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መሀመድ ቹዱሪ 
የግዛት የትምህርት ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ 

ጸሐፊ-ገንዘብ ያዥ፣ የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት 
ቦርድ 

ዲን ኤም. ኮሊንስ፣ ኢ.ዲ.ዲ(Ed.D)። 
ምክትል ተቆጣጣሪ፣ ማስተማር እና መማር 

ስቲቨን ሂክስ 
ረዳት የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የቅድመ ልጅነት ክፍል 

ላሪ ሆጋን 
ገዥ 

 
ክላረንስ ሲ ክራውፎርድ 
ፕሬዝዳንት፣ የሜሪላንድ ስቴት 
የትምህርት ቦርድ 

 
ቻርለስ አር. ዳሺል ፣ ጄር፣ ኢስኩ. (ምክትል 

ፕሬዝዳንት) ሾን ዲ. ባርትሌይ፣ ኢስኩ. 

ጌይል ባቴስ 
 

ቹን-ቺን ቢያንካ ቻንግ ሱዛን 

ጄ ጌቲ፣ ኢድ.ዲ። ቬርሜሌ 

ግሪን, ፒኤች.ዲ. ጃን ሲ ሃሌ 

ዶር. ጆአን ሜሌ-ማክካርቲ 

ራቸል ኤል. ማኩከር 

ሎሪ ሞሮው 
 

ብርጋዴር ጀነራል ዋርነር I. ሳምፕተር(ሪት) ሆሊ ሲ 

ዊልኮክስ፣ ፒኤች.ዲ. 

ኬቨን ቦኩም (የተማሪ አባል) 
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የልጆች እንክብካቤ ማረጋጊያ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ምንድን ነው? 
የቢደን አስተዳደር በኮቪድ-19 ምክንያት የተፈጠረውን የሕጻናት እንክብካቤ ችግር ለመፍታት 39 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር 
የማዳን ዕቅድ ኤ.አር.ፒ(ARP) ፈንድ ለክልሎች፣ ግዛቶች እና ጎሳዎች ለቋል። እነዚህ ገንዘቦች የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎችን 
እና የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች በሮቻቸውን ክፍት እንዲያደርጉ ይረዳሉ። እነዚህ አቅራቢዎች የአስፈላጊ ሰራተኞችን ልጆች 
በመንከባከብ እና ወደ ሥራ መመለስ የሚፈልጉ ወላጆችን በመደገፍ ግንባር ላይ ነበሩ። ስለ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራሙ የበለጠ 
ለማወቅ እዚህ ጠቅ ያድርጉ። 

TŮűƅ ŌƕżņűżŬ žƁƁžƄƋƕżűƋƚ ŀžżƅƋűƋƕƋŊƅ ƋŮŊ ƅŊŀžżņ Ƅžƕżņ žŌ MaƄƚlażņŌƅ CŮűlņ CaƄŊ SƋaĿűlűƛaƋűžż GƄażƋ 
Program. The Division of Early Childhood within the Maryland State የትምህርት ዲፓርትመንት 
ኤም.ኤስ.ዲ.ኢ(MSDE) የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎችን የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት እና በአጠቃላይ የሕፃናት 
እንክብካቤ ገበያ አለመረጋጋትን ለመፍታት ይህንን የገንዘብ ድጋፍ እድል እየሰጠ ነው። እነዚህ ገንዘቦች ለጠንካራ ኢኮኖሚያዊ 
ማገገሚያ እና የበለጠ ፍትሃዊ የወደፊት መንገድን ለመፍጠር ወሳኝ እርምጃ ናቸው። 

በ2021 መገባደጃ ላይ፣ የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት (MSDE) 158 ሚሊዮን ዶላር የማረጋጊያ ፈንድ በመላ 
ግዛቱ ውስጥ ከ5,000 በላይ ለሆኑ የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች (መጀመሪያ ዙር ፕሮግራም) ለቋል። MSDE አሁን 
የቀረውን $128 ሚሊዮን ዶላል ለህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎቹ ይለቃል። 

 
 

በሁለተኛው ዙር የማረጋጋት ልዩነት ምንድነው? 
TŮƄŊŊ ŷŊƚ ņűŌŌŊƄŊżŀŊƅ ŊƙűƅƋ ĿŊƋƘŊŊż ƋŮűƅ żŊƘ Ƅžƕżņ žŌ ŌƕżņűżŬ ażņ ƋŮŊ MSDEŌƅ ƁƄŊƗűžƕƅ Ƅžƕżņň 

 
ሂደት 

MSDE ከሂደቱ ጥያቄዎች እና ተግዳሮቶች ጋር በተገናኘ ከአቅራቢዎች እና ከአቅራቢው ማህበረሰብ የተሰጡ አስተያየቶችን 
ሰምቷል። የኤም.ኤስ.ዲ.ኢ(MSDE) የተሳለጠ የማመልከቻ ሂደት እና ተጨማሪ የደንበኛ ድጋፍ እንደሚሆን ተስፋ ያደርጋልwill 
make the funding easier to obtain and more accessiĿlŊ ŌžƄ all žŌ ƋŮŊ ƅƋaƋŊŌƅ żŊaƄlƚ 6ņ200 ƁƄžƗűņŊƄƅŉ 

 
የገንዘብ ድጋፍ መጠኖች/የገንዘብ ፎርሙላዎች 

ይህ የድጋፍ ዙር ከጠቅላላ ገንዘብ ያነሰ ($128 ሚሊዮን ዶላር ከ $158 ሚሊዮን ዶላር ጋር ሲነጻጸር) ያለው ሲሆን 
ከመጀመሪያው ዙር ($10,000 ዶላር ጋር ሲነጻጸር $15,000) የተለየ የመሠረት ምደባ አለው። በተጨማሪም፣ ይህ የድጋፍ ዙር 
በእያንዳንዱ ፍቃድ ካለው የህጻን እንክብካቤ መስጫ ቦታ በላይ ተጨማሪ ዶላር ይሰጣል። ለእያንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢው 
ጨቅላዎችን የመመዝገብ ፍቃድ ያለው፣ ታዳጊዎችን የመመዝገብ ፍቃድ ያለው፣ በህጻናት እንክብካቤ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም 
ውስጥ የሚሳተፉ ልጆችን የሚያስመዘግብ፣ የሜሪላንድ ኤክሴል(EXCELS) ፕሮግራም አካል ከሆነ እና/ወይም የሚገኝ ከሆነ 
ለእያንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢው ለእያንዳንዱ አገልግሎት ሰጪ ይለያያል። በህዝብ ቆጠራ ትራክት ውስጥ የማህበራዊ 
ተጋላጭነት መረጃ ጠቋሚ .6 ወይም ከዚያ በላይ (ለበለጠ ዝርዝር የፈንድ ፎርሙላ ክፍልን ይመልከቱ) እና በእያንዳንዱ ፍቃድ 
ባለው የልጅ እንክብካቤ ማስገቢያ ከ $0 እስከ $630 ይደርሳል። 

ብቁነት 
 

የመጀመሪያው የማረጋጊያ ፕሮግራም ከማርች 11 ቀን 2021 በፊት ፈቃድ ለተሰጣቸው አገልግሎት አቅራቢዎች ብቻ ክፍት 
ነበር። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ዙር ከማርች 11፣ 2021 በኋላ በMSDE ፈቃድ ለተሰጣቸው አቅራቢዎች ክፍት ነው። 
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ማን ነው ብቁ የሆነው? 
ይህ የገንዘብ ድጋፍ ዕድሉ የተነደፈው ነባር የሕጻናት እንክብካቤ ፕሮግራሞችን ለማረጋጋት ነው እንጂ ገና ለማይሰሩ አዳዲስ 
የሕጻናት እንክብካቤ ፕሮግራሞች ጅምር የገንዘብ ድጋፍ አይደለም። አመልካቾች የቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ ቤት አቅራቢ፣ 
ትልቅ የቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ ቤት አቅራቢ፣ የሕጻናት እንክብካቤ ማዕከል ወይም በትእዛዝ ደብዳቤ ስር የትምህርት 
ፕሮግራም ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ የገንዘብ ድጋፍ እድል መሰረት ለስጦታ ክፍያ ብቁ ለመሆን አመልካቾች ከእያንዳንዱ አምድ 
አንድ መስፈርት ማሟላት አለባቸው፡: 

 

 
 

ፈቃድ / ደንብ 

 
 

ሁኔታ 

 
 
 

ፕሮግራሜ በሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት 
ፈቃድ ተሰጥቶት ወይም ከዚያ በፊት ነበር 

ማርች 11፣ 2021 

ወይም 

ፕሮግራሜ ከማርች 11፣ 2021 በኋላ በሜሪላንድ ስቴት 
የትምህርት ዲፓርትመንት ፈቃድ ተሰጥቶታል 

 
 
 

የእኔ ፕሮግራም በማመልከቻው ቀን የልጆች 
እንክብካቤ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ይገኛል። 

ወይም 
 

ፕሮግራሜ በገንዘብ ችግር ወይም በኮቪድ-ነክ 
ምክንያቶች ለጊዜው ተዘግቷል፣ ነገር ግን በማርች 7፣ 
2022 የልጅ እንክብካቤ አገልግሎቶችን ለመስጠት 

ክፍት ይሆናል። 

 
በተጨማሪ: 

 
• በአንደኛው ዙር የገንዘብ ድጋፍ ያገኙ አመልካቾች በሁለተኛው ዙር እንደገና የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ 

ናቸው። 

• ከአንድ በላይ የሕጻናት እንክብካቤ ቦታ ያላቸው ወይም የሚሰሩ አመልካቾች ለእያንዳንዱ ጣቢያ የተለየ 
ማመልከቻ ማቅረብ አለባቸው። 
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የኮቪድ-19 የልጅ እንክብካቤ ማረጋጊያ ስጦታ ከጃንዋሪ 3-23 ፣ 
 

 

