام رعایة األطفال في الوالیة في استخدام األموال الفیدرالیة لتحقیق االستقرار والتعزیز والحفاظ على نظام رعایة األطف
 .  19-والتخفیف من تأثیر جائحة كوفید

https://www.congress.gov/117/plaws/publ2/PLAW-117publ2.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2015-title42/html/USCODE-2015-title42-chap105-subchapII-B.htm
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 النشر 

  .2022أغسطس  30تم إصدار دلیل معلومات المنحة ھذا في 

 الموعد النھائي

  .2022أكتوبر  10مساًء یوم  11:59من المقرر تقدیم الطلبات في موعد أقصاه 

 فترة المنحة

  2024یونیو   30 –  2022دیسمبر  1

 مجموع التمویل المتاح

 ملیون دوالر 43

 العدد التقدیري للمنح

40-55 

 تعلیمات التقدیم 

مساًء  11:59یجب على المتقدمین تقدیم طلب الحصول على منحة ماریالند إلعادة البناء وجمیع المرفقات المطلوبة في موعد ال یتجاوز 
 .  marylandrebuilds.msde@maryland.govعبر البرید اإللكتروني إلى  2022أكتوبر  10

المستوى   2.1إرشادات الوصول إلى محتوى الویب  یجب أن تتوافق جمیع المخرجات مع إرشادات الوصول إلى محتوى الویب الحالیة (
AA(  617مشروع قانون مجلس الشیوخ على النحو المبین في . 

 مسؤولیات الوالیة

ھات  وتتولى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند المسؤولیة عن توفیر المعلومات والبیانات والوثائق والمساعدة الفنیة الالزمة لتیسیر أداء الج
 المتلقیة للمنح للعمل، وستقدم ھذه المساعدة اإلضافیة عند طلبھا. 

 جھة اتصال للبرنامج 

 أندریھ موراي 
 حلة الطفولة المبكرة مدیر برنامج، قسم التعلیم في مر

767-0583  )410( 
marylandrebuilds.msde@maryland.gov 

 

  األموال استخدام

 یمكن استخدام األموال من أجل:

 الرواتب واألجور  ●

 المواد التدریبیة  ●

 أدوات التسویق ●

 خدمات الترجمة ●

 المشورة والمساعدة الفنیة  ●

 اللوازم والمواد  ●
 

 ال یمكن استخدام األموال من أجل:

mailto:marylandrebuilds.msde@maryland.gov
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#:%7E:text=Web%20Content%20Accessibility%20Guidelines%20(WCAG)%202.1%20defines%20how%20to%20make,%2C%20learning%2C%20and%20neurological%20disabilities.
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#:%7E:text=Web%20Content%20Accessibility%20Guidelines%20(WCAG)%202.1%20defines%20how%20to%20make,%2C%20learning%2C%20and%20neurological%20disabilities.
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/SB0617?ys=2022RS


 2022أكتوبر  10 – أغسطس  30 منحة والیة ماریالند إلعادة البناء 

 

 

 8وزارة التعلیم بوالیة ماریالند      |      
 

 التحسینات الرئیسیة ●

 التكلفة (التكالیف) المتكبدة قبل الموافقة على المنحة ●
 

 األھلیة

)، والمجالس االستشاریة المحلیة للطفولة LEAs)، وھیئات التعلیم المحلیة (IHEsالتعلیم العالي ( المنظمات غیر الربحیة، ومؤسسات 
)، ومراكز جودي، ومقدمي رعایة األطفال من القطاع الخاص، وبرامج ما قبل ریاض األطفال العامة مؤھلة للتقدم LECACsالمبكرة (

 ي لالستراتیجیة. یتم أیًضا تشجیع الشراكات والكیانات التعاونیة على التقدیم. بطلب للحصول على التمویل اعتمادًا على المستوى العال

وتحتفظ وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بالحق في مراعاة عدة أھداف عند تقدیم المكافآت: تحقیق توزیع للخدمات والدعم یتماشى مع  
المجموعات الدیمغرافیة الفرعیة الممثلة تمثیًال ناقًصا؛ وتوسیع نطاق متلقي االختالفات في االحتیاجات الجغرافیة؛ وزیادة مشاركة 

 المكافآت لیشمل المتقدمین الذین لم یكونوا من قبل مؤھلین أو ناجحین في التقدم إلى برنامج المنح الحكومیة.

 

 البدایة 

 
مختلف فرص المشاركة وعملیة التقدیم والجدول الزمني لبرنامج اقرأ ھذا المستند بالكامل ألنھ یقدم نظرة عامة شاملة على  ❖

 لمزید من المعلومات والتحدیثات.   صفحة ویب الخاصة بمنحة ماریالند إلعادة البناءاستمر في متابعة  المنح.

استكشف الروابط الخاصة بالموارد اإلضافیة والقراءات التي تم تحدیدھا على أنھا "إلھام من المجال" لكل من استراتیجیات  ❖
 المنح الست.

غیر   تعرف على المزید من خالل حضور الدورات اإلعالمیة المباشرة التي سیتم تسجیلھا ونشرھا عبر اإلنترنت للعرض ❖
 المتزامن.  

 
تقییم احتیاجات األطفال واألسر وبرامج رعایة األطفال لتحدید االستراتیجیات التي تلبي االحتیاجات المحددة على أفضل وجھ  ❖

 والبدء في التخطیط. 

 ایة األطفال.  ضع في اعتبارك كیف تتوافق االستراتیجیات عالیة التأثیر مع جھود المجتمع إلعادة بناء نظام رع ❖

 خطط الستغالل ھذه الفرصة لالبتكار واإللھام والتخطیط لالستدامة أیًضا.  ❖

 
   تحدید نقطة االتصال الرئیسیة والمتعاونین الرئیسیین المسؤولین عن تقدیم الطلب. ❖

   المجتمع واألسر.بناء الفرص لجمع المدخالت من معلمي الطفولة المبكرة ومقدمي رعایة األطفال وقادة  ❖

استفد من الدورات المخصصة لإلستراتیجیات وساعات العمل التي تقیمھا وزارة التعلیم بوالیة ماریالند لوضع األفكار تحت  ❖
 اختبار الضغط واكتساب رؤى جدیدة وتحسین التطبیقات. 

 

 تعلم

 ضع في اعتبارك 

 تعاون 

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MDRebuilds
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 المناسبة. (مطلوب)  احضر دورة إعالمیة عامة واحدة ودورات إعالمیة حول االستراتیجیات ❖

  أرسل طلب المنحة عبر اإلنترنت مع الملحقات. (مطلوب)  ❖

 قم بالتقدیم 
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 التأثیر عالیة االستراتیجیات

 توسیع نطاق الحصول على رعایة جیدة لألطفال

توفیر رعایة األطفال بأسعار معقولة وسھلة المنال وعالیة الجودة یعتبر أمًرا ھاًما للغایة لألسر المقیمة في والیة ماریالند.  
سیستفید المتقدمون من االستثمارات التاریخیة الجدیدة في برنامج المنح الدراسیة لرعایة األطفال وحصول العائالت على رعایة 

 یجوز لمقدمي الطلبات االختیار من بین مجالي التركیز التالیین:منة وبأسعار معقولة. أطفال عالیة الجودة وآ

 إنشاء مركز (مراكز) إقلیمي للمساعدة الفنیة لألسر في مرحلة الطفولة المبكرة. ویجب أن تشمل األنشطة الرئیسیة ما یلي:  •

o  إیالء اھتمام خاص لألطفال األقل تمثیًال  زیادة المشاركة في برنامج المنح الدراسیة لرعایة األطفال، مع
 والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات في والیة ماریالند؛ 

o  ،توصیل األسر التي تعاني من نقص الخدمات بالخدمات والدعم الذي تحتاجھ، بما في ذلك األسر متعددة اللغات
من خالل مجموعة متنوعة من  ) وضع خطة توعیة تستھدف السكان المحرومین، تشمل المشاركة1عن طریق (

 ) وضع خطة تقییم لضمان وصول الحمالت إلى الجمھور المستھدف؛ 2وسائط اإلعالم، ( 

o   تطویر وتنفیذ برنامج تدریبي ألخصائیي دعم األسرة، الذین سیعملون في مركز المساعدة الفنیة لمساعدة األسر
 خرى؛ في الوصول إلى برنامج منحة رعایة األطفال واالستحقاقات األ

o  تزوید األسر باألدوات والدعم أثناء عملیة تحدید األھلیة والتقدم بطلب للحصول على منحة رعایة األطفال؛ 

o  تقدیم دعم عملي متعدد اللغات لألسر التي تعتبر لغتھا األساسیة في المنزل لغة غیر اإلنجلیزیة لضمان حصول
 تلك األسر على ما تحتاجھ؛

o ألطفال الذین یعانون من تأخر في النمو أو إعاقة، أو ذوي االحتیاجات الخاصة؛ وتوفیر الموارد لألسر من أجل ا 

o  .مساعدة العائالت في تحدید مكان مقدم رعایة األطفال الذي یشارك في نظام ماریالند للتفوق 

ویجب أن   النھوض بھ.ووضع برنامج إقلیمي للتوعیة والدعم لزیادة مشاركة مقدمي الرعایة في نظام ماریالند للتفوق  •
 تشمل األنشطة الرئیسیة ما یلي: 

o   زیادة عدد مقدمي الرعایة لألطفال المشاركین في نظام ماریالند للتفوق والذین حصلوا على اعتماد والیة
ماریالند من خالل خطة للتوعیة والتسویق تشمل المشاركة من خالل مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم، من  