የድጋፍ ክፍያዎች ስንት ናቸው? 
ሁሉም ብቁ አቅራቢዎች የ$10,000 መጠን የመሠረት ሽልማት ይቀበላሉ። የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ብቁ ለሆኑ 
አቅራቢዎች ተጨማሪ ገንዘቦች ይሰጣሉ: 

 
 

ህፃናት (ከ6 ሳምንታት እስከ 12 ወራት) 
ጨቅላዎችን ለሚያገለግሉ አቅራቢዎች ፈቃድ ባለው በአንድ 
ልጅ ተጨማሪ $126.00 

 
ታዳጊዎች (ከ13 ወር እስከ 23 ወራት) 

አንድ ፈቃድ ለዲሲዲቶች ለሚያገለግሉ አገልግሎት ሰጭዎች 
ለተሰጡት አቅራቢዎች ተጨማሪ $ 126.00 ዶላር 

 
የሕፃናት እንክብካቤ ስኮላርሺፕ *** 

በህጻን እንክብካቤ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ውስጥ ለሚሳተፉ ልጆች 
ለሚመዘገቡ አቅራቢዎች በአንድ ፈቃድ ባለው የህጻን እንክብካቤ 
ቦታ ተጨማሪ $126.00 

 
ሜሪላንድ ኤክሴል 

ከ1-5 ደረጃ በመስጠት በሜሪላንድ ኤክሴል ፕሮግራም ውስጥ 
ለሚሳተፉ ሁሉም ብቁ አቅራቢዎች በእያንዳንዱ ፈቃድ ባለው 
የልጅ እንክብካቤ ቦታ ተጨማሪ $126.00 

 
ማህበራዊ ተጋላጭነት 

ከ.6 በላይ የሆነ የማህበራዊ ተጋላጭነት መረጃ ጠቋሚ ባለው 
የህዝብ ቆጠራ ትራክት ውስጥ ላሉ ሁሉም ብቁ አቅራቢዎች 
በአንድ ፈቃድ ባለውለው የልጅ እንክብካቤ ቦታ ተጨማሪ 
$126.00 

 
*የድጋፍ ሽልማትን ካልፈለጉ አቅራቢዎች የሚገኝ ማንኛውም ጥቅም ላይ ያልዋለ ገንዘብ ቀሪ ሒሳብ በተፈቀደላቸው ቦታዎች 
ለሁሉም በስጦታ ለተሰጣቸው አቅራቢዎች ይሰራጫል። 

**ኤም.ኤስ.ዲ.ኢ(MSDE) ከዲሴምበር 15፣ 2021 ጀምሮ በመምሪያው ውስጥ የፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ መጠንን 
ለማስላት ፈቃድ ያላቸውን የልጅ እንክብካቤ ቦታዎች ቁጥር ይጠቀማል። 

*** ለ ድጋፉ ዓላማ፣ MSDE በጁን 2021 እና በዲሴምበር 15፣ 2021 መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ MSDE ለክፍያ መጠየቂያ 
ደረሰኝ አላቀረበም በሚለው ላይ በመመስረት ብቁነትን ይወስናል። 

የሕጻናት እንክብካቤ ስኮላርሺፕ (CSS) ፕሮግራም (የቀድሞው የሕጻናት እንክብካቤ ድጎማ) በሜሪላንድ ውስጥ ብቁ ለሆኑ 
የሥራ ቤተሰቦች ከልጆች እንክብካቤ ወጪዎች ጋር የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ስለ CSS ፕሮግራም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 
ይሄንን ጠቅ ያድርጉ። 

የሜሪላንድ EXCELS ፕሮግራም በሀገር አቀፍ ደረጃ በታወቁ ደረጃዎች እና ምርጥ ተሞክሮዎች ላይ በመመስረት ከ1 እስከ 5 ለ 
ህጻናት እንክብካቤ እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መርሃ ግብሮች የሚሰጥ የጥራት ደረጃ አሰጣጥ እና ማሻሻያ ስርዓት ነው። 

ስለ ሜሪላንድ EXCELS ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እዚህ  ጠቅ ያድርጉ። 
 

According to the Centers for Disease Control (CDC)ņ ľSžŀűal ƗƕlżŊƄaĿűlűƋƚ ƄŊŌŊƄƅ Ƌž ƋŮŊ ƁžƋŊżƋűal żŊŬaƋűƗŊ 
ŊŌŌŊŀƋƅ žż ŀžŻŻƕżűƋűŊƅ ŀaƕƅŊņ Ŀƚ ŊƙƋŊƄżal ƅƋƄŊƅƅŊƅ žż ŮƕŻaż ŮŊalƋŮĿ1. የማህበራዊ ተጋላጭነት መረጃ 
ጠቋሚ (SVI) መረጃን በ ቆጠራ ትራክት ይከታተላል እና ተጋላጭነትን በ15 ቁልፍ የማህበራዊ እና የስነ-ሕዝብ አመላካቾች ላይ 
ተመስርቷል።ľCŊżƅƕƅ ƋƄaŀƋƅĿ aƄŊ ƅƕĿņűƗűƅűžżƅ žŌ ŀžƕżƋűŊƅ ażņ aƄŊ ƄażŷŊņ žż 15 ƅžŀűal ŌaŀƋžƄƅņ 
űżŀlƕņűżŬ ƁžƗŊƄƋƚņ laŀŷ žŌ vehicle access, and crowded housing. Specifically, this measure uses (see Figure 
1, below): 

1   https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html 
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https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/maryland-excels
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
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ማህበራዊ ተጋላጭነት 
 

 

 

 
 
 

ምንጭ (በ12/23/21 የተገኘ):  
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html 

ስለ ማህበራዊ የ ተጋላጭነት መረጃ ጠቋሚ ለበለጠ መረጃ አቅራቢዎች ይህንን  ሊንክ መጎብኘት ይችላሉ። 
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https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
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አንዳንድ የድጋፍ ሽልማቶች ምሳሌዎች ምንድናቸው? 
ሁኔታ 1 

 
50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች ያለው የሕፃን እንክብካቤ አቅራቢ ሕፃናትን እና ታዳጊዎችን ይመዘግባል፣ ነገር ግን 
ምንም ተጨማሪ የገንዘብ መመዘኛዎችን አያሟላም: 

መሰረታዊ ድጋፍ = $10,000 
 

በአንድ ፈቃድ ያለው መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕፃናት መስፈርት ተሟልቷል) + $ 126 (የታዳጊዎች 

መስፈርት ተሟልቷል) = $ 252 ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $ 252 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $ 12,600 

ጠቅላላ ድጋፍ = $ 10,000 + $ 12,600 = $ 22,600 
 
 

ሁኔታ 2 
 

50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች ያለው የሕፃን እንክብካቤ አቅራቢ የትኛውንም ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ መስፈርት 
አያሟላም: 

መሰረታዊ ድጋፍ = $10,000 
 

በአንድ ፈቃድ ያለው መጠን = $0 
 

ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $0 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $0 

ጠቅላላ ድጋፍ = $10,000 + $0 = $10,000 

 
ሁኔታ 3 

 
50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች ያለው የሕጻናት እንክብካቤ አቅራቢ ሕፃናትን እና ታዳጊዎችን ይመዘግባል፣ በህጻናት እንክብካቤ 
ስኮላርሺፕ (CCS) ፕሮግራም የሚሳተፉ ልጆችን ይመዘግባል፣ በ EXCELS ፕሮግራም ውስጥ ይሳተፋል እና በጂኦግራፊያዊ 
አካባቢ በማህበራዊ ተጋላጭነት መረጃ ጠቋሚ (SVI) ውስጥ ይገኛል። 8: 

መሰረታዊ ድጋፍ = $10,000 
 

በአንድ ፈቃድ ያለው የቁማር መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕጻናት መስፈርት ተሟልቷል) + $ 126 (የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) 
+ 

 
በአንድ ፈቃድ ያለው የቦታ መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕጻናት መስፈርት ተሟልቷል) + $126 
(የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) + 

 
$126 (SVI መስፈርት ማሟላት = 630 ዶላር 

 
ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $630 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = 

$31,500 ጠቅላላ ድጋፍ = $10,000 + $31,500 = $41,500 
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የኮቪድ-19 የልጅ እንክብካቤ ማረጋጊያ ስጦታ ከጃንዋሪ 3-23 ፣ 
 

 

 

ለድጋፍ ክፍያ እንዴት ማመልከት እችላለሁ? 
ይህ የገንዘብ ድጋፍ እድል፣ ሁሉንም አባሪዎች እና ማሻሻያዎችን ጨምሮ፣ በቅድመ ልጅነት ክፍል ድህረ ገጽ ላይ ይገኛል. MSDE 
የመስመር ላይ መተግበሪያ ዎችን በ አገናኝ በኩል ብቻ ነው የሚቀበለው። እባክዎ የተቃኙ ቅጂዎች፣ ፋክስ፣ ወይም 
የተፃፉ/የታተሙ መተግበሪያ ዎችን አይ ላኩ። በ ዳሰ ሳ ጥናቱ አገናኝ በኩል በመስመር ላይ የቀረቡ ማመልከቻዎች ብቻ 
ይቆጠራሉ። የህጻናት ተንከባካቢ ዎች አስቀድመው ለመዘጋጀት እንዲችሉ የ ማመልከቻው ፒዲኤፍ(PDF) ቅጂ በዚህ መመሪያ 
መጨረሻ ላይ ተካቷል። የኮምፒዩተር መዳረሻ የሌላቸው አቅራቢዎች መተግበሪያቸውን በሞባይል መሳሪያ በዌብሊንክ በኩል 
ማስገባት ይችላሉ። 

 
 

ማመልከቻውን ለመሙላት ምን ሰነዶች እና መረጃዎች 
ያስፈልጉኛል? 
የመስመር ላይ ማመልከቻውን ከመጀመርዎት በፊት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ሰነዶች መሰብሰብ አለባቸው: 

 
• የአቅራቢዎ መታወቂያ ቁጥር (በፍተሻ ሪፖርትዎ ላይ ባለ 6-አሃዝ ቁጥር ተገኝቷል) 

• የእርስዎ ፈቃድ ወይም የምዝገባ የምስክር ወረቀት ዲጂታል ቅጂ; ወይም የተገዢነት ደብዳቤ 

• የእርስዎ ፈቃድ ወይም የምዝገባ ቁጥር (በእርስዎ ፈቃድ ወይም የምዝገባ የምስክር ወረቀት ላይ ይገኛል) 

• የተሻሻለ የW-9 ቅጽ (አንድ ቅጂ እዚህ ያውርዱ) 

• በቀጥታ የተቀማጭ ቅጽ፣ ክፍያዎችን በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ መቀበል ከፈለጉ (አንድ ቅጂ  እዚህ 
ያውርዱ) 

 
የድጋፍ ጊዜ ምንድን ነው? 
ይህ የገንዘብ ድጋፍ እድል፣ ሁሉንም አባሪዎች እና ማሻሻያዎችን ጨምሮ፣ በቅድመ ልጅነት ክፍል ድህረ ገጽ ላይ ይገኛል. ለስጦታ 
ክፍያ ለማመልከት አቅራቢዎች የመስመር ላይ ማመልከቻውን እዚህ .መሙላት አለባቸው። የህጻናት ተንከባካቢ ዎች 
አስቀድመው ማቅረባቸውን እንዲያዘጋጁ የመተግበሪያው PDF ቅጂ በዚህ መመሪያ መጨረሻ ላይ ተካቷል። 

 
 

ቀን የፕሮግራም ምእራፍ 

 
ከጃንዋሪ 3-2022 

የድጋፍ ማመልከቻው ጊዜ ይከፈታል እና አቅራቢዎች ማመልከቻቸውን 
በመስመር ላይ በድር ማስረከቢያ ቅጽ በኩል ማስገባት ይችላሉ። 

 
ጃንዋሪ 4-2022 

MSDE የድጋፍ ጊዜ ክፍት ሆኖ ሳለ በአንድ ጊዜ የደንበኞች አገልግሎት የድጋፍ 
ክፍለ ጊዜ ይጀምራል። 

 
ጃንዋሪ 10-2022 MSDE የድጋፍ ማመልከቻዎችን ማካሄድ እና የሽልማት አቅራቢዎችን ወይም 

ያልተሟሉ/ብቁ ያልሆኑ መተግበሪያ ዎችን ማሳወቅ ይጀምራል። 
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ጃንዋሪ 22-2022 MSDE የመጨረሻውን የደንበኞች አገልግሎት የድጋፍ ክፍለ ጊዜ አካሄደ። 

 
ጃንዋሪ 23-2022 የስጦታ ማመልከቻ መስኮቱ በቀኑ መጨረሻ እሁድ፣ ጃንዋሪ 23፣ 2022 ይዘጋል 

 
ፌብሪዋሪ 4-2022 

የካርታ መስኮቱ በቀኑ መጨረሻ እሁድ፣ ጃንዋሪ 23፣ 2022 ይዘጋል። MSDE 
በዚህ ቀን ያልተሟሉ ማመልከቻዎችን እና/ወይም በ ማመልከቻዎች ውስጥ 
ያሉ ስህተቶችን ለአመልካቾች ያሳውቃል። 

 
 
 

ማመልከቻዬን ካስገባሁ በኋላ ምን ይከሰታል? 
MSDE የድጋፍ ማመልከቻዎችን በሂደት ማካሄድ ይጀምራል። አንዴ ማመልከቻ ከገባ፣ MSDE ብቁነትን ለማረጋገጥ 
ማመልከቻውን ይገመግመዋል እና አቅራቢውን ከየራሳቸው የሽልማት መጠን ጋር ያዛምዳል (የሽልማት መጠኑ በዚህ የመረጃ 
ምንጭ ውስጥ በተገለጸው ቀመር እና በድጋፍ ማመልከቻ ላይ መሰረት በማድረግ ይወሰናል)። 

ማመልከቻው ከተጠናቀቀ እና አቅራቢው ብቁ ከሆነ፣ MSDE ሽልማቱን እና የሽልማት መጠኑን ለ አቅራቢው ያሳውቃል። 
አፕሊኬሽኑ ያልተሟላ ከሆነ ወይም MSDE አቅራቢውን ብቁ እንዳልሆነ ከመዘገበ፣ MSDE አቅራቢውን ያሳውቃል 
(ከፌብሩዋሪ 4, 2022 ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ) እና ማንኛቸውም ተለይተው የሚታወቁ ችግሮችን ለመፍታት ለአቅራቢው አንድ 
ሳምንት (7 የቀን መቁጠሪያ ቀናት) ይሰጣል። 

የድጋፍ ማመልከቻ ግምገማን መሠረት በማድረግ፣ MSDE የእርዳታዎችን ሂደት በፌብሩዋሪ ወር መጀመሪያ ላይ 
እንደሚያጠናቅቅ ይጠብቃል። MSDE ሁሉንም የሽልማት ሂደት በማርች 4፣ 2022 ያጠናቅቃል። ይህ ማለት፡ MSDE በዚህ 
ቀን ወይም ቀን ሁሉንም ሽልማቶች ለክፍያ ተቆጣጣሪው ያቀርባል። MSDE የክፍያ መረጃን ወደ ተቆጣጣሪው ከላከ በኋላ 
ለ ሂደቱ አቅራቢዎች ከግዛቱ 3-4 የስራ ቀናት ለ ACH (ቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ) ክፍያ ወይም በ 30 ቀናት ውስጥ 
በመደበኛ ፖስታ ለሚላኩ ቼኮች ገንዘቦችን እንደሚቀበሉ መጠበቅ ይችላሉ። እባክዎን ያስታውሱ የፖስታ ቤት መዘግየት 
ዎች በክፍያ ሂደት እና በቼክ ደረሰኝ መካከል ተጨማሪ ጊዜን ሊያስከትል ይችላል። 

 
ሁኔታ 1: 

አቅራቢው ማመልከቻውን በጃንዋሪ 23, የማመልከቻ መስኮቱ የመጨረሻ ቀን, ነገር ግን ያልተሟላ ነው - አቅራቢው የ 
ፍቃዳቸውን ዲጂታል ቅጂ ለመጫን ሲሞክር በአጋጣሚ የተሳሳተው ን ፋይል አያይዘዋል. MSDE ማመልከቻውን እና ሰነዶችን 
ገምግሞ በፌብሩዋሪ 4 ምላሽ ይሰጣል፣ የተስተካከለውን መረጃ በ7 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ እንዲቀርብ ይጠይቃል። 
በፌብሩዋሪ 11፣ አቅራቢው የተሻሻለውን ፋይል ይልካል። ተጨማሪው መረጃ በፌብርዋሪ 18 በMSDE ይገመገማል። MSDE 
ከዚያም የውስጥ ሂሳብ ሂደቱን ይጀምራል እና ሒሳቡን በማርች 3 ያጠናቅቃል። MSDE የክፍያ መረጃውን በማርች 4 እንዲሰራ 
ወደ ተቆጣጣሪው ይልካል። አቅራቢው ገንዘብ ለመቀበል መርጧል aƅ a ņűƄŊŀƋ ņŊƁžƅűƋņ ƘŮűŀŮ űƅ ƁƄžŀŊƅƅŊņ ażņ 
Ōƕżņƅ aƄƄűƗŊ űż ƋŮŊ ƁƄžƗűņŊƄŌƅ Ŀażŷ aŀŀžƕżƋ aƄžƕżņ  3-4 business days after March 4, 2022. 
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ሁኔታ 2: 

አቅራቢው ማመልከቻውን በጃንዋሪ 4 ያቀርባል - ማመልከቻው ሙሉ ነው እና ሁሉም ሰነዶች ትክክል ናቸው. MSDE 
መተግበሪያውን ይገመግማል እና ሽልማቱን በጃንዋሪ 15 ያሳውቃል። MSDE ከዚያም የውስጥ አካውንቲንግ ሂደቱን 
ይጀምራል እና በፌብሩዋሪ መጀመሪያ ላይ ሂሳቡን ያጠናቅቃል። MSDE የክፍያ መረጃውን ለአገልግሎት አቅራቢው ቼክ 
አውጥቶ ቼኩን ለሚልክ ተቆጣጣሪ ይልካል Ɨűa USPSŉ TŮŊ ŀŮŊŀŷ aƄƄűƗŊƅ aƋ ƋŮŊ ƁƄžƗűņŊƄŌƅ aņņƄŊƅƅ a few 
weeks later (በ USPS የመላኪያ ጊዜ ላይ በመመስረት). 

 
 

የክፍያው ሂደት ምንድን ነው? 
የድጋፍ ክፍያዎች በአንድ ክፍያ የሚከፈል ይሆናል። አቅራቢዎች እንዴት ክፍያዎችን መቀበል እንደሚፈልጉ (በ USPS በኩል 
በቀጥታ የተቀማጭ ገንዘብ ወይም ቼክ) በስጦታ ማመልከቻው መጨረሻ ላይ ሊያመለክቱ ይችላሉ። 

ቀጥታ ተቀማጭ 
 

በመጀመሪያው ዙር የድጋፍ ክፍያ ከተሸልሙ፣ አሁንም እዚያው አድራሻ ላይ ነዎት፣ በተመሳሳይ ፈቃድ እየሰሩ ነው፣ እና 
የአንደኛው ዙር የድጋፍ ክፍያ በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ የተቀበሉ ከሆነ፣ MSDE አስቀድሞ የተቀማጭ ገንዘብ መረጃው 
አለው። ካልሆነ እና የእርዳታ ክፍያዎን በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ መቀበል ከፈለጉ ቀጥታ የተቀማጭ ገንዘብ ቅጽ መሙላት  
እና በፖስታ መላክ አለብዎት። or fax to ƋŮŊ CžŻƁƋƄžllŊƄŌƅ office, which triggers an identity-verification 
process. Please allow 14 days ŌƄžŻ ƋŮŊ ņaƋŊ žŌ ƗŊƄűŌűŀaƋűžż ŌžƄ ƋŮŊ CžŻƁƋƄžllŊƄŌƅ/TƄŊaƅƕƄŊƄŌƅ žŌŌűŀŊ Ƌž 
ƁƄžŀŊƅƅ ƚžƕƄ ƄŊƃƕŊƅƋŉ 

በ USPS በኩል ያረጋግጡ 
 

ክፍያ በ USPS በኩል በቼክ እንዲላክ ከመረጡ፣ ቼኩ በማመልከቻው ውስጥ ወደ ተጠቀሰው አካላዊ አድራሻ ይላካል። 
በUSPS በኩል የሚላኩ ቼኮች በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ከተላኩ ክፍያዎች ዘግይተው ይደርሳሉ። MSDE በUSPS በኩል 
ለሚላኩ ክፍያዎች የመከታተያ እና የማድረስ መረጃ ማቅረብ አልቻለም። 
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ገንዘቡን በምን ላይ ልጠቀም በት እችላለሁ? 
 