الحمالت إلى الجماھیر المستھدفة؛ ومن خالل التواصل المباشر مع اإلدارة خالل خطة تقییم لضمان وصول 
 للمشاركین المحتملین؛ 

o  زیادة عدد مقدمي رعایة األطفال الذین یتقدمون عبر المستویات داخل نظام والیة ماریالند للتفوق من خالل
الشراكات مع المؤسسات أو المنظمات عروض الدعم والتعلم المھني (یمكن توفیر فرص التعلم المھني من خالل 

 التعلیمیة). ویجب أن یتضمن الطلب جدوًال زمنیًا للتقدم؛

o  ارتباط مقدمي الخدمات بالموارد مثل صندوق دعم ماریالند لالعتماد وأخصائیي ضمان الجودة لنظام ماریالند
 للتفوق؛ 

o  لمطلوبة للمشاركة في نظام ماریالند للتفوق؛ و تقدیم المساعدة الفنیة لمقدمي الخدمات لملء االستمارات والوثائق ا 

o   .تقدیم الدعم والمساعدة الفنیة لمقدمي الرعایة لألطفال الذین ال تكون لغتھم األساسیة ھي اإلنجلیزیة 
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 اإللھام من المجال 

 

 

 

 قراءات إضافیة 

 (جامعة شیكاغو)  العثور على رعایة األطفال في مجتمعین في شیكاغو: أصوات األمھات الالتینیات •

 شیكاغو) (جامعة  رؤى حول الوصول إلى رعایة األطفال الجیدة لألطفال ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة •

 أبریندو بویرتاس | فتح األبوابو (مركز أبحاث میول األطفال) منظمة میول األطفال لتقییم برنامج أبریندو بویرتاس •

 (مستشفى األطفال في فیالدلفیا)   األطفال من خالل الرعایة األولیة لقاء العائالت حیث یتواجدون: دعم استكشاف رعایة •

 نیة العامة)(اإلذاعة الوط تحصل رعایة األطفال على مزید من الدعم من بعض الشركات الخاصة •

 

 مقدمي الطلبات المحتملین

 مراكز المساعدة الفنیة  •

 المنظمات غیر الربحیة •

 ھیئات التعلیم المحلیة  •

 یتم أیًضا تشجیع الشراكات والكیانات التعاونیة على التقدیم  •

 

 التمویل لھذه االستراتیجیة 

 مالیین دوالر  4المبلغ اإلجمالي المتاح:  •

 6-3الممنوحة: العدد التقدیري للمنح  •

 ملیون دوالر -ألف دوالر  500المدى المتوسط للمنحة:  •

  

استراتیجیات لبناء برامج فعالة لألقارب 
 الحاضنین المستكشفین

 
 

 مركز أبحاث میول األطفال

نظرة أدق على حصول الالتینیین على  
 إعانات رعایة األطفال

 
 

مركز القانون والسیاسة االجتماعیة  
)CLASP ( 
 
 
 

    

موارد وشبكة اإلحالة لرعایة األطفال في 
 والیة كنتاكي

 

 
 شبكة إدراك رعایة األطفال التابعة لوالیة كنتاكي 

https://crownschool.uchicago.edu/finding-childcare-in-two-chicago-communities
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99146/insights_on_access_to_quality_child_care_for_children_with_disabilities_and_special_needs_1.pdf
https://www.latinopolicyforum.org/resources/training/document/BRIEF_childtrends.org_wp-content_uploads_2014_06_Abriendo-Puertas-Execut....pdf
https://ap-od.org/home-english/
https://policylab.chop.edu/blog/meeting-families-where-they-are-child-care-navigation-supports-through-primary-care
https://www.npr.org/2022/01/04/1064124004/child-care-is-getting-more-support-from-some-private-companies
https://www.childtrends.org/publications/strategies-to-build-evidence-for-kinship-navigator-programs-under-the-family-first-act
https://www.childtrends.org/publications/strategies-to-build-evidence-for-kinship-navigator-programs-under-the-family-first-act
https://www.clasp.org/sites/default/files/public/resources-and-publications/publication-1/CloserLookAtLatinoAccess.pdf
https://www.clasp.org/sites/default/files/public/resources-and-publications/publication-1/CloserLookAtLatinoAccess.pdf
https://www.childcareawareky.org/support/providers/
https://www.childcareawareky.org/support/providers/
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 نماذج التعلم المبكر للتمیز 

تظھر األبحاث أنھ عندما یحضر األطفال برامج التعلیم المبكر عالیة الجودة، فإنھم یبدأون المدرسة بشكل أفضل لالنخراط في 
الدعم لتحسین جودة إعدادات الطفولة المبكرة. ستعمل برامج رعایة األطفال مناھج ریاض األطفال. تقوم ماریالند بتوسیع 

الخاصة وبرامج ما قبل ریاض األطفال العامة التي تظھر جودة استثنائیة كنماذج للتمیز في التعلم المبكر للبرامج األخرى في 
ر فرص للمالحظة والتعلم المھني وتطویر الموارد موقعًا لتوفی 16جمیع أنحاء الوالیة. ستختار وزارة التعلیم بوالیة ماریالند 

لتحسین جودة البرامج األخرى. ال یجب أن تكون نماذج مواقع التمیز موقعًا نموذجیًا لجمیع مجاالت عملیات الموقع والتعلم. وقد 
دناه (مثل الممارسات تركز المواقع وتتفوق في مجال أو أكثر من مجاالت التشغیل والممارسة، وال سیما المجاالت المذكورة أ

التجاریة؛ ومحو األمیة المبكر المتوافق مع علم القراءة؛ أو الحد من ممارسات االنضباط االستبعادي). یمكن االستفادة من 
 كفترة تخطیط. یجب على المتقدمین التعامل مع جمیع مجاالت التركیز أدناه: 2023یونیو   30المواقع المختارة حتى 

مرحلة ما قبل ریاض األطفال المستقبلیة في ماریالند إذا كانت تخدم األطفال الذین تتراوح أعمارھم تلبیة مخطط متطلبات  •
 سنوات من خالل المشاركة في مرحلة ما قبل الروضة الممولة من القطاع العام؛ 4و  3بین 

 ؛ و3تلبیة أو تجاوز مستوى تصنیف الجودة لنظام ماریالند للتفوق المستوى الـ •

 ام معاییر ماریالند للتعلیم المبكر ومعاییر االستعداد للكلیة واالستعداد الوظیفي.إظھار استخد •

 باإلضافة إلى ذلك، یجب على المتقدمین التعامل مع واحد أو أكثر مما یلي:

o  بیان تبني منھج دراسي عالي الجودة وغني بالمحتوى وقائم على البحث وذو صلة ثقافیة (انظر، على سبیل
مركز االنطالقة یر األربعة عشر المستخدمة لتقییم المناھج الدراسیة في تقریر المستھلك المتاح من المثال، المعای

 ).  المبكرة للتعلم والمعرفة في مرحلة الطفولة المبكرة

o  األدلة في محو األمیة المبكرة تتماشى مع علم القراءة والریاضیات؛إظھار ممارسات تعلیمیة قائمة على 

o  إظھار ممارسات تعلیمیة قائمة على األدلة في مجال النمو االجتماعي العاطفي؛ 

o  بیان تنفیذ أداة للتقییم وتقدیم أمثلة على كیفیة استخدام البیانات لدعم التعلیمات؛ 

o  المنظمات المجتمعیة مثل مؤسسات التعلیم العالي والمنظمات غیر الربحیة تقدیم أدلة على الشراكات مع
والمنظمات المجتمعیة، مثل مراكز جودي، التي تدعم تعلیم األطفال وصحتھم إلدماج األطفال ذوي االحتیاجات 

 التعلیمیة المعقدة؛

o ن تأخر في النمو أو إعاقة أو الخبرة في الخدمة أو امتالك المھارات الالزمة لخدمة األطفال الذین یعانون م
 احتیاجات خاصة؛

o  خبرة في الخدمة أو امتالك المھارات الالزمة لخدمة األطفال الذین تكون لغتھم األساسیة المنطوقة في المنزل
 لغة غیر اللغة اإلنجلیزیة؛

o و الخبرة في الخدمة أو یمتلكون المھارات الالزمة لخدمة األطفال الذین یعانون من التشرد؛ و/أ 

o .بیان سجل حافل بالحد من ممارسات االنضباط االستبعادي 

سیكون مطلوبًا أن یكون مقدمو رعایة األطفال المختارون والبرامج العامة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال منفتحین ومتحمسین 
للتعاون ومشاركة األفكار والموارد والخدمة "كمختبر للتعلم،" لمقدمي الخدمات والبرامج في جمیع أنحاء الوالیة واالستمرار في 

 یجب على مقدم الطلب وصف الخطة من أجل:ھم بمثابة نماذج للتمیز. بالنسبة لھذه االستراتیجیة، التعلم والنمو كمحترفین ألن

o  المشاركة في شبكة نماذج ماریالند للتمیز؛ 

o   تسلیط الضوء على مجال الخبرة الذي یقوم بھ برنامجك بشكل جید للغایة ویمكن أن یكون بمثابة نموذج أو مورد
د (الممارسات الفعالة في البیئات محدودة الموارد؛ تنفیذ منھج دراسي وتحقیق أھداف  لبرامج أخرى في والیة ماریالن

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/curriculum/consumer-report
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/curriculum/consumer-report
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التقییم؛ توفیر خدمات شاملة وعمومیة؛ دعم األسر واألطفال متعددي اللغات؛ خدمة األطفال ذوي االحتیاجات المعقدة 
 في مجال التعلم أو النمو، وما إلى ذلك)؛ 

o  األخرى لتحدید الشركاء المحتملین في مناطقھم؛ تدریب ودعم مقدمي الخدمات/البرامج 

o  استضافة أو توفیر فرص التعلم المھني التي تساعد مقدمي رعایة األطفال/برامج رعایة األطفال على فھم الفوائد
 التي یمكن أن تحققھا الشراكات االستراتیجیة؛

o نھج دراسي عالي الجودة وغني بالمحتوى بیان التنفیذ الفعال لمعاییر التعلم المبكر في والیة ماریالند، ووضع م
 وقائم على البحوث وذو صلة ثقافیة (انظر أعاله)، وأداة للتقییم، وممارسات تعلیمیة قائمة على األدلة؛

o  مشاركة البیانات التي تبین التحسن في التعلم لمجموعات الطالب؛ و 

o  الخدمة/البرنامج/مجتمع ما قبل ریاض األطفال العام بطریقة تعاونیة.كن منفتًحا على خدمة مقدم   