ምድብ መግለጫ 

 
የሰራተኞች ወጪዎች 

 
ለህጻናት እንክብካቤ ፕሮግራም ሰራተኞች ደመወዝ እና ጥቅማጥቅሞችን 
ያካትታል; በህጻን እንክብካቤ ማእከል ውስጥ ለሚገኙ ማናቸውም ሰራተኞች 
ወይም የቤተሰብ ሕጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች እና ሰራተኞቻቸው ካሳ 
መጨመር; የጤና, የጥርስ እና የእይታ ኢንሹራንስ; ስኮላርሺፕ; የተከፈለ 
ሕመም ወይም የቤተሰብ ፈቃድ; የጡረታ መዋጮ; ቀጣይነት ያለው ሙያዊ 
እድገት ወይም ስልጠና; ፕሪሚየም ወይም የአደጋ ክፍያ; የሰራተኞች ጉርሻዎች; 
የሰራተኞች የመጓጓዣ ወጪዎች ወደ ሥራ ወይም ወደ ሥራ; ለክትባት 
ቀጠሮዎች የሚከፈልበት ጊዜ እና የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመቆጣጠር እና ለክትባት 
ቀጠሮዎች የመጓጓዣ ወጪዎችን ጨምሮ የ COVID-19 ክትባቶችን ለማግኘት 
ሰራተኞቹን ለመደገፍ የሚረዱ ሀብቶች 

 
ኪራይ/ሞርጌጅ፣ መገልገያዎች፣ 
መገልገያዎች፣ ጥገና እና 
ኢንሹራንስ 

 
ዘግይቶ ክፍያ ጋር የተያያዙ ዘግይቶ ክፍያዎች ወይም ክፍያዎች; የመጫወቻ 
ሜዳዎችን መገንባት ወይም ማሻሻል፣ መታጠቢያ ቤቶችን ማደስ፣ የባቡር 
መስመር ዝርጋታ፣ ራምፕስ ወይም አውቶማቲክ በሮች ተቋሙን የበለጠ ተደራሽ 
ለማድረግ፣ ጭነት የሌላቸውን ግድግዳዎች በማስወገድ በእነዚህ ብቻ ሳይወሰን 
የመጫወቻ ሜዳዎችን መገንባት ወይም ማሻሻል፣ የኮቪድ19 ችግሮችን 
ለመፍታት ጥገና እና ጥቃቅን እድሳት; የሕፃናት እንክብካቤ ፕሮግራሞችን 
አካታች እና አካል ጉዳተኛ ልጆችን እና የአካል ጉዳተኛ የቤተሰብ አባላትን ተደራሽ 
የሚያደርግ ማሻሻያ ይበረታታሉ። ተገዢነትን ለማረጋገጥ የፍቃድ አሰጣጥ 
ደንቦችን ይመልከቱ 

 
የግል መከላከያ 

 
ለኮቪድ-19 የህዝብ ጤና ምላሽ የተለየ ወጭ 

መሳሪያዎች ፣ ጽዳት እና ድንገተኛ እና መሳሪያዎችን፣ አቅርቦቶችን፣ አገልግሎቶችን እና ሊያካትት ይችላል እና 
ሌሎች ጤና እና ደህንነት የክልል እና የአካባቢ ጤና እና ደህንነትን ማሟላት የሚደግፍ ስልጠና 
ልምዶች ከመከላከል እና ከመቆጣጠር ጋር የተያያዙትን ጨምሮ መመሪያዎች 

 የኢንፌክሽን በሽታዎች ፣ ድንገተኛ የሕፃናት ሞት ሲንድሮም መከላከል 
 እና ደህንነቱ የተጠበቀ የእንቅልፍ ልምዶችን መጠቀም ፣ የህክምና አስተዳደር 
 (ከወላጆች ስምምነት መስፈርቶች ጋር የሚስማማ), መከላከል እና 
 በምግብ እና በአለርጂ ምላሾች ምክንያት ለአደጋ ጊዜ ምላሽ መስጠት ፣ 
 የሕንፃ እና የአካላዊ ደህንነት, የተናወጠ ሕፃን መከላከል 
 ሲንድሮም እና አስጨናቂ የጭንቅላት ጉዳት እና የልጆች አያያዝ ፣ 
 ከተፈጥሮ አደጋ ለሚመጡ ድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ ማቀድ ወይም 
 ሰው ሰራሽ ክስተት, የአደገኛ ቁሳቁሶች አያያዝ እና ማከማቻ 
 እና ባዮኮንታሚኖችን በተገቢው ሁኔታ ማስወገድ, ተገቢ 
 ልጆችን በማጓጓዝ ላይ ያሉ ጥንቃቄዎች, የሕፃናት የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ እና 

CPR, 
 እና የልጅ ጥቃትን እና ቸልተኝነትን እውቅና እና ሪፖርት ማድረግ 
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እቃዎች እና አቅርቦቶች 

 
ለኮቪድ-19 የህዝብ ጤና ድንገተኛ ምላሽ ለመስጠት የመሣሪያዎች እና 
አቅርቦቶች ግዢ ወይም ዝመና ዎች። እቃዎቹ እና አቅርቦቶቹ ለኮቪድ-19 
የህዝብ ጤና አስቸኳይ ምላሽ እስካልሆኑ ድረስ የቤት ውስጥ እና የውጪ 
መሳሪያዎችን እና የንግድ ስራዎችን ከደህንነት ፕሮቶኮሎች እና ከዕድገት አኳያ 
አግባብነት ያለው አሰራርን የሚያመቻቹ አቅርቦቶችን እንዲሁም ምላሽ 
ለመስጠት የሚያስፈልጉትን የንግድ ስራዎች ሊያካትቱ ይችላሉ። እንደ የንግድ 
ሶፍትዌር እና ማሻሻያዎች ያሉ አዳዲስ ፈተናዎች። 

 
እቃዎች እና አገልግሎቶች 

 
ለ ህጻን እንክብካቤ ፕሮግራም ሥራ አስፈላጊ የሆኑትን ማንኛውንም ዕቃ ወይም 
አገልግሎት ያካትታል; የሸቀጦች ምሳሌዎች ጨዋታን፣ መማርን፣ መመገብን፣ 
ዳይፐር ማድረግን እና መጸዳጃ ን ወይም አስተማማኝ እንቅልፍን ለማመቻቸት 
ምግብ እና መሳሪያዎች እና ቁሶች ናቸው። የአገልግሎቶች ምሳሌዎች የቢዝነስ 
አውቶሜሽን ስልጠና እና የድጋፍ አገልግሎቶች፣ የጋራ አገልግሎቶች፣ የህጻናት 
እንክብካቤ አስተዳደር አገልግሎቶች፣ የምግብ አገልግሎቶች እና መጓጓዣ ዎች 
ናቸው። እንዲሁም ከፈቃድ አሰጣጥ ጋር የተያያዙ ክፍያዎችን እና የፍቃድ 
መስፈርቶችን ከማሟላት ጋር የተያያዙ ወጪዎችን ያካትታል 

 
የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች 

 
የልጆችን እና የሰራተኞችን የአእምሮ ጤና መደገፍ; ለምሳሌ የጨቅላ እና የጨቅላ 
ሕጻናት የአእምሮ ጤና ምክክር (IECMHC)፣ የአእምሮ ጤና ባለሙያዎችን 
ከትናንሽ ልጆች እና ቤተሰቦቻቸው ጋር ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ማህበራዊ፣ ስሜታዊ 
እና ባህሪ ጤንነታቸውን እና እድገታቸውን የሚያሻሽል በመከላከል ላይ 
የተመሰረተ ስትራቴጂ። ልጆች በሚማሩበት እና በሚያድጉበት ቅንብሮች ውስጥ; 
የሕፃናት እንክብካቤ ሴክተሩን ለማረጋጋት የተንከባካቢዎች ደህንነትም አስፈላጊ 
ነው ምክንያቱም የሰራተኞች የአእምሮ ጤንነት እና ደህንነት ስልጠና ፣ ቅጥር እና 
ማቆየት እንዲሁም ለልጆች የሚሰጠውን የእንክብካቤ ደረጃ ላይ ተጽእኖ 
ያሳድራል; ለሰራተኞች የአእምሮ ጤና ምክክር እና ሌሎች የአእምሮ ጤና ድጋፍ 
ዓይነቶች ለሰራተኞች እንዲሁ ይፈቀዳሉ 

 
 

ደረሰኞችን ማስቀመጥ አለብኝ? 
የድጋፍ ገንዘቡን መጠቀም ለኦዲት ተገዢ ነው። ትክክለኛ እና የተሟላ የሂሳብ መዝገቦችን መያዝዎን ያረጋግጡ። የድጎማ 
ገንዘቦች በሚፈቀዱ ወጪዎች ላይ የማይውሉ ከሆነ ወይም ያለአግባብ ጥቅም ላይ ከዋሉ ገንዘቦቹን መልሰው እንዲከፍሉ 
ሊጠየቁ ይችላሉ። 
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ጥያቄዎች? 
የማመልከቻው መስኮት ከመከፈቱ በፊት ስለ ማመልከቻው ወይም ሂደቱ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ የMSDE ሰራተኞችን 
በሚከተሉት መንገዶች ማግኘት ይችላሉ: 