 اإللھام من المجال 

 

 قراءات إضافیة 

 (اتحاد التصمیم والتقییم التعلیمي العالمي) تعزیز العدالة لألطفال الصغار متعددي اللغات وأسرھم •

 (شبكة المساعدة الفنیة لرعایة األطفال) خلق بیئات شاملة للرضع واألطفال الصغار •

  دعم كل متعلم شاب: دلیل ماریالند لعلم أصول التدریس في مرحلة الطفولة المبكرة، من الوالدة حتى سن الثامنة •
 (وزارة التعلیم بوالیة ماریالند) 

 (تحالف المشاركة األسریة بوالیة ماریالند) إطار المشاركة األسریة في مرحلة الطفولة المبكرة بوالیة ماریالند •

 

 مقدمي الطلبات المحتملین

 القطاع الخاص مقدمو رعایة األطفال من  •

 برامج ما قبل ریاض األطفال العامة •

 

 التمویل لھذه االستراتیجیة 

 مالیین دوالر  6المبلغ اإلجمالي المتاح:  •

 16العدد التقدیري للمنح الممنوحة:  •

 ألف دوالر  400 -ألف دوالر  200المدى المتوسط للمنحة:  •

التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة وعلم القراءة:  
 لحیاة وصفات تدوم مدى ا

 
 EdView 360سلسلة مدونات 

 

الحد من ممارسات االنضباط االستبعادیة في 
 التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

 
 أمریكا الجدیدة

 
 
 

    

 برنامج التمیز: األطفال أوًال 
 
 

 الجمعیة الوطنیة لبرنامج االنطالقة المبكرة

https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/FocusBulletin-Promoting-Equity-Young-Multilingual-Children-Their-Families.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/infant-toddler-resource-guide/creating-inclusive-environments-and-learning-experiences-infants-and
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/pedagogyguide-learningstandards_042015_1.pdf
http://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
https://www.voyagersopris.com/blog/edview360/2021/08/12/early-childhood-education-science-of-reading-recipes
https://www.voyagersopris.com/blog/edview360/2021/08/12/early-childhood-education-science-of-reading-recipes
https://www.newamerica.org/education-policy/reports/reducing-exclusionary-discipline-practices-in-early-childhood-education/
https://www.newamerica.org/education-policy/reports/reducing-exclusionary-discipline-practices-in-early-childhood-education/
https://nhsa.org/program-of-excellence-children-first/
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 توسیع دعم وخدمات الصحة العقلیة 

تعلم ونمو العدید من األطفال. شھدت بعض برامج رعایة األطفال زیادة في التحدیات الصعبة وتحتاج إلى لقد أثر الوباء على 

دعم أكبر. سیقوم المتقدمون بتوسیع برامج الصحة العقلیة الحالیة و/أو إنشاء وسائل دعم جدیدة لتلبیة احتیاجات الصحة العقلیة  

لتطویر المناھج   2023یونیو   30یمكن للمستفیدون المختارون االنتظار حتى للرضع واألطفال حدیثو المشي واألطفال الصغار. 

 الدراسیة. سیختار المتقدمون واحدًا على األقل من مجاالت التركیز الثالثة أدناه: 

المحلیة للرضع التنسیق مع شركاء الوالیة والشركاء المحلیین (مراكز جودي، المجالس االستشاریة للطفولة المبكرة، البرامج  •

 واألطفال حدیثو المشي) لوضع خطة لحصول العائالت على خدمات دعم الصحة العقلیة. ویجب أن تشمل األنشطة الرئیسیة ما یلي:

o  خطة مشاركة مجتمعیة تتوسع إلى ما ھو أبعد من التسویق لزیادة الوعي بخدمات دعم الصحة العقلیة المتصلة بأنشطة

 إیالء اھتمام خاص للسكان والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات في والیة ماریالند؛ و  التدخل المبكر والمرونة مع

o  تدریب العائالت على موضوعات مثل الرعایة الواعیة بالصدمات النفسیة، والتعامل مع التوتر في أي عمر، تعلیم أولیاء

 األمور حول االستعداد للمدرسة، وتوفیر أسس إیجابیة لألطفال.

منھج للتطویر االجتماعي العاطفي على مستوى الوالیة یتوافق مع إطار النموذج الھرمي واألسس االجتماعیة العاطفیة  قم بتطویر •

 )، والمعاییر االجتماعیة العاطفیة للتعلم المبكر. یجب أن تتضمن العناصر األساسیة ما یلي:SEFELللتعلم المبكر (

o  أو إعاقة أو ضعف حسي؛منھج شامل للطالب الذین لدیھم تأخر في النمو 

o   خطة لتدریب مجموعة من مقدمي الخدمات والمعلمین وموظفي الدعم العاملین في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات

 في جمیع أنحاء والیة ماریالند لتجریب المنھج الدراسي؛ و 

o  ،اإلرشاد).نموذج تدریبي یدعم تجربة المنھج الدراسي وتنفیذه (أي التدریب، المساعدة الفنیة 

التنسیق مع الشركاء المحلیین أو الحكومیین لتطویر مجموعة من مقدمي رعایة األطفال ومعلمي مرحلة الطفولة المبكرة وموظفي   •

الدعم للوقایة واالستجابة للسلوكیات الصعبة لدى األطفال الصغار باستخدام الممارسات القائمة على األدلة والرعایة الواعیة 

، استشارات الصحة العقلیة للرضع والطفولة المبكرة) عبر سلسلة متصلة من البیئات  النموذج الھرمي الوطنية (مثل بالصدمات النفسی

 المنزلیة والمدرسة والمجتمع أو المواقع الجغرافیة التي تعاني من نقص الخدمات.

 

  

https://challengingbehavior.org/
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 اإللھام من المجال 

 

 قراءات إضافیة 

 (جامعة ھارفارد)  بإیجاز: الصحة العقلیة لمرحلة الطفولة المبكرة •

  إدارة لألطفال والعائالت)مصدر لتطویر استراتیجیات متكاملة لدعم الرفاھیة االجتماعیة والعاطفیة لألطفال ( •

 (المركز الوطني البتكارات النموذج الھرمي)  دلیل النموذج الھرمي للتدریب على العدالة •

استشارات الصحة العقلیة للرضع والطفولة مركز التمیز الستشارات الصحة النفسیة للرضع واألطفال في سن مبكرة ( •
 المبكرة) 

 (من صفر إلى ثالثة) أساسیات الصحة النفسیة للرضع ومرحلة الطفولة المبكرة: ورقة إحاطة •

 

 مقدمي الطلبات المحتملین

 مراكز المساعدة الفنیة  •

 المنظمات غیر الربحیة •

 ھیئات التعلیم المحلیة  •

 مؤسسات التعلیم العالي •

 الشراكات والكیانات التعاونیة على التقدیم یتم أیًضا تشجیع  •

 

 التمویل لھذه االستراتیجیة 

 مالیین دوالر  6المبلغ اإلجمالي المتاح:  •

 15العدد التقدیري للمنح الممنوحة:  •

 ألف دوالر  600 -ألف دوالر  200المدى المتوسط للمنحة:  •

  

نحن نعرف كیف نساعد األطفال الصغار على 
  —التعامل مع الصدمة النفسیة للعام الماضي 

 لكن ھل سنفعل ذلك؟ 
 

 منظمة تقریر ھیتشنجر 

ھناك أزمة تتعلق بالصحة العقلیة بین  
 األطفال األمریكیین. لماذا؟

 
 

 مجلة نیویورك تایمز 
 
 
 

    

یوم في حیاة استشاري الصحة النفسیة  
 لمرحلة الطفولة المبكرة 

 
مركز التمیز الستشارات الصحة العقلیة لمرحلة 

 ) IECMHالطفولة المبكرة (

https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-early-childhood-mental-health/
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/resource_guide_to_support_social_and_emotional_wellness_508_compliant_1.pdf
https://challengingbehavior.org/implementation/equity-coaching-guide/
https://challengingbehavior.org/implementation/equity-coaching-guide/
https://www.iecmhc.org/resources/
https://www.iecmhc.org/resources/
https://www.zerotothree.org/resources/1951-the-basics-of-infant-and-early-childhood-mental-health-a-briefing-paper
https://hechingerreport.org/we-know-how-to-help-young-kids-cope-with-the-trauma-of-the-last-year-but-will-we-do-it/
https://hechingerreport.org/we-know-how-to-help-young-kids-cope-with-the-trauma-of-the-last-year-but-will-we-do-it/
https://hechingerreport.org/we-know-how-to-help-young-kids-cope-with-the-trauma-of-the-last-year-but-will-we-do-it/
https://www.nytimes.com/2022/03/23/magazine/mental-health-crisis-kids.html
https://www.nytimes.com/2022/03/23/magazine/mental-health-crisis-kids.html
https://www.iecmhc.org/documents/Day_in_the_Life_MH_Consultant.pdf
https://www.iecmhc.org/documents/Day_in_the_Life_MH_Consultant.pdf
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 تنمیة قوة عاملة فعالة للغایة في مجال رعایة األطفال

العناصر الحاسمة لضمان نجاح األطفال في تلقي رعایة األطفال والتعلیم المبكر وجود قوة عاملة جیدة التأھیل وذات أجور جیدة. من 
سیقوم المتقدمون بتصمیم وإطالق برامج التدریب المھني لرعایة األطفال وغیرھا من المبادرات المبتكرة لتنمیة خط اإلمداد لمقدمي 

 منزل العائلي، وغیرھم من موظفي الدعم. یجب على المتقدمین االختیار من مجاالت التركیز التالیة:رعایة األطفال في ال

تطویر برنامج تدریب مھني مدفوع األجر یھدف إلى توظیف وتدریب األفراد أو مجموعات األفراد لالنضمام إلى القوى  •
یة التي تبني التمثیل عبر المجتمعات المتنوعة والعمل العاملة في رعایة األطفال، مع التركیز على اكتساب الخبرة السریر

 مع الفئات األكثر ضعفًا من السكان؛ 

تطویر وتنفیذ الدورات الدراسیة التي تتضمن أفضل الممارسات عند العمل مع األطفال الذین یعانون من تأخر في النمو أو  •
تكون اللغة اإلنجلیزیة ھي لغتھم األساسیة المنطوقة  إعاقة أو احتیاجات خاصة، وكذلك األطفال الذین یأتون من منازل ال

 واألطفال الذین یعانون من التشرد؛ 

من خالل الحوافز المالیة، قم بتوفیر تقدم في التدریب وفرص التطویر المھني لمقدمي الرعایة والمعلمین ومقدمي رعایة   •
 لمرحلة ریاض األطفال؛ األطفال لزیادة فعالیتھم في دعم نمو األطفال واستعدادھم 

 بناء برامج لدعم األفراد في تغییر المھن ودخول مجال التعلیم؛ و/أو •

 إنشاء برنامج بدیل إلعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة. •

 

 اإللھام من المجال 

 

 قراءات إضافیة 

 (جامعة براون) معدل تناوب المعلمین في تعلیم مرحلة الطفولة المبكرة •

كیف یساعد برنامج التدریب المھني للتعلیم المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة التابع لمعھد التعلیم المبكر في بناء مستقبل   •
 (معھد التعلیم الوظیفي المبكر)  أفضل لألطفال ومقدمي رعایة األطفال

 (مركز أبحاث میول األطفال) السیاسات والمبادرات والموارد لدعم القوى العاملة في تعلیم مرحلة الطفولة المبكرة •

 الطریق إلى األمام: التدریب المھني المسجل والنھوض بالقوى العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة  •
 مركز السیاسة من الحزبین) (

 (المعھد الحضري)  دعم القوى العاملة لرعایة األطفال والتعلیم المبكر •

 (منظمة تقریر ھیتشنجر) للحفاظ على التنوع بین المعلمین، استمع إلى المعلمین من أصحاب البشرة غیر البیضاء  •

 

 مقدمي الطلبات المحتملین

 المنظمات غیر الربحیة •

 ھیئات التعلیم المحلیة  •

 مؤسسات التعلیم العالي •

 یتم أیًضا تشجیع الشراكات والكیانات التعاونیة على التقدیم  •

التدریب المھني لتعلیم الطفولة المبكرة: 
 لماذا وماذا وكیف 

 
المركز الوطني للتعلیم والتعلم في مرحلة  

 الطفولة المبكرة 

قد یساعد التدریب المھني في بناء القوى  
 العاملة في مجال رعایة األطفال

 
 

 Marketplaceمجلة 

نقص العاملین في مجال رعایة األطفال یصل  
إلى حد األزمة على الصعید الوطني. ھل یمكن  

 أن تقدم مدینة میلواكي الجواب؟ 
 

 منظمة تقریر ھیتشنجر 

https://doi.org/10.26300/f9bz-fs97
https://www.prnewswire.com/news-releases/how-the-early-education-career-institutes-ece-apprenticeship-program-is-helping-build-a-better-future-for-children-and-childcare-providers-301510485.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/how-the-early-education-career-institutes-ece-apprenticeship-program-is-helping-build-a-better-future-for-children-and-childcare-providers-301510485.html
https://www.childtrends.org/project/fcd-ece-workforce
https://bipartisanpolicy.org/event/a-way-forward-registered-apprenticeships-and-advancing-the-early-childhood-workforce-webcast/
https://bipartisanpolicy.org/event/a-way-forward-registered-apprenticeships-and-advancing-the-early-childhood-workforce-webcast/
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/103635/supporting-the-child-care-and-early-education-workforce.pdf
https://hechingerreport.org/listen-to-teachers-of-color-to-maintain-teacher-diversity/
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ece_apprenticeshipbrief_0.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ece_apprenticeshipbrief_0.pdf
https://www.marketplace.org/2021/11/26/apprenticeships-may-help-build-the-child-care-workforce/
https://www.marketplace.org/2021/11/26/apprenticeships-may-help-build-the-child-care-workforce/
https://hechingerreport.org/how-to-increase-the-number-of-early-ed-teachers-free-college-transportation-and-intense-support/
https://hechingerreport.org/how-to-increase-the-number-of-early-ed-teachers-free-college-transportation-and-intense-support/
https://hechingerreport.org/how-to-increase-the-number-of-early-ed-teachers-free-college-transportation-and-intense-support/
https://hechingerreport.org/how-to-increase-the-number-of-early-ed-teachers-free-college-transportation-and-intense-support/
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 التمویل لھذه االستراتیجیة 

 مالیین دوالر 11المبلغ اإلجمالي المتاح:  •

 8-4العدد التقدیري للمنح الممنوحة:  •

 دوالرملیون  3 -ألف دوالر  500المدى المتوسط للمنحة:  •
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 تعزیز رعایة األطفال واألسرة

 فقدت والیة ماریالند المئات من برامج رعایة األطفال واألسرة خالل العامین الماضیین. لدى الوالیة حاجة ملحة لتوسیع عدد مقدمي رعایة
األطفال، حیث یوجد عدد قلیل من البرامج  األطفال في المنزل في كل والیة قضائیة، ال سیما في األماكن التي تعاني من نقص في رعایة 

ت  المتاحة أو ال تتوفر على اإلطالق. قد یكون الحفاظ على عمل تجاري قائم أو بدء عمل تجاري جدید أمًرا صعبًا. تتمثل إحدى اإلستراتیجیا
الف الخدمة المشتركة. ستنظر وزارة القویة لتأسیس واستدامة أعمال مقدمي الرعایة الجدیدة والحالیة في نظام دعم مركزي مستقل، مثل تح

حاء التعلیم بوالیة ماریالند في المناطق التي یمثلھا المتقدمون لھذه االستراتیجیة لضمان تمثیل ودعم جمیع المناطق الجغرافیة في جمیع أن
 الوالیة. یجب على المتقدمین اختیار مجال تركیز واحد على األقل أدناه: 

فراد الذین یرغبون في بدء أعمالھم التجاریة الخاصة برعایة األطفال واألسرة. ویجب أن تشمل تطویر وتنفیذ حاضنة تدعم األ •
 األنشطة الرئیسیة ما یلي:

o  فرص التدریب والتعلم المھني المحیطة بعملیة الترخیص، كیفیة فتح مشروع تجاري في والیة ماریالند، فھم كیفیة
بسجالت مالیة وتجاریة دقیقة وكاملة، كیفیة بدء موقع ویب، تقدیم الضرائب لعملك الجدید، كیفیة االحتفاظ 

 وممارسات تجاریة أخرى؛ 

o  فرص التدریب والتعلم المھني حول كیفیة الحفاظ على رخصتك، وكذلك فرص النمو (تحقیق نظام ماریالند للتفوق
 واالعتماد الوطني)؛ 

o  االعتماد؛ نشر المعلومات حول برامج دعم الرسوم مثل صندوق دعم 

o  خلق فرص تعلم غیر متزامنة ومتزامنة لمقدمي رعایة األطفال واألسرة من أجل تبادل الخبرات، بما في ذلك من خالل
 شبكات النظیر للنظیر؛ و 

o   تقدیم التدریب واإلرشاد لمقدمي الرعایة في السنة األولى من عملھم، بما في ذلك مساعدة األفراد في إیجاد التكلفة لتحلیل
 سنوات من الخدمة. 5 - 3یة من أجل توقع جمیع اإلیرادات والنفقات ألول  الرعا

من مقدمي الرعایة في   7000تصمیم وإطالق تحالف الخدمات المشتركة الذي یستفید من اقتصادیات التوسع الحجمي ألكثر من  •
 الوالیة ویؤدي إلى ما یلي: 

o  الشراء المشترك، مشاركة الموظفین، العقود التعاونیة، اإلدارة خفض التكالیف والوقت أو تقاسمھا من خالل عملیات
 المركزیة، أو مزیج من ھذا؛ 

o   ،البرنامج المشترك أو بناء القدرات اإلداریة باستخدام األدوات واألنظمة المشتركة، التوجیھ واإلشراف المشتركین
 التدریب، وعملیات التحسین التعاونیة؛ و

o ة والوقت في تحسین جودة البرنامج.إعادة استثمار وفورات التكلف 

) و/أو CDAإطالق البرامج التي تدعم معلمي مرحلة الطفولة المبكرة في الحصول على أوراق اعتماد زمیل في تنمیة األطفال ( •
 شھادات الزمالة و/أو البكالوریوس.  
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 اإللھام من المجال 

 

 إضافیة قراءات 

 (المساعدة الفنیة لتحدي التعلم المبكر)  الخدمات المشتركة كاستراتیجیة لدعم مقدمي رعایة األطفال •

 (مبادرة البناء)  الخدمات المشتركة: إستراتیجیة لبناء أنظمة أقوى بین مقدمي الرعایة والتعلیم المبكر •

 (تبادل الفرص) دلیل لبدء تحالف الخدمة المشتركة •

 (المركز الوطني لضمان جودة   تطویر شبكة رعایة األطفال واألسرة المزودة بالموظفین: دلیل المساعدة الفنیة •
 المبكرة) الطفولة 