ኢሜል፡ CHILDCAREGRANTS.MSDE@MARYLAND.GOV 
 

ቅጽ: የእኛን  የጥያቄ ቅጽ ይመልከቱ 

 
የደንበኞች አገልግሎት ስፔሻሊስት በ24 ሰዓታት ውስጥ ወይም በሚቀጥለው የስራ ቀን ውስጥ ለሁሉም ጥያቄዎች ምላሽ 
ይሰጣል። እባክዎን ያስተውሉ፡ MSDE ዲሴምበር 31፣ 2021 እና ጥር 17፣ 2022 ይዘጋል። 

አንዴ የስጦታ ማመልከቻ መስኮቱ ከተከፈተ፣ MSDE  ለተጨማሪ የደንበኞች ድጋፍ የተወሰነ የፋይናንሺያል 
ተወካይን ጨምሮ የተወሰነ ስልክ ቁጥር ይሰጣል። 

 
 

በማመልከቻው ላይ እገዛ ካስፈለገኝስ? 
MSDE ስለ አፕሊኬሽኑ እና ሂደቱ ጥያቄዎች ላላቸው አቅራቢዎች በማመልከቻው መስኮት ውስጥ የምናባዊ የደንበኞች 
አገልግሎት የድጋፍ ክፍለ ጊዜዎችን ይይዛል። ክፍለ ጊዜን እንዴት መመዝገብ እና መቀላቀል እንደሚችሉ መረጃ በቀጣይ ቀን 
ይቀርባል። ለዝማኔዎች የሕፃናት እንክብካቤ ቢሮ ድህረ ገጽን  ይመልከቱ። MSDE ሶስት አይነት የድጋፍ ክፍለ ጊዜዎችን 
ያስተናግዳል እንዲሁም የእያንዳንዱን አይነት ክፍለ ጊዜ ቅጂዎች በድር ጣቢያው ላይ ይለጠፋል: 

 
ሰነድ ያስፈልጋል 

ዌቢናር: MSDE የድጋፍ ፕሮግራሙን አጠቃላይ እይታ ያቀርባል እና ተሰብሳቢዎችን የት እንደሚያገኙ እና የስጦታ ማመልከቻ 
ቅጹን ለመጨረስ እና ለማስገባት የሚያስፈልጉትን የተለያዩ ሰነዶች እንዴት መሙላት እንደሚችሉ ያሳልፋል። MSDE 
ለጥያቄዎች የሚቀረው ጊዜ ሲቀረው ምላሽ ይሰጣል። 

 
የማመልከቻ ቅጽ 

ዌቢናር: MSDE በእያንዳንዱ የስጦታ ማመልከቻ ቅጽ ላይ ተሳታፊዎችን ይመላለሳል። MSDE ለጥያቄዎች የሚቀረው ጊዜ 
ሲቀረው ምላሽ ይሰጣል። 

 
ጥያቄዎች እና መልሶች 

ምናባዊ ክፍት ክፍለ ጊዜ: እነዚህ ክፍለ-ጊዜዎች ለጥያቄዎች እና መልሶች ጊዜ ይሆናሉ ስለዚህ MSDE በተቻለ መጠን ለህጻናት 
እንክብካቤ አቅራቢዎች የተበጀ ድጋፍ መስጠት ይችላል። 
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ከታች የደንበኞች አገልግሎት የድጋፍ ክፍለ ጊዜዎች የቀን መቁጠሪያ ነው። ክፍለ ጊዜን እንዴት መመዝገብ እና መቀላቀል 
እንደሚችሉ መረጃ በቀጣይ ቀን ይቀርባል። ለዝማኔዎች ድህረ ገጹን ይመልከቱ። 

 

ቀን ሰዓት ርእስ 

 
ማክሰኞ ጃንዋሪ 4 

 
ከምሽቱ 1-

2 ሰአት 

 
ሰነድ ያስፈልጋል 

 
ሐሙስ ጃንዋሪ 6 

 
ከምሽቱ 6-

7 ሰአት 

 
የማመልከቻ ቅጽ 

 
ቅዳሜ ጃንዋሪ 8 

 
ከጠዋቱ 
10-11 
ሰዓት 

 
ጥያቄዎች እና መልሶች 

 
ማክሰኞ ጃንዋሪ 11 

 
ከምሽቱ 1-

2 ሰአት 

 
ሰነድ ያስፈልጋል 

 
ሐሙስ ጃንዋሪ 13 

 
ከምሽቱ 6-

7 ሰአት 

 
የማመልከቻ ቅጽ 

 
ቅዳሜ ጃንዋሪ 15 

 
ከጠዋቱ 
10-11 
ሰዓት 

 
ጥያቄዎች እና መልሶች 

 
የድጋፍ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች 
MSDE በስጦታ መተግበሪያ ዉ መስኮት ውስጥ በሙሉ በ አቅራቢዎች አስተያየት ላይ በመመስረት ድህረ ገጹን በተደጋጋሚ 
በሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQs) ያዘምናል። በዚህ መሠረት ለተደጋጋሚ ጥያቄዎች እባክዎን ድህረ ገጹን መፈተሽ ዎን ይቀጥሉ። 
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አባሪ: 
 

የድጋፍ ማመልከቻ አብነት ቀጥታ 

ተቀማጭ ፎርም 

W-9 ቅጽ 
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	የልጆች እንክብካቤ ማረጋጊያ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ምንድን ነው?
	የቢደን አስተዳደር በኮቪድ-19 ምክንያት የተፈጠረውን የሕጻናት እንክብካቤ ችግር ለመፍታት 39 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የማዳን ዕቅድ ኤ.አር.ፒ(ARP) ፈንድ ለክልሎች፣ ግዛቶች እና ጎሳዎች ለቋል። እነዚህ ገንዘቦች የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎችን እና የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች በሮቻቸውን ክፍት እንዲያደርጉ ይረዳሉ። እነዚህ አቅራቢዎች የአስፈላጊ ሰራተኞችን ልጆች በመንከባከብ እና ወደ ሥራ ...
	የቢደን አስተዳደር በኮቪድ-19 ምክንያት የተፈጠረውን የሕጻናት እንክብካቤ ችግር ለመፍታት 39 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የማዳን ዕቅድ ኤ.አር.ፒ(ARP) ፈንድ ለክልሎች፣ ግዛቶች እና ጎሳዎች ለቋል። እነዚህ ገንዘቦች የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎችን እና የቅድመ ልጅነት አስተማሪዎች በሮቻቸውን ክፍት እንዲያደርጉ ይረዳሉ። እነዚህ አቅራቢዎች የአስፈላጊ ሰራተኞችን ልጆች በመንከባከብ እና ወደ ሥራ ...
	TŮűƅ ŌƕżņűżŬ žƁƁžƄƋƕżűƋƚ ŀžżƅƋűƋƕƋŊƅ ƋŮŊ ƅŊŀžżņ Ƅžƕżņ žŌ MaƄƚlażņŌƅ CŮűlņ CaƄŊ SƋaĿűlűƛaƋűžż GƄażƋ Program. The Division of Early Childhood within the Maryland State የትምህርት ዲፓርትመንት ኤም.ኤስ.ዲ.ኢ(MSDE) የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎችን የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት እና በአጠቃላይ የሕ...
	በ2021 መገባደጃ ላይ፣ የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት (MSDE) 158 ሚሊዮን ዶላር የማረጋጊያ ፈንድ በመላ ግዛቱ ውስጥ ከ5,000 በላይ ለሆኑ የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች (መጀመሪያ ዙር ፕሮግራም) ለቋል። MSDE አሁን የቀረውን $128 ሚሊዮን ዶላል ለህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎቹ ይለቃል።
	በ2021 መገባደጃ ላይ፣ የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት (MSDE) 158 ሚሊዮን ዶላር የማረጋጊያ ፈንድ በመላ ግዛቱ ውስጥ ከ5,000 በላይ ለሆኑ የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች (መጀመሪያ ዙር ፕሮግራም) ለቋል። MSDE አሁን የቀረውን $128 ሚሊዮን ዶላል ለህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎቹ ይለቃል።