(مكتب رئیس ھیئة الرقابة على شئون التعلیم  العاملین في مجال تنمیة األطفال: الموارد المتاحة لمتطلبات التعلیم الجدیدة •
 بالوالیة التابع لمقاطعة كولومبیا) 

   الي: دلیل البحث إلى الممارسةالدمج الناجح لمقدمي رعایة األطفال واألسرة في برامج ودورات شھادات التعلیم الع •
 (المعلم المبكر المحوري) 

 

 مقدمي الطلبات المحتملین

 مراكز المساعدة الفنیة  •

 المنظمات غیر الربحیة •

 ھیئات التعلیم المحلیة  •

 یتم أیًضا تشجیع الشراكات والكیانات التعاونیة على التقدیم  •

 

 التمویل لھذه االستراتیجیة 

 ملیون دوالر   11المبلغ المتاح:  •

 8-4العدد التقدیري للمنح الممنوحة:  •

 ملیون دوالر 3 -ألف دوالر  500المدى المتوسط للمنحة:  •

 

  

 دراسة الحالة: تحالفات الخدمات المشتركة
 
 

 مؤسسة غرفة التجارة األمریكیة 

 رعایة األطفال واألسرة شبكات 
 
 
 

 معھد السیاسة من الحزبین
 
 
 

    

 زیادة المؤھالت وتوسیط العدالة
 
 

 الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار
 
 
 

    

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED583847.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d3085dbf6f93d00019a8da1/t/5d3775242143350001e44754/1563915559868/2018_Sept_BUILDPDGB-BirthToFive.pdf
https://www.oppex.org/ssa-startup-guide
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/sfccn_ta_manual_final_2_508_compliant.pdf
https://osse.dc.gov/eceresources
https://earlyeducatorcentral.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/resources/Successful%20Inclusion%20of%20Family%20Child%20Care%20Providers%20in%20Higher%20Education%20Degree%20Programs%20and%20Courses.pdf
https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-services-alliances
https://bipartisanpolicy.org/explainer/family-child-care-networks/
https://www.naeyc.org/sites/default/files/wysiwyg/user-74/increasing_qualifications_centering_equity.pdf
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 تطویر نظام تسجیل منسق لمرحلة ما قبل ریاض األطفال 

ومقدمي خدمات الطفولة تعتمد والیة ماریالند على نظام جید التنسیق لبرامج وخدمات الطفولة المبكرة لدعم األطفال واألسر ومعلمي 
المبكرة. باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تكون الوالیة قادرة على الوصول إلى البیانات لتحسین جودة الخدمات والوصول إلیھا. سیقوم 

المتقدمون بتصمیم نظام منسق لاللتحاق بمرحلة ما قبل ریاض األطفال، وتعزیز مشاركة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص من خالل  
سنوات للطفولة المبكرة. یجب على المتقدمین التعامل مع جمیع مجاالت  8ختیار الوالدین، ودعم نظام المواءمة بین الوالدة حتى سن ا

 التركیز أدناه:

إنشاء نھج على مستوى المقاطعة أو المنطقة لنظام مختلط موحد ومشترك لمرحلة ما قبل ریاض األطفال یتضمن خیارات للعائالت  •
 سنوات في رعایة األطفال الخاصة أو برنامج االنطالقة المبكرة أو برنامج مدرسي؛  4أو  3طفالھم الذین یبلغون من العمر لتسجیل أ

 )؛ AAالمستوى  2.1إرشادات الوصول إلى محتوى الویب یجب أن یفي النظام بإرشادات الوصول إلى محتوى الویب ( •

 غیر اإلنجلیزیة؛یجب أن یكون النظام متاًحا بلغة أخرى للعائالت التي تكون لغتھا األساسیة المستخدمة في المنزل لغة أخرى  •

توفیر خطة مشاركة مجتمعیة قویة تتضمن خطًطا للمشاركة المباشرة مع العائالت وتفاصیل كیفیة توعیة العائالت بجمیع خیارات ما  •
 قبل ریاض األطفال المتاحة؛

ریاض األطفال، كما ھو  صیاغة خطة لمعالجة االندماج العنصري واالجتماعي واالقتصادي في الفصول الدراسیة لمرحلة ما قبل   •
 موضح في مخطط مستقبل ماریالند؛

تحدید الدعم الذي سیتم تقدیمھ للعائالت من خالل عملیة التسجیل، مثل كیفیة اختیار اإلعداد المناسب لتلبیة احتیاجات أطفالھم  •
 واستكمال الطلبات المطلوبة الوثائق؛ و 

أنظمة الطفولة المبكرة والمدارس من خالل إنشاء التوجیھ وتقدیم المساعدة الفنیة  تقدیم الدعم لتنفیذ نظام تسجیل منسق وموحد بین  •
  واستضافة فرص التعلم المھني المشتركة.

 

  

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#:%7E:text=Web%20Content%20Accessibility%20Guidelines%20(WCAG)%202.1%20defines%20how%20to%20make,%2C%20learning%2C%20and%20neurological%20disabilities.
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 اإللھام من المجال 

 

 قراءات إضافیة 

 منظمة إندي للتسجیل)( منظمة إندي للتسجیل •

 (شبكة المساعدة الفنیة لرعایة الطفل) تنسیق األھلیة والتسجیل •

 اإلخباري) The 74(موقع  العشرات من مدارس إندیانابولیس، نموذج تقدیم واحد •

 

 المحتملینمقدمي الطلبات 

 المنظمات غیر الربحیة •

 یتم أیًضا تشجیع الشراكات والكیانات التعاونیة على التقدیم  •

 

 التمویل لھذه االستراتیجیة 

 مالیین دوالر  5المبلغ اإلجمالي المتاح:  •

 3-2العدد التقدیري للمنح الممنوحة:  •

 ملیون دوالر  2 -المدى المتوسط للمنحة: ملیون دوالر  •

 

التسجیل المنسق عبر الرعایة 
 المبكرة وإعدادات التعلیم 

 
مركز التعلیم والمعرفة في مرحلة الطفولة  

 المبكرة 

دلیل لتوحید التسجیل: ماذا ولماذا وكیف  
 ألولئك الذین یفكرون فیھ

 
 مركز إعادة تكوین التعلیم العام

إنشاء تعلیم متكامل لمرحلة الطفولة  
 المبكرة في مدینة نیویورك

 
 مؤسسة القرن 

https://enrollindy.org/
https://childcareta.acf.hhs.gov/coordinating-eligibility-enrollment
https://www.the74million.org/article/dozens-of-indianapolis-schools-one-application-nonprofit-aims-for-easier-more-equitable-enrollment/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/local-early-childhood-partnerships/article/coordinated-enrollment-across-early-care-education-settings
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/local-early-childhood-partnerships/article/coordinated-enrollment-across-early-care-education-settings
https://crpe.org/a-guide-to-unifying-enrollment-the-what-why-and-how-for-those-considering-it/
https://crpe.org/a-guide-to-unifying-enrollment-the-what-why-and-how-for-those-considering-it/
https://production-tcf.imgix.net/app/uploads/2019/10/28114707/halley_integratededu_fn1.pdf
https://production-tcf.imgix.net/app/uploads/2019/10/28114707/halley_integratededu_fn1.pdf
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 الجاریة حالیًا الجھود 

ملیون دوالر استثمارات إضافیة من وزارة التعلیم بوالیة ماریالند في االستراتیجیات    193تشمل موارد منحة ماریالند إلعادة البناء البالغة  

م بوالیة ماریالند  الست عالیة المستوى خارج برامج المنح المذكورة أعاله. یصف ھذا القسم الجھود الحالیة الجاریة بالفعل في وزارة التعلی

ملیون دوالر لتوسیع   74لرفع مستوى وزیادة الوصول إلى بنیة أساسیة قویة لرعایة األطفال في والیة ماریالند، بما في ذلك أكثر من 

ر في كیفیة برنامج المنح الدراسیة لرعایة األطفال من خالل زیادة معدالت السداد وتقلیل فترات االستحقاق. یتم تشجیع المتقدمین على النظ

 االستفادة بشكل استراتیجي من ھذه الموارد، وحیثما أمكن، دمج ھذه الموارد والبناء علیھا في مقترحات المنح الخاصة بھم.

 توسیع نطاق الحصول على رعایة جیدة لألطفال 

مؤھلة في والیة ماریالند. أجرت ) مساعدة مالیة مع تكالیف رعایة األطفال لألسر العاملة الCCSیقدم برنامج منحة رعایة األطفال ( •

لزیادة الوصول إلى رعایة جیدة لألطفال.   2022والیة ماریالند تغییرات كبیرة في السیاسة لبرنامج منحة رعایة األطفال في عام 

 على وجھ التحدید، أجرت والیة ماریالند ثالثة تغییرات تاریخیة في السیاسة لھذا البرنامج:

o  في المائة من  60رعایة األطفال. ارتفع المعدل من  في تغطیة تكالیفزیادة قیمة المنح الدراسیة المستخدمة للمساعدة

في   70) إلى MRSالرسوم الدراسیة التي یتقاضاھا مقدمو رعایة األطفال وفقًا ألحدث دراسة استقصائیة لسعر السوق (

 السوق. المائة وفقًا للدراسة االستقصائیة لسعر 

o ؛  تقلیل أو إلغاء المدفوعات المشتركة للوالدین. ھذا مبلغ إضافي ُطلب من معظم أولیاء األمور دفعھ الستخدام المنح الدراسیة

 أولیاء األمور الذین یتلقون استحقاقات معینة لن یحصلوا على دفعة واحدة، بینما سیدفع أولیاء األمور اآلخرون مبلغًا رمزیًا. 

o من متطلبات الدخل للتأھل للحصول على منحة دراسیة. ارتفع حد الدخل من الحد األقصى لمستوى  خفض الحد األدنى

من متوسط دخل الوالیة. والنتیجة ھي أن أسرة مكونة من   %75) إلى SMIمن متوسط دخل الدولة ( %65الدخل من 

 دوالًرا).  71525نحة دراسیة (تبدأ من دوالًرا وال یزال بإمكانھا التأھل للحصول على م 90033أربعة أفراد تحصل على 

o  لتحسین خدمة  2023سیتم إنشاء منافذ لألسر ومقدمي الرعایة لبرنامج المنح الدراسیة لرعایة الطفل في السنة المالیة

 العمالء ألولیاء األمور/األوصیاء ومقدمي رعایة األطفال. 