	በሁለተኛው ዙር የማረጋጋት ልዩነት ምንድነው?
	TŮƄŊŊ ŷŊƚ ņűŌŌŊƄŊżŀŊƅ ŊƙűƅƋ ĿŊƋƘŊŊż ƋŮűƅ żŊƘ Ƅžƕżņ žŌ ŌƕżņűżŬ ażņ ƋŮŊ MSDEŌƅ ƁƄŊƗűžƕƅ Ƅžƕżņň
	MSDE ከሂደቱ ጥያቄዎች እና ተግዳሮቶች ጋር በተገናኘ ከአቅራቢዎች እና ከአቅራቢው ማህበረሰብ የተሰጡ አስተያየቶችን ሰምቷል። የኤም.ኤስ.ዲ.ኢ(MSDE) የተሳለጠ የማመልከቻ ሂደት እና ተጨማሪ የደንበኛ ድጋፍ እንደሚሆን ተስፋ ያደርጋልwill make the funding easier to obtain and more accessiĿlŊ ŌžƄ all žŌ ƋŮŊ ƅƋaƋŊŌƅ żŊaƄlƚ 6ņ200 ƁƄžƗűņŊƄƅŉ
	ይህ የድጋፍ ዙር ከጠቅላላ ገንዘብ ያነሰ ($128 ሚሊዮን ዶላር ከ $158 ሚሊዮን ዶላር ጋር ሲነጻጸር) ያለው ሲሆን ከመጀመሪያው ዙር ($10,000 ዶላር ጋር ሲነጻጸር $15,000) የተለየ የመሠረት ምደባ አለው። በተጨማሪም፣ ይህ የድጋፍ ዙር በእያንዳንዱ ፍቃድ ካለው የህጻን እንክብካቤ መስጫ ቦታ በላይ ተጨማሪ ዶላር ይሰጣል። ለእያንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢው ጨቅላዎችን የመመዝገብ ፍቃድ ያለ...
	ይህ የድጋፍ ዙር ከጠቅላላ ገንዘብ ያነሰ ($128 ሚሊዮን ዶላር ከ $158 ሚሊዮን ዶላር ጋር ሲነጻጸር) ያለው ሲሆን ከመጀመሪያው ዙር ($10,000 ዶላር ጋር ሲነጻጸር $15,000) የተለየ የመሠረት ምደባ አለው። በተጨማሪም፣ ይህ የድጋፍ ዙር በእያንዳንዱ ፍቃድ ካለው የህጻን እንክብካቤ መስጫ ቦታ በላይ ተጨማሪ ዶላር ይሰጣል። ለእያንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢው ጨቅላዎችን የመመዝገብ ፍቃድ ያለ...
	የመጀመሪያው የማረጋጊያ ፕሮግራም ከማርች 11 ቀን 2021 በፊት ፈቃድ ለተሰጣቸው አገልግሎት አቅራቢዎች ብቻ ክፍት ነበር። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ዙር ከማርች 11፣ 2021 በኋላ በMSDE ፈቃድ ለተሰጣቸው አቅራቢዎች ክፍት ነው።
	የመጀመሪያው የማረጋጊያ ፕሮግራም ከማርች 11 ቀን 2021 በፊት ፈቃድ ለተሰጣቸው አገልግሎት አቅራቢዎች ብቻ ክፍት ነበር። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ዙር ከማርች 11፣ 2021 በኋላ በMSDE ፈቃድ ለተሰጣቸው አቅራቢዎች ክፍት ነው።

	ማን ነው ብቁ የሆነው?
	ይህ የገንዘብ ድጋፍ ዕድሉ የተነደፈው ነባር የሕጻናት እንክብካቤ ፕሮግራሞችን ለማረጋጋት ነው እንጂ ገና ለማይሰሩ አዳዲስ የሕጻናት እንክብካቤ ፕሮግራሞች ጅምር የገንዘብ ድጋፍ አይደለም። አመልካቾች የቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ ቤት አቅራቢ፣ ትልቅ የቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ ቤት አቅራቢ፣ የሕጻናት እንክብካቤ ማዕከል ወይም በትእዛዝ ደብዳቤ ስር የትምህርት ፕሮግራም ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ የገን...
	ይህ የገንዘብ ድጋፍ ዕድሉ የተነደፈው ነባር የሕጻናት እንክብካቤ ፕሮግራሞችን ለማረጋጋት ነው እንጂ ገና ለማይሰሩ አዳዲስ የሕጻናት እንክብካቤ ፕሮግራሞች ጅምር የገንዘብ ድጋፍ አይደለም። አመልካቾች የቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ ቤት አቅራቢ፣ ትልቅ የቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ ቤት አቅራቢ፣ የሕጻናት እንክብካቤ ማዕከል ወይም በትእዛዝ ደብዳቤ ስር የትምህርት ፕሮግራም ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ የገን...
	በተጨማሪ:
	 በአንደኛው ዙር የገንዘብ ድጋፍ ያገኙ አመልካቾች በሁለተኛው ዙር እንደገና የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ናቸው።
	 በአንደኛው ዙር የገንዘብ ድጋፍ ያገኙ አመልካቾች በሁለተኛው ዙር እንደገና የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ናቸው።
	 ከአንድ በላይ የሕጻናት እንክብካቤ ቦታ ያላቸው ወይም የሚሰሩ አመልካቾች ለእያንዳንዱ ጣቢያ የተለየ ማመልከቻ ማቅረብ አለባቸው።
	 ከአንድ በላይ የሕጻናት እንክብካቤ ቦታ ያላቸው ወይም የሚሰሩ አመልካቾች ለእያንዳንዱ ጣቢያ የተለየ ማመልከቻ ማቅረብ አለባቸው።

	የድጋፍ ክፍያዎች ስንት ናቸው?
	ሁሉም ብቁ አቅራቢዎች የ$10,000 መጠን የመሠረት ሽልማት ይቀበላሉ። የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ብቁ ለሆኑ አቅራቢዎች ተጨማሪ ገንዘቦች ይሰጣሉ:
	ሁሉም ብቁ አቅራቢዎች የ$10,000 መጠን የመሠረት ሽልማት ይቀበላሉ። የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ብቁ ለሆኑ አቅራቢዎች ተጨማሪ ገንዘቦች ይሰጣሉ:
	*የድጋፍ ሽልማትን ካልፈለጉ አቅራቢዎች የሚገኝ ማንኛውም ጥቅም ላይ ያልዋለ ገንዘብ ቀሪ ሒሳብ በተፈቀደላቸው ቦታዎች ለሁሉም በስጦታ ለተሰጣቸው አቅራቢዎች ይሰራጫል።
	**ኤም.ኤስ.ዲ.ኢ(MSDE) ከዲሴምበር 15፣ 2021 ጀምሮ በመምሪያው ውስጥ የፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ መጠንን ለማስላት ፈቃድ ያላቸውን የልጅ እንክብካቤ ቦታዎች ቁጥር ይጠቀማል።
	*** ለ ድጋፉ ዓላማ፣ MSDE በጁን 2021 እና በዲሴምበር 15፣ 2021 መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ MSDE ለክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ አላቀረበም በሚለው ላይ በመመስረት ብቁነትን ይወስናል።

	የሕጻናት እንክብካቤ ስኮላርሺፕ (CSS) ፕሮግራም (የቀድሞው የሕጻናት እንክብካቤ ድጎማ) በሜሪላንድ ውስጥ ብቁ ለሆኑ የሥራ ቤተሰቦች ከልጆች እንክብካቤ ወጪዎች ጋር የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ስለ CSS ፕሮግራም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ይሄንን ጠቅ ያድርጉ።
	የሕጻናት እንክብካቤ ስኮላርሺፕ (CSS) ፕሮግራም (የቀድሞው የሕጻናት እንክብካቤ ድጎማ) በሜሪላንድ ውስጥ ብቁ ለሆኑ የሥራ ቤተሰቦች ከልጆች እንክብካቤ ወጪዎች ጋር የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ስለ CSS ፕሮግራም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ይሄንን ጠቅ ያድርጉ።
	የሜሪላንድ EXCELS ፕሮግራም በሀገር አቀፍ ደረጃ በታወቁ ደረጃዎች እና ምርጥ ተሞክሮዎች ላይ በመመስረት ከ1 እስከ 5 ለ ህጻናት እንክብካቤ እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መርሃ ግብሮች የሚሰጥ የጥራት ደረጃ አሰጣጥ እና ማሻሻያ ስርዓት ነው።
	የሜሪላንድ EXCELS ፕሮግራም በሀገር አቀፍ ደረጃ በታወቁ ደረጃዎች እና ምርጥ ተሞክሮዎች ላይ በመመስረት ከ1 እስከ 5 ለ ህጻናት እንክብካቤ እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መርሃ ግብሮች የሚሰጥ የጥራት ደረጃ አሰጣጥ እና ማሻሻያ ስርዓት ነው።
	ስለ ሜሪላንድ EXCELS ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እዚህ  ጠቅ ያድርጉ።
	According to the Centers for Disease Control (CDC)ņ ľSžŀűal ƗƕlżŊƄaĿűlűƋƚ ƄŊŌŊƄƅ Ƌž ƋŮŊ ƁžƋŊżƋűal żŊŬaƋűƗŊ ŊŌŌŊŀƋƅ žż ŀžŻŻƕżűƋűŊƅ ŀaƕƅŊņ Ŀƚ ŊƙƋŊƄżal ƅƋƄŊƅƅŊƅ žż ŮƕŻaż ŮŊalƋŮĿ1. የማህበራዊ ተጋላጭነት መረጃ ጠቋሚ (SVI) መረጃን በ ቆጠራ ትራክት ይከታተላል እና ተጋላጭነትን በ15 ቁልፍ የማህበ...
	ምንጭ (በ12/23/21 የተገኘ):  https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
	ምንጭ (በ12/23/21 የተገኘ):  https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
	ስለ ማህበራዊ የ ተጋላጭነት መረጃ ጠቋሚ ለበለጠ መረጃ አቅራቢዎች ይህንን  ሊንክ መጎብኘት ይችላሉ።

	አንዳንድ የድጋፍ ሽልማቶች ምሳሌዎች ምንድናቸው?
	መሰረታዊ ድጋፍ = $10,000
	በአንድ ፈቃድ ያለው መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕፃናት መስፈርት ተሟልቷል) + $ 126 (የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) = $ 252 ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $ 252 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $ 12,600
	በአንድ ፈቃድ ያለው መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕፃናት መስፈርት ተሟልቷል) + $ 126 (የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) = $ 252 ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $ 252 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $ 12,600
	ጠቅላላ ድጋፍ = $ 10,000 + $ 12,600 = $ 22,600
	መሰረታዊ ድጋፍ = $10,000
	በአንድ ፈቃድ ያለው መጠን = $0
	ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $0 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $0 ጠቅላላ ድጋፍ = $10,000 + $0 = $10,000
	ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $0 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $0 ጠቅላላ ድጋፍ = $10,000 + $0 = $10,000
	50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች ያለው የሕጻናት እንክብካቤ አቅራቢ ሕፃናትን እና ታዳጊዎችን ይመዘግባል፣ በህጻናት እንክብካቤ ስኮላርሺፕ (CCS) ፕሮግራም የሚሳተፉ ልጆችን ይመዘግባል፣ በ EXCELS ፕሮግራም ውስጥ ይሳተፋል እና በጂኦግራፊያዊ አካባቢ በማህበራዊ ተጋላጭነት መረጃ ጠቋሚ (SVI) ውስጥ ይገኛል። 8:
	መሰረታዊ ድጋፍ = $10,000
	በአንድ ፈቃድ ያለው የቁማር መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕጻናት መስፈርት ተሟልቷል) + $ 126 (የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) +
	በአንድ ፈቃድ ያለው የቁማር መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕጻናት መስፈርት ተሟልቷል) + $ 126 (የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) +
	በአንድ ፈቃድ ያለው የቦታ መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕጻናት መስፈርት ተሟልቷል) + $126 (የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) +
	በአንድ ፈቃድ ያለው የቦታ መጠን = $ 126 (የጨቅላ ሕጻናት መስፈርት ተሟልቷል) + $126 (የታዳጊዎች መስፈርት ተሟልቷል) +
	$126 (SVI መስፈርት ማሟላት = 630 ዶላር
	ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $630 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $31,500 ጠቅላላ ድጋፍ = $10,000 + $31,500 = $41,500
	ጠቅላላ ተጨማሪ ዶላር = $630 * 50 ፈቃድ ያላቸው ቦታዎች = $31,500 ጠቅላላ ድጋፍ = $10,000 + $31,500 = $41,500


	ለድጋፍ ክፍያ እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
	ማመልከቻውን ለመሙላት ምን ሰነዶች እና መረጃዎች ያስፈልጉኛል?
	ማመልከቻውን ለመሙላት ምን ሰነዶች እና መረጃዎች ያስፈልጉኛል?
	የመስመር ላይ ማመልከቻውን ከመጀመርዎት በፊት አቅራቢዎች የሚከተሉትን ሰነዶች መሰብሰብ አለባቸው:
	 የአቅራቢዎ መታወቂያ ቁጥር (በፍተሻ ሪፖርትዎ ላይ ባለ 6-አሃዝ ቁጥር ተገኝቷል)
	 የእርስዎ ፈቃድ ወይም የምዝገባ የምስክር ወረቀት ዲጂታል ቅጂ; ወይም የተገዢነት ደብዳቤ
	 የእርስዎ ፈቃድ ወይም የምዝገባ ቁጥር (በእርስዎ ፈቃድ ወይም የምዝገባ የምስክር ወረቀት ላይ ይገኛል)
	 የተሻሻለ የW-9 ቅጽ (አንድ ቅጂ እዚህ ያውርዱ)
	 በቀጥታ የተቀማጭ ቅጽ፣ ክፍያዎችን በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ መቀበል ከፈለጉ (አንድ ቅጂ  እዚህ ያውርዱ)
	 በቀጥታ የተቀማጭ ቅጽ፣ ክፍያዎችን በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ መቀበል ከፈለጉ (አንድ ቅጂ  እዚህ ያውርዱ)

	የድጋፍ ጊዜ ምንድን ነው?
	ይህ የገንዘብ ድጋፍ እድል፣ ሁሉንም አባሪዎች እና ማሻሻያዎችን ጨምሮ፣ በቅድመ ልጅነት ክፍል ድህረ ገጽ ላይ ይገኛል. ለስጦታ ክፍያ ለማመልከት አቅራቢዎች የመስመር ላይ ማመልከቻውን እዚህ .መሙላት አለባቸው። የህጻናት ተንከባካቢ ዎች አስቀድመው ማቅረባቸውን እንዲያዘጋጁ የመተግበሪያው PDF ቅጂ በዚህ መመሪያ መጨረሻ ላይ ተካቷል።
	ይህ የገንዘብ ድጋፍ እድል፣ ሁሉንም አባሪዎች እና ማሻሻያዎችን ጨምሮ፣ በቅድመ ልጅነት ክፍል ድህረ ገጽ ላይ ይገኛል. ለስጦታ ክፍያ ለማመልከት አቅራቢዎች የመስመር ላይ ማመልከቻውን እዚህ .መሙላት አለባቸው። የህጻናት ተንከባካቢ ዎች አስቀድመው ማቅረባቸውን እንዲያዘጋጁ የመተግበሪያው PDF ቅጂ በዚህ መመሪያ መጨረሻ ላይ ተካቷል።

	ማመልከቻዬን ካስገባሁ በኋላ ምን ይከሰታል?
	MSDE የድጋፍ ማመልከቻዎችን በሂደት ማካሄድ ይጀምራል። አንዴ ማመልከቻ ከገባ፣ MSDE ብቁነትን ለማረጋገጥ ማመልከቻውን ይገመግመዋል እና አቅራቢውን ከየራሳቸው የሽልማት መጠን ጋር ያዛምዳል (የሽልማት መጠኑ በዚህ የመረጃ ምንጭ ውስጥ በተገለጸው ቀመር እና በድጋፍ ማመልከቻ ላይ መሰረት በማድረግ ይወሰናል)።
	ማመልከቻው ከተጠናቀቀ እና አቅራቢው ብቁ ከሆነ፣ MSDE ሽልማቱን እና የሽልማት መጠኑን ለ አቅራቢው ያሳውቃል። አፕሊኬሽኑ ያልተሟላ ከሆነ ወይም MSDE አቅራቢውን ብቁ እንዳልሆነ ከመዘገበ፣ MSDE አቅራቢውን ያሳውቃል (ከፌብሩዋሪ 4, 2022 ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ) እና ማንኛቸውም ተለይተው የሚታወቁ ችግሮችን ለመፍታት ለአቅራቢው አንድ ሳምንት (7 የቀን መቁጠሪያ ቀናት) ይሰጣል።
	ማመልከቻው ከተጠናቀቀ እና አቅራቢው ብቁ ከሆነ፣ MSDE ሽልማቱን እና የሽልማት መጠኑን ለ አቅራቢው ያሳውቃል። አፕሊኬሽኑ ያልተሟላ ከሆነ ወይም MSDE አቅራቢውን ብቁ እንዳልሆነ ከመዘገበ፣ MSDE አቅራቢውን ያሳውቃል (ከፌብሩዋሪ 4, 2022 ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ) እና ማንኛቸውም ተለይተው የሚታወቁ ችግሮችን ለመፍታት ለአቅራቢው አንድ ሳምንት (7 የቀን መቁጠሪያ ቀናት) ይሰጣል።
	አቅራቢው ማመልከቻውን በጃንዋሪ 23, የማመልከቻ መስኮቱ የመጨረሻ ቀን, ነገር ግን ያልተሟላ ነው - አቅራቢው የ ፍቃዳቸውን ዲጂታል ቅጂ ለመጫን ሲሞክር በአጋጣሚ የተሳሳተው ን ፋይል አያይዘዋል. MSDE ማመልከቻውን እና ሰነዶችን ገምግሞ በፌብሩዋሪ 4 ምላሽ ይሰጣል፣ የተስተካከለውን መረጃ በ7 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ እንዲቀርብ ይጠይቃል። በፌብሩዋሪ 11፣ አቅራቢው የተሻሻለውን ፋይል ይልካ...
	አቅራቢው ማመልከቻውን በጃንዋሪ 23, የማመልከቻ መስኮቱ የመጨረሻ ቀን, ነገር ግን ያልተሟላ ነው - አቅራቢው የ ፍቃዳቸውን ዲጂታል ቅጂ ለመጫን ሲሞክር በአጋጣሚ የተሳሳተው ን ፋይል አያይዘዋል. MSDE ማመልከቻውን እና ሰነዶችን ገምግሞ በፌብሩዋሪ 4 ምላሽ ይሰጣል፣ የተስተካከለውን መረጃ በ7 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ እንዲቀርብ ይጠይቃል። በፌብሩዋሪ 11፣ አቅራቢው የተሻሻለውን ፋይል ይልካ...
	አቅራቢው ማመልከቻውን በጃንዋሪ 4 ያቀርባል - ማመልከቻው ሙሉ ነው እና ሁሉም ሰነዶች ትክክል ናቸው. MSDE መተግበሪያውን ይገመግማል እና ሽልማቱን በጃንዋሪ 15 ያሳውቃል። MSDE ከዚያም የውስጥ አካውንቲንግ ሂደቱን ይጀምራል እና በፌብሩዋሪ መጀመሪያ ላይ ሂሳቡን ያጠናቅቃል። MSDE የክፍያ መረጃውን ለአገልግሎት አቅራቢው ቼክ አውጥቶ ቼኩን ለሚልክ ተቆጣጣሪ ይልካል Ɨűa USPSŉ TŮŊ ŀŮ...
	አቅራቢው ማመልከቻውን በጃንዋሪ 4 ያቀርባል - ማመልከቻው ሙሉ ነው እና ሁሉም ሰነዶች ትክክል ናቸው. MSDE መተግበሪያውን ይገመግማል እና ሽልማቱን በጃንዋሪ 15 ያሳውቃል። MSDE ከዚያም የውስጥ አካውንቲንግ ሂደቱን ይጀምራል እና በፌብሩዋሪ መጀመሪያ ላይ ሂሳቡን ያጠናቅቃል። MSDE የክፍያ መረጃውን ለአገልግሎት አቅራቢው ቼክ አውጥቶ ቼኩን ለሚልክ ተቆጣጣሪ ይልካል Ɨűa USPSŉ TŮŊ ŀŮ...