یمكن لمتخصصي موارد األسرة مساعدة أولیاء األمور واألوصیاء في التقدم بطلب للحصول على منح رعایة األطفال والمساعدة في  •

استكشاف العملیة بما في ذلك جمع جمیع الوثائق الصحیحة المطلوبة، شرح متطلبات األھلیة، والمساعدة في األسئلة. یمكن للعائالت 

مساًء على الرقم  4:00صباًحا حتى  8:30ریالند للحصول على الدعم من االثنین إلى الجمعة من الساعة االتصال بشبكة عائالت ما

. متخصصو موارد األسرة متاحون للمساعدة باللغة اإلسبانیة ولغات أخرى. یمكن العثور على مزید من المعلومات  0060-261-877

 بشبكة عائالت ماریالند. صفحة ویب متخصصو موارد األسرةعلى 

 تحسین الجودة في برامج التعلم المبكر 

ألطفال من أجل النجاح في  تتوسع مراكز التعلم المبكر التابعة لمركز جودي (مراكز جودي). تقوم مراكز جودي بإعداد ا •

المدرسة والحیاة. من خالل حصول العائالت على خدمات التعلیم المبكر عالیة الجودة، الشاملة، لیوم كامل، وعام كامل، 

تعمل مراكز جودي على تعزیز االستعداد للمدرسة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین الوالدة وحتى سن الخامسة. 

جیال للعائالت واألطفال، وتوفیر التطویر المھني لمعلمي الطفولة المبكرة، تساعد مراكز جودي في باستخدام نھج متعدد األ

اكز التعلم صفحة ویب مردعم األسر خالل السنوات األولى للطفل. یمكن العثور على مزید من المعلومات من خالل زیارة 

https://www.marylandfamilynetwork.org/infant-and-toddler-resources/Child-Care-Scholarship-Info-Family-Resources
https://marylandfamiliesengage.org/judy-center-hubs/
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، وقد سمح تمویل 2023أضاف التشریع المخطط تسعة مراكز جودي جدیدة في السنة المالیة  المبكر التابعة لمركز جودي.

قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة لوزارة التعلیم بوالیة ماریالند بزیادة عدد المراكز بسبعة مراكز إضافیة. في السنة المالیة  

 مركز جودي في جمیع الوالیات القضائیة.   85، یوجد إجمالي 2023

ت زیادة تمویل برنامج المنح التحفیزیة لجودة رعایة األطفال. ھذا البرنامج، الممول من خالل مخطط مستقبل ماریالند، تم •

یمنح األموال لمقدمي رعایة األطفال لتعزیز جودة الرعایة المقدمة ألطفال ماریالند. قد یحصل مقدمو الخدمة على تدریب 

طفولة المبكرة والدور الذي یلعبھ مقدمو الرعایة في مساعدة األطفال على دخول وتعلیم إضافي لتعزیز معرفتھم بتنمیة ال

المدرسة وھم على استعداد للنجاح. یمكن أیًضا استخدام األموال لشراء اإلمدادات والمواد والمعدات لخلق بیئات تعلیمیة  

 . صفحة الویب الخاصة ببرنامج المنح التحفیزیة لجودة رعایة األطفالمحفزة. قم بتقدیم طلبًا للحصول على تمویل على 

یحصل مقدمو الخدمة الذین یشاركون في نظام ماریالند للتفوق على مكافأة متزایدة. ماریالند للتفوق ھو نظام تصنیف  •

طفال والتعلیم المبكر المرخصة التي تلبي معاییر الجودة المعترف بھا على  وتحسین الجودة في الوالیة لبرامج رعایة األ

المستوى الوطني. یعزز نظام ماریالند للتفوق الجودة من خالل منح تقییمات الجودة لمراكز رعایة األطفال، برامج رعایة 

العامة. برامج رعایة األطفال في  األطفال في سن المدرسة، دور رعایة األطفال واألسرة، وبرامج ما قبل ریاض األطفال 

مؤھلة للحصول على مكافآت ممولة من خالل مخطط مستقبل ماریالند. لمزید من المعلومات، قم بزیارة  5-1المستویات 

 . صفحة الویب الخاصة بنظام ماریالند للتفوق

الوطني. یوضح االعتماد أن مراكز رعایة األطفال المرخصة ودور رعایة األطفال تم توسیع دعم االعتماد الحكومي و  •

واألسرة المسجلة تسعى جاھدة لتحقیق والحفاظ على مستوى من الجودة یتم تحدیده من خالل عملیة صارمة للتقییم الذاتي  

یغطي صندوق دعم االعتماد تكلفة وتحسین البرنامج بناًء على معاییر برنامج الجودة الصادرة عن المنظمة المعتمدة. 

متابعة االعتماد لمراكز رعایة األطفال المرخصة ولمقدمي رعایة األطفال واألسرة المسجلین. قد تجد برامج رعایة 

صفحة الویب الخاصة بصندوق األطفال التي تسعى للحصول على دعم االعتماد مزیدًا من المعلومات من خالل زیارة  

 . دعم االعتماد

 توسیع دعم وخدمات الصحة العقلیة 

). خدمات دعم الصحة العقلیة لمرحلة IECMHتم توسیع برنامج خدمات دعم الصحة العقلیة لمرحلة الطفولة المبكرة (  •

الطفولة المبكرة عبارة عن تدخل قائم على األدلة مصمم لبناء قدرة متخصصي الطفولة المبكرة على رعایة التطور  

. كما وسعت النموذج الھرمي للكفاءة العاطفیة واالجتماعیةاعي والعاطفي عند الرضع واألطفال الصغار من خالل االجتم

 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند دعمھا لشھادة الصحة العقلیة للرضع واألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.  

 تنمیة قوة عاملة فعالة للغایة في مجال رعایة األطفال 

البرنامج الجدید، الذي أنشأه  یتم تقدیم مكافآت االستبقاء والتوظیف للمشاركین في برنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالند. ھذا  •

، یعترف بمقدمي رعایة األطفال الفردیین الذین یزیدون مؤھالتھم بما یتجاوز متطلبات لوائح 1100مشروع قانون مجلس النواب 

ًء  الترخیص والتسجیل الحكومیة. ستة مستویات من أوراق اعتماد الموظفین وأربعة مستویات للمسؤولین تقدم اعترافًا باإلنجاز بنا

موقع الویب الخاص على التطویر المھني/التعلیم، سنوات الخبرة، واألنشطة المھنیة. یمكن العثور على معلومات حول البرنامج على 

 . ببرنامج اعتماد رعایة األطفال في ماریالند

https://marylandfamiliesengage.org/judy-center-hubs/
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/ccqig
https://marylandexcels.org/
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/maryland-excels/maryland-accreditation/accreditation-support-fund
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/maryland-excels/maryland-accreditation/accreditation-support-fund
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/iecmh-support-services
https://www.mdpyramidmodelsefel.org/resources
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/office-child-care/credentialing-branch/child-care-credential-program
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/office-child-care/credentialing-branch/child-care-credential-program
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. استبقاء القوة العاملة الجیدة في مرحلة الطفولة المبكرة یدعم 2023سیتم إجراء دراسة حول استبقاء معلمي رعایة األطفال في عام  •

 استمراریة رعایة األطفال واألسرة ویساعد على استقرار نظام رعایة األطفال.

تشارك وزارة التعلیم بوالیة ماریالند مع مؤسسات التعلیم العالي إلطالق مسارات بدیلة إلصدار الشھادات/الدرجات، بما في ذلك  •

البرامج ذات خیارات التسلیم المرنة. ستساعد ھذه البرامج في إنشاء طاقم عمل ذي جودة عالیة ومعتمد مطلوب لمقدمي رعایة 

 شاركة في برنامج ما قبل ریاض األطفال المختلطة في ماریالند.األطفال من القطاع الخاص للم

 تعزیز رعایة األطفال واألسرة

) لدعم نمو واستدامة مجال رعایة الطفل GOFCCتم تقدیم ثالث منح تخطیطیة من أجل تزاید فرص منح رعایة األطفال واألسرة ( •

لكل منھا إلى ما ال یقل عن ثالث والیات قضائیة لتنفیذ ھذا البرنامج   ألف دوالر 150واألسرة. ستقدم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند 

. یجب استخدام أموال المنح إلنشاء ودعم البرامج التجریبیة المحلیة في زیادة المعروض من مقدمي رعایة 2023في السنة المالیة  

ة فیھا عن المتوسط أو المناطق التي تفتقر إلى مقدمي األطفال واألسرة وضمان استدامتھم في المناطق التي تزید معدالت الفقر والبطال

رعایة األطفال المتاحین. یجب على الحاصلین على المنح الفرعیة جمع األموال المطابقة المحلیة، بما في ذلك موارد العینیة المطابقة 

نفیذ البرنامج وتوفیر التوعیة بلغات متعددة  . یجب علیھم أیًضا التعاون مع مقدمي رعایة األطفال واألسرة الحالیین أثناء ت1:1لتطابق 

لتوظیف األفراد لیصبحوا مقدمي رعایة أطفال وأسرة مسجلین، وتقدیم المساعدة الفنیة والحوافز المالیة ومساعدة البدء لیصبحوا 

عایة األطفال واألسرة مقدمي رعایة أطفال وأسرة مسجلین. باإلضافة إلى ذلك، یجب على الكیانات التي تمنح المنح مساعدة مقدمي ر

المسجلین حدیثًا والراسخین من خالل المساعدة الفنیة لتحقیق معاییر الجودة، التوجیھ من نظیر إلى نظیر، والحوافز المالیة. یجب 

سرة علیھم أیًضا إقامة شراكات مع غرف التجارة المحلیة، أو غیرھا من المنظمات المحلیة أو الحكومیة لمقدمي رعایة األطفال واأل

الذین یدعمون الشركات الصغیرة والشركات المملوكة للنساء واألقلیات لتقدیم المساعدة لألفراد المعینین أو مقدمي رعایة األطفال  

 واألسرة المسجلین في تنفیذ أفضل الممارسات التجاریة والمساعدة في تحقیق االستدامة المالیة.