	የክፍያው ሂደት ምንድን ነው?
	የድጋፍ ክፍያዎች በአንድ ክፍያ የሚከፈል ይሆናል። አቅራቢዎች እንዴት ክፍያዎችን መቀበል እንደሚፈልጉ (በ USPS በኩል በቀጥታ የተቀማጭ ገንዘብ ወይም ቼክ) በስጦታ ማመልከቻው መጨረሻ ላይ ሊያመለክቱ ይችላሉ።
	የድጋፍ ክፍያዎች በአንድ ክፍያ የሚከፈል ይሆናል። አቅራቢዎች እንዴት ክፍያዎችን መቀበል እንደሚፈልጉ (በ USPS በኩል በቀጥታ የተቀማጭ ገንዘብ ወይም ቼክ) በስጦታ ማመልከቻው መጨረሻ ላይ ሊያመለክቱ ይችላሉ።
	ቀጥታ ተቀማጭ
	በመጀመሪያው ዙር የድጋፍ ክፍያ ከተሸልሙ፣ አሁንም እዚያው አድራሻ ላይ ነዎት፣ በተመሳሳይ ፈቃድ እየሰሩ ነው፣ እና የአንደኛው ዙር የድጋፍ ክፍያ በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ የተቀበሉ ከሆነ፣ MSDE አስቀድሞ የተቀማጭ ገንዘብ መረጃው አለው። ካልሆነ እና የእርዳታ ክፍያዎን በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ መቀበል ከፈለጉ ቀጥታ የተቀማጭ ገንዘብ ቅጽ መሙላት  እና በፖስታ መላክ አለብዎት። or fax to ƋŮŊ...
	በመጀመሪያው ዙር የድጋፍ ክፍያ ከተሸልሙ፣ አሁንም እዚያው አድራሻ ላይ ነዎት፣ በተመሳሳይ ፈቃድ እየሰሩ ነው፣ እና የአንደኛው ዙር የድጋፍ ክፍያ በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ የተቀበሉ ከሆነ፣ MSDE አስቀድሞ የተቀማጭ ገንዘብ መረጃው አለው። ካልሆነ እና የእርዳታ ክፍያዎን በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ መቀበል ከፈለጉ ቀጥታ የተቀማጭ ገንዘብ ቅጽ መሙላት  እና በፖስታ መላክ አለብዎት። or fax to ƋŮŊ...
	በ USPS በኩል ያረጋግጡ
	ክፍያ በ USPS በኩል በቼክ እንዲላክ ከመረጡ፣ ቼኩ በማመልከቻው ውስጥ ወደ ተጠቀሰው አካላዊ አድራሻ ይላካል። በUSPS በኩል የሚላኩ ቼኮች በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ከተላኩ ክፍያዎች ዘግይተው ይደርሳሉ። MSDE በUSPS በኩል ለሚላኩ ክፍያዎች የመከታተያ እና የማድረስ መረጃ ማቅረብ አልቻለም።
	ክፍያ በ USPS በኩል በቼክ እንዲላክ ከመረጡ፣ ቼኩ በማመልከቻው ውስጥ ወደ ተጠቀሰው አካላዊ አድራሻ ይላካል። በUSPS በኩል የሚላኩ ቼኮች በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ከተላኩ ክፍያዎች ዘግይተው ይደርሳሉ። MSDE በUSPS በኩል ለሚላኩ ክፍያዎች የመከታተያ እና የማድረስ መረጃ ማቅረብ አልቻለም።

	ገንዘቡን በምን ላይ ልጠቀም በት እችላለሁ?
	ደረሰኞችን ማስቀመጥ አለብኝ?
	የድጋፍ ገንዘቡን መጠቀም ለኦዲት ተገዢ ነው። ትክክለኛ እና የተሟላ የሂሳብ መዝገቦችን መያዝዎን ያረጋግጡ። የድጎማ ገንዘቦች በሚፈቀዱ ወጪዎች ላይ የማይውሉ ከሆነ ወይም ያለአግባብ ጥቅም ላይ ከዋሉ ገንዘቦቹን መልሰው እንዲከፍሉ ሊጠየቁ ይችላሉ።
	የድጋፍ ገንዘቡን መጠቀም ለኦዲት ተገዢ ነው። ትክክለኛ እና የተሟላ የሂሳብ መዝገቦችን መያዝዎን ያረጋግጡ። የድጎማ ገንዘቦች በሚፈቀዱ ወጪዎች ላይ የማይውሉ ከሆነ ወይም ያለአግባብ ጥቅም ላይ ከዋሉ ገንዘቦቹን መልሰው እንዲከፍሉ ሊጠየቁ ይችላሉ።

	ጥያቄዎች?
	የማመልከቻው መስኮት ከመከፈቱ በፊት ስለ ማመልከቻው ወይም ሂደቱ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ የMSDE ሰራተኞችን በሚከተሉት መንገዶች ማግኘት ይችላሉ:
	የማመልከቻው መስኮት ከመከፈቱ በፊት ስለ ማመልከቻው ወይም ሂደቱ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ የMSDE ሰራተኞችን በሚከተሉት መንገዶች ማግኘት ይችላሉ:
	ኢሜል፡ CHILDCAREGRANTS.MSDE@MARYLAND.GOV
	የደንበኞች አገልግሎት ስፔሻሊስት በ24 ሰዓታት ውስጥ ወይም በሚቀጥለው የስራ ቀን ውስጥ ለሁሉም ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል። እባክዎን ያስተውሉ፡ MSDE ዲሴምበር 31፣ 2021 እና ጥር 17፣ 2022 ይዘጋል።
	የደንበኞች አገልግሎት ስፔሻሊስት በ24 ሰዓታት ውስጥ ወይም በሚቀጥለው የስራ ቀን ውስጥ ለሁሉም ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል። እባክዎን ያስተውሉ፡ MSDE ዲሴምበር 31፣ 2021 እና ጥር 17፣ 2022 ይዘጋል።
	አንዴ የስጦታ ማመልከቻ መስኮቱ ከተከፈተ፣ MSDE  ለተጨማሪ የደንበኞች ድጋፍ የተወሰነ የፋይናንሺያል ተወካይን ጨምሮ የተወሰነ ስልክ ቁጥር ይሰጣል።
	አንዴ የስጦታ ማመልከቻ መስኮቱ ከተከፈተ፣ MSDE  ለተጨማሪ የደንበኞች ድጋፍ የተወሰነ የፋይናንሺያል ተወካይን ጨምሮ የተወሰነ ስልክ ቁጥር ይሰጣል።

	በማመልከቻው ላይ እገዛ ካስፈለገኝስ?
	MSDE ስለ አፕሊኬሽኑ እና ሂደቱ ጥያቄዎች ላላቸው አቅራቢዎች በማመልከቻው መስኮት ውስጥ የምናባዊ የደንበኞች አገልግሎት የድጋፍ ክፍለ ጊዜዎችን ይይዛል። ክፍለ ጊዜን እንዴት መመዝገብ እና መቀላቀል እንደሚችሉ መረጃ በቀጣይ ቀን ይቀርባል። ለዝማኔዎች የሕፃናት እንክብካቤ ቢሮ ድህረ ገጽን  ይመልከቱ። MSDE ሶስት አይነት የድጋፍ ክፍለ ጊዜዎችን ያስተናግዳል እንዲሁም የእያንዳንዱን አይነት ክፍለ...
	ዌቢናር: MSDE የድጋፍ ፕሮግራሙን አጠቃላይ እይታ ያቀርባል እና ተሰብሳቢዎችን የት እንደሚያገኙ እና የስጦታ ማመልከቻ ቅጹን ለመጨረስ እና ለማስገባት የሚያስፈልጉትን የተለያዩ ሰነዶች እንዴት መሙላት እንደሚችሉ ያሳልፋል። MSDE ለጥያቄዎች የሚቀረው ጊዜ ሲቀረው ምላሽ ይሰጣል።
	ዌቢናር: MSDE የድጋፍ ፕሮግራሙን አጠቃላይ እይታ ያቀርባል እና ተሰብሳቢዎችን የት እንደሚያገኙ እና የስጦታ ማመልከቻ ቅጹን ለመጨረስ እና ለማስገባት የሚያስፈልጉትን የተለያዩ ሰነዶች እንዴት መሙላት እንደሚችሉ ያሳልፋል። MSDE ለጥያቄዎች የሚቀረው ጊዜ ሲቀረው ምላሽ ይሰጣል።
	ዌቢናር: MSDE በእያንዳንዱ የስጦታ ማመልከቻ ቅጽ ላይ ተሳታፊዎችን ይመላለሳል። MSDE ለጥያቄዎች የሚቀረው ጊዜ ሲቀረው ምላሽ ይሰጣል።
	ዌቢናር: MSDE በእያንዳንዱ የስጦታ ማመልከቻ ቅጽ ላይ ተሳታፊዎችን ይመላለሳል። MSDE ለጥያቄዎች የሚቀረው ጊዜ ሲቀረው ምላሽ ይሰጣል።
	ምናባዊ ክፍት ክፍለ ጊዜ: እነዚህ ክፍለ-ጊዜዎች ለጥያቄዎች እና መልሶች ጊዜ ይሆናሉ ስለዚህ MSDE በተቻለ መጠን ለህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች የተበጀ ድጋፍ መስጠት ይችላል።
	ምናባዊ ክፍት ክፍለ ጊዜ: እነዚህ ክፍለ-ጊዜዎች ለጥያቄዎች እና መልሶች ጊዜ ይሆናሉ ስለዚህ MSDE በተቻለ መጠን ለህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች የተበጀ ድጋፍ መስጠት ይችላል።
	ከታች የደንበኞች አገልግሎት የድጋፍ ክፍለ ጊዜዎች የቀን መቁጠሪያ ነው። ክፍለ ጊዜን እንዴት መመዝገብ እና መቀላቀል እንደሚችሉ መረጃ በቀጣይ ቀን ይቀርባል። ለዝማኔዎች ድህረ ገጹን ይመልከቱ።
	ከታች የደንበኞች አገልግሎት የድጋፍ ክፍለ ጊዜዎች የቀን መቁጠሪያ ነው። ክፍለ ጊዜን እንዴት መመዝገብ እና መቀላቀል እንደሚችሉ መረጃ በቀጣይ ቀን ይቀርባል። ለዝማኔዎች ድህረ ገጹን ይመልከቱ።
	MSDE በስጦታ መተግበሪያ ዉ መስኮት ውስጥ በሙሉ በ አቅራቢዎች አስተያየት ላይ በመመስረት ድህረ ገጹን በተደጋጋሚ በሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQs) ያዘምናል። በዚህ መሠረት ለተደጋጋሚ ጥያቄዎች እባክዎን ድህረ ገጹን መፈተሽ ዎን ይቀጥሉ።

	አባሪ:
	W-9 ቅጽ