 تطویر نظام التسجیل المنسق 

نظام البیانات لنظام بیانات مرحلة الطفولة المبكرة الجدید. یوفر ھذا النظام جمع البیانات الھامة واستخدامھا یتم تحدیث وتوسیع  •

للترخیص ودعم القوى العاملة ومنح رعایة األطفال ونظام ماریالند للتفوق. سیتم الوصول إلى بیانات البرنامج األخرى، مثل البیانات  

لمركز جودي، مراكز باتي لدعم األسرة، وما قبل ریاض األطفال المختلطة، من خالل ھذا النظام.  من مراكز التعلم المبكر التابعة

سیدعم النظام أیًضا تنفیذ نظام معرف فرید لألطفال الصغار لفھم تأثیر الدعم والخدمات على نتائج األطفال بشكل أفضل. یمكن أن  

 للبیانات في نظام تسجیل موحد.تساعد ھذه المعرفات الفریدة في ضمان تكامل البیانات 
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 العمالء خدمة دعم دورات

تسعى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند إلى دعم أي متقدم محتمل في تقدیم أقوى طلب ممكن. تعد تصمیمات البرامج القویة ضروریة لضمان  

والدعم لمنحة ماریالند إلعادة البناء من معلومات عامة ودورات تنفیذ منحة ماریالند إلعادة البناء ألھداف المبادرة. تتكون خدمة العمالء 

 إعالمیة حول اإلستراتیجیة باإلضافة إلى المواعید عند الطلب. ھذه الدورات والتواریخ المجدولة مذكورة أدناه. 

 الدورات اإلعالمیة العامة

عامة واحدة على األقل. تقدم ھذه الدورات لمحة عامة عن برنامج  قبل استكمال الطلب وتقدیمھ، یجب أن یحضر المتقدمون دورة إعالمیة 

 راجع التواریخ واألوقات أدناه:  منحة ماریالند إلعادة البناء والمتطلبات وكیفیة التقدیم. للتسجیل في الدورة، انقر فوق الدورة أدناه.

 مساءً  2:00 -  1:00، 2022سبتمبر  2 •

 مساءً  2:00 -  1:00، 2022سبتمبر  8 •

جة واجد موظفو وزارة التعلیم بوالیة ماریالند لدعم المتقدمین خالل عملیة التقدیم. باإلضافة إلى الدورات اإلعالمیة وساعات العمل المدریت

 أدناه، یمكن للمتقدمین تحدید مواعید فردیة مع موظفي وزارة التعلیم بوالیة ماریالند حسب الحاجة. 

 الدورات اإلستراتیجیة

دورة إعالمیة یجب على المتقدمین حضور دورة استراتیجیة محددة الكتساب فھم أعمق لمتطلبات وتوقعات االستراتیجیات  بعد حضور 

 انقر فوق وقت معین للتسجیل: –راجع التواریخ واألوقات أدناه   التي تھتم بھا. للتسجیل في الدورة، انقر فوق الدورة أدناه.

 التواریخ/األوقات  اإلستراتیجیة

 صباًحا   0001: -  0011:من  سبتمبر 19و سبتمبر 6 توسیع نطاق الحصول على رعایة جیدة لألطفال

 مساءً  002: -  003:من  برسبتم 19و سبتمبر 6 نماذج التعلم المبكر للتمیز 

 صباًحا  0001: -  0011:من  سبتمبر 20و سبتمبر 7 توسیع دعم وخدمات الصحة العقلیة 

 مساءً  001: -  002:من  سبتمبر 20و سبتمبر 7 تنمیة قوة عاملة عالیة الفعالیة لرعایة األطفال

 صباًحا  0001: -  0011:من  سبتمبر 21و سبتمبر 9 تعزیز رعایة األطفال واألسرة

 مساءً  001: -  002:من  سبتمبر 21و سبتمبر 9 مرحلة ما قبل ریاض األطفال تطویر نظام تسجیل منسق ل

 

https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=te2cf8de260ca559658f28f9e0b5d53c9
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t54e76e1920398b168c44c65e132cb9db
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t5ee0cd3d3d90ae96f902333c218544df
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t217c239d4c1b4ef1b697dea4ccffd834
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t2c91f879c6e079fd58fe358f3833eeef
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t187529fba6ec7a3656508cd3a4905137
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=tbe3f46f7f14b545cb2b2693b0ba35600
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t2150bfd331c6369df0381d9e84780430
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=tea1c2f981c87fd92825a6ab197440527
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t09b2710adf2a6cd15ca9bc7064c83b48
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=taea86cd4fcaf39730a136f6a96b71291
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=tc2eab7081b7f9d57da301c914176fc69
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t2aa4a045a796b1b3aa839017fedc603b
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=tecbd6ee5b74ab343b7cb0385fc40ebe7
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 التقدیم طلب

صفحة الویب الخاصة بمنحة  یجب على المتقدمین تقدیم طلب إلكتروني مكتمل لمنحة ماریالند إلعادة البناء، والذي یمكن تنزیلھ من 

 ین الذین یتقدمون إلى أكثر من استراتیجیة، یجب تقدیم طلب منفصل لكل استراتیجیة. بالنسبة للمتقدم .ماریالند إلعادة البناء

 صفحة الغالف 

یجب على المتقدمین تقدیم معلومات االتصال ویجب علیھم تحدید اإلستراتیجیة التي یتناولونھا في الطلب، باإلضافة إلى إجمالي مبلغ 

 المنظمة الطالبة على جمیع الطلبات. التمویل المطلوب. ویجب أن یوقع رئیس 

 حضور دورة التخطیط  

 یُتوقع من المتقدمین تقدیم أسماء وألقاب جمیع األفراد المرتبطین بمنظمتھم والذین حضروا دورات التخطیط التي تستضیفھا وزارة التعلیم

 ورات استراتیجیة.بوالیة ماریالند لمنحة ماریالند إلعادة البناء. ویشمل ذلك دورات إعالمیة عامة ود

 مدى االحتیاجات 

 قدم وصفًا للتحدیات والصعوبات التي تم تصمیم ھذا المشروع لمعالجتھا وكیف سیساعد نظام الطفولة المبكرة في ماریالند في 

 التغلب علیھا.

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MDRebuilds
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MDRebuilds
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 الدلیل على التأثیر

األدلة وستؤدي إلى التأثیر المطلوب. قم بتضمین وصف  صف كیف أن الخطة واالستراتیجیات المقترحة التي یتم تنفیذھا قائمة على 
 لتجربتك من حیث الممارسات الفعالة التي تؤدي إلى النتائج المطلوبة.

 األھداف والنتائج

یجب على   برنامج ماریالند لالستعداد للمدرسة: الطریق إلى االستعداد للمدرسة والنجاح ھو خطة ماریالند اإلستراتیجیة للتعلیم المبكر.
أھداف تطویر المتقدمین تحدید أھداف ونتائج برنامجیة واضحة متأصلة في منحة ماریالند لالستعداد وتعكس ھدفًا واحدًا على األقل ألحد  

 من منحة ماریالند لالستعداد:  ندالنظام على مستوى والیة ماریال

تعزیز التوافر والوصول من خالل زیادة التوافر واالختیار لجمیع األسر وخاصة األسر المستضعفة، تقلیل الحواجز، خدمة   .1
المبكرة المزید من األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في البیئات الشاملة، وتحسین التنسیق بین التعلیم في مرحلة الطفولة 

 والخدمات الصحیة.

تحسین جودة البرنامج والدعم من خالل زیادة الجودة عبر القطاعات، التركیز على العدالة، زیادة استعداد جمیع األطفال لمرحلة  .2
 ریاض األطفال، وتحسین القدرة على تلبیة احتیاجات الصحة العقلیة للرضع واألطفال. 

العائالت بالبرامج عالیة الجودة، توسیع نطاق البرامج التي تشمل جیلین، وتعزیز  تعمیق مشاركة األسرة من خالل زیادة وعي .3
 فرص العائالت في المشاركة. 

ضمان تجارب االنتقال الناجحة من خالل تعزیز الدعم المؤسسي لعملیات االنتقال، دعم العائالت خالل عملیات االنتقال،   .4
 ت االنتقال. وتحسین فرص التطویر المھني التي تركز على عملیا

توسیع نطاق تنمیة القوى العاملة وتعزیزھا من خالل تحسین فرص التطویر المھني، تعزیز جھود العدالة والتنسیق والمواءمة،  .5
 وتحسین التعویض للمحترفین في مجال التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة.

ن التنسیق بین الھیئات، تحدیث نظام البیانات، استخدام تحسین نظم إدارة الھیاكل األساسیة والبیانات والموارد عن طریق تحسی .6
   الموارد بطرق تعزز العدالة، وتبسیط آلیات التمویل.

 صفحات) 10المعلومات المتعلقة بالمشروع (حد أقصى 

 األنشطة المقترحة 

 وصف األنشطة المقترحة وكیف تتوافق مع االستراتیجیة المحددة المختارة. 

 المجموعات التي تعاني من نقص الخدمات تاریخیًا 

 صف كیف ستزید األنشطة المقترحة من المشاركة ویكون لھا تأثیر إیجابي على المجموعات التي تعاني من نقص الخدمات تاریخیًا.

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/early-childhood-systems-strategic-plan
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/early-childhood-systems-strategic-plan
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 الجدول الزمني

 تاریخ التنفیذ  األنشطة المقترحة (عینة)

  

 قیاس النجاح

 صف كیف سیبدو نجاح ھذا المشروع وما ھي المعاییر التي سیتم استخدامھا لتحدید النجاح.

 الموظفین الرئیسیین وخطة اإلدارة 

تحدد خطة اإلدارة بوضوح األدوار والمسؤولیات والمھام والمواعید النھائیة للمساھمین الرئیسیین للتأكد من نجاح برنامجك. تأكد من أن  
جمیع الموظفین اإلداریین والموظفین الرئیسیین المسؤولین عن التنفیذ الناجح ورصد متطلبات المنحة مدرجون ھنا. یجب على مقدمي 

 سیرة ذاتیة (سیر ذاتیة) من صفحة واحدة لجمیع الموظفین الرئیسیین في الملحق.   الطلبات توفیر

 الموظفین الرئیسیین

 المسؤولیات العنوان، المنظمة  االسم

   

 المیزانیة والمعلومات عن المیزانیة

أن توضح إلى أي مدى تكون یجب أن توضح میزانیة المشروع جمیع نفقات المشروع ذات الصلة في میزانیة مفصلة منفصلة. یجب 
المیزانیة معقولة وفعالة من حیث التكلفة، وأن تدمج مصادر التمویل األخرى. جمیع التكالیف الموصوفة في تفاصیل المشروع یجب أن  

ومحددًا. یجب  تظھر في تفاصیل المیزانیة ویجب أن یكون لھا قید مقابل في المیزانیة التفصیلیة لتلك السنة. یجب أن یكون كل بند مفصًال 
تقسیم المصاریف العامة إلى بنود محددة. ال یوجد حد أقصى مخصص لصفحات المیزانیة، وال یتم احتسابھا ضمن الحد األقصى المكون  

  صفحات لمعلومات المشروع، لذا كن مفصالً قدر اإلمكان. 10من 

 الملحق 

 یجب تضمین المالحق التالیة في الطلب:

 لوزارة التعلیم بوالیة ماریالند موقع C-25-1نموذج میزانیة  ●

  صفحة ضمانات المستلم موقعة ●

 سیر ذاتیة مكونة من صفحة واحدة لجمیع الموظفین الرئیسیین ●

 خطابات الدعم من أي شركاء (إن وجد) ●
  

https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/GrantForms-12-10-2020.xls
https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/GrantRecipientAssurances.pdf
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 المراجعة عملیة

 ستكون مراجعة المقترحات عملیة من أربعة أجزاء: 

سیتم الفحص المسبق للطلبات المكتوبة لمعرفة متطلبات التقدیم وإدراج جمیع األقسام المطلوبة. لن تتم مراجعة المتقدمین الذین ال  .1
 یستوفون جمیع متطلبات الفحص المسبق.  

 الدرجات. ستقوم لجنة المراجعة التي أنشأتھا وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بتقییم الطلبات باستخدام نموذج تقییم  .2

 قد یتم تحدید موعد للمتقدمین لعرض برنامج شفھي على النحو الذي تحدده لجنة المراجعة.  .3

 سیتم تحدید الموافقة النھائیة على المكافآت من قبل لجنة المراجعة.  .4

یع للخدمات والدعم یتماشى ملحوظة: وتحتفظ وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بالحق في مراعاة عدة أھداف عند تقدیم المكافآت: تحقیق توز
مع االختالفات في االحتیاجات الجغرافیة؛ وزیادة مشاركة المجموعات الدیمغرافیة الفرعیة الممثلة تمثیًال ناقًصا؛ وتوسیع نطاق متلقي 

 المكافآت لیشمل المتقدمین الذین لم یكونوا من قبل مؤھلین أو ناجحین في التقدم إلى برنامج المنح الحكومیة.

 التقاریر تقدیم باتمتطل

 المعالم البارزة للبرنامج  التاریخ

 (البرنامجي والمالي) 1یحین موعد تقدیم التقریر المؤقت رقم  2023مایو  1

 (البرنامجي والمالي) 2یحین موعد تقدیم التقریر المؤقت رقم  2023نوفمبر  1

 (البرنامجي والمالي) 3یحین موعد تقدیم التقریر المؤقت رقم  2024مایو  1

 احضر دورة تعاونیة حول أفضل الممارسات والنتائج 2024صیف 

 انتھاء فترة المنحة  2024یونیو   30

 یحین موعد تقدیم التقریر النھائي (البرنامجي والمالي)  2024أغسطس  1

المشاركین بجدول زمني أكثر تفصیالً للتنفیذ بمجرد بدء فترة المنحة.  ) المتقدمین المؤھلین MSDEستزود وزارة التعلیم بوالیة ماریالند (
باإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله، ستشمل معلومات مفصلة تتعلق باالجتماعات ربع السنویة مع موظفي وزارة التعلیم بوالیة  

 ماریالند، مما یضمن استمرار االتصال والتعاون طوال فترة المنحة. 
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 التمییز  عدم بیان

حالة  ال تمیز وزارة التعلیم بوالیة ماریالند على أساس العمر أو األصل/األصل القومي أو اللون أو اإلعاقة أو الھویة/التعبیر الجنسي أو ال
ج واألنشطة االجتماعیة أو العرق أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي في األمور التي تؤثر على العمل أو في توفیر الوصول إلى البرام

ویوفر الوصول على قدم المساواة إلى الكشافة وغیرھا من مجموعات الشباب المحددة. لالستفسارات المتعلقة بسیاسة الوزارة، یرجى 
 التواصل مع:

 مكتب ضمان العدالة واالمتثال 
 مكتب نائب رئیس ھیئة الرقابة على العملیات في الوالیة 

 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند
200 W. Baltimore Street - 2nd Floor Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 -  صوتیًا 

 الفاكس - 410-767-0431
  المبرقة الكاتبة/جھاز االتصاالت للصم - 410-333-6442

  



 2022أكتوبر  10 – أغسطس  30 منحة والیة ماریالند إلعادة البناء 

 

 

 31وزارة التعلیم بوالیة ماریالند      |      
 

 427 البند ،)GEPA( العام التعلیم أحكام قانون

مقدم الطلب اتخاذھا لضمان الوصول العادل والمشاركة العادلة في المشروع أو یجب على كل طلب تطویر ووصف الخطوات التي یقترح 
النشاط الذي سیتم إجراؤه بھذه المساعدة، من خالل تلبیة االحتیاجات الخاصة للطالب والمعلمین وغیرھم من المستفیدین من البرنامج من  

 أجل التغلب على الحواجز التي تحول دون المشاركة العادلة.

 

 لةاألسئ

   إذا كانت لدیك أسئلة حول طلب التقدیم أو البرنامج، فیرجى االتصال بمراقب البرنامج:

 أندریھ موراي 
 مدیر برنامج، قسم التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 

767-0583  )410( 
marylandrebuilds.msde@maryland.gov 

سیتم نشر قائمة باألسئلة   ي.ساعة أو في یوم العمل التال  24سیقوم أخصائي خدمة العمالء بالرد على جمیع االستفسارات في غضون 
 ) واإلجابات على صفحة الویب بعد دورات دعم خدمة العمالء.FAQالمتداولة (
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 للمنحة  التقدیم لطلب  الزمني الجدول

 المعالم البارزة للبرنامج  التاریخ

 تم إصدار دلیل معلومات منحة ماریالند إلعادة البناء وطلب التقدیم 2022أغسطس  30

 مساءً  1:00 - 2:00سبتمبر من  2

 مساءً  1:00 - 2:00سبتمبر من  8

 

 الدورات اإلعالمیة العامة

الدورات اإلستراتیجیة المحددة: توسیع نطاق الحصول على رعایة جیدة  صباًحا 10:00 - 11:00سبتمبر من   19سبتمبر و  6
 لألطفال 

 الدورات اإلستراتیجیة المحددة: نماذج التعلم المبكر للتمیز  مساءً  2:00 - 3:00سبتمبر من   19سبتمبر و  6

 الدورات اإلستراتیجیة المحددة: توسیع دعم وخدمات الصحة العقلیة صباًحا 10:00 - 11:00سبتمبر من   20سبتمبر و  7

 لیة الفعالیة لرعایة األطفالالدورات اإلستراتیجیة المحددة: تنمیة قوة عاملة عا مساءً  1:00 - 2:00سبتمبر من   20سبتمبر و  7

 الدورات اإلستراتیجیة المحددة: تعزیز رعایة األطفال واألسرة صباًحا 10:00 - 11:00سبتمبر من   21سبتمبر و  9

 الدورات اإلستراتیجیة المحددة: تطویر نظام تسجیل منسق لمرحلة ما قبل  مساءً  1:00 - 2:00سبتمبر من   21سبتمبر و  9
 ریاض األطفال 

 یتم إغالق فرصة التقدیم  2022أكتوبر  10

 تقوم لجنة المراجعة بتقییم الطلبات نوفمبر  -أكتوبر 

 تعلن وزارة التعلیم بوالیة ماریالند عن مكافآت المنح  2022نوفمبر  10

 فترة المنحة 2024یونیو   30 –  2022دیسمبر  1

 


