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 وصف البرنامج
التوسع في مرحلة ما قبل   المبكرة في وزارة التعلیم بوالیة ماریالند  تُعد منحة  ریاض األطفال برنامج منحة تنافسي یتم إدارتھ من قبل قسم الطفولة 

)MSDE) وتوفر تمویل لھیئات التعلیم المحلیة .(LEAs .ومقدمي الخدمات الخاصة إلدارة مرحلة ما قبل ریاض األطفال عالیة الجودة ( 

بالمائة من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للفقر أو    300فال الذین یبلغ عمرھم ثالثة وأربعة أعوام من األسر التي یبلغ دخلھا  یجب استخدام أموال المنح لخدمة األط
اإلعاقة  ل الطالب ذوي أقل في سیاقات الیوم الكامل ویستوفون تعریف برامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال عالیة الجودة. عالوة على ذلك، تمتد أھلیة المنحة لتشم
 حدث. بغض النظر عن الدخل، والطالب الذین یعانون من التشرد، والطالب الذین یأتون من أسر ال تكون اللغة اإلنجلیزیة ھي اللغة األساسیة للت

طفال واألموال التي یتم توفیرھا  كان یتم سابقاً تمویل منحة التوسع في مرحلة ما قبل ریاض األطفال عبر مزیج من أموال المنح الفیدرالیة لمرحلة ما قبل ریاض األ 
"مخطط    1300، ویتم الحفاظ علیھا عبر تمویل الوالیة نتیجة لمشروع قانون مجلس النواب 2014من قبل قانون التوسع في مرحلة ما قبل ریاض األطفال لعام 

 مستقبل ماریالند". 
 

 اسم برنامج المنحة 

 منحة التوسع في مرحلة ما قبل ریاض األطفال 
 

 التفویض 

 "مخطط مستقبل ماریالند"  1300مشروع قانون مجلس النواب 
 

 الغرض 

ة أعوام من  توسیع نطاق اإلتاحة وتوسیع الوصول إلى خدمات التأھب لمرحلة ما قبل ریاض األطفال والمدرسة عالیة الجودة للطالب ذوي الثالثة واألربع
، والطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة بغض النظر )FPGالمبادئ التوجیھیة الفیدرالیة للفقر (بالمائة من   300العائالت واألسر التي یصل دخلھا إلى  

 عن الدخل، والطالب المشردین. 
 

 النشر 

 . 2022فبرایر،   23) ھذا في  GIGتم إصدار دلیل معلومات المنحة (
 

 الموعد النھائي 

 . 2022أبریل،   8یوم مساء   6یجب تقدیم الطلبات للنظر بھا في موعد أقصاه 
 

 مدة المنحة 

 2023یونیو،  30إلى   2022یولیو،  1من 
 

 مدة التشغیل 

 )2023-2022(العام الدراسي   2023یونیو  - 2022أغسطس  
 

 60العدد المتوقع للمنح 

 متوسط المبلغ المتوقع للمنحة 

 دوالر   400,000
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 ریاض األطفال التمویل على مستوى كل طالب في مرحلة ما قبل 

التوجیھیة المبادئ بالمائة من  300لیوم الكامل لألطفال الذین یبلغون ثالثة وأربعة أعوام من العائالت التي یصل دخلھا إلى دوالر لكل طفل بنظام ا  13,000
ویؤھل الطالب ذوي اإلعاقة بغض النظر عن الدخل،   " Head Startدوالر بحد أقصى للطفل للمتقدمین إلى برنامج "  13,000و ،)FPGالفیدرالیة للفقر (

 والطالب الذین یعانون من التشرد، والطالب الذین یأتون من أسر ال تكون اللغة اإلنجلیزیة ھي اللغة األساسیة للتحدث أھلیة. 
 

 مسؤولیات الوالیة 

الفحص الالزمة ل الذي من شأنھ تقدیم ھذه  الوالیة مسؤولة عن توفیر المعلومات والبیانات والوثائق وبیانات  المانحة للعمل وھو األمر  تیسیر أداء الجھات 
 المساعدات والخدمات اإلضافیة على النحو المحدد. 

 
 االتصال بالبرنامج 

 نیكیا واشنطن  
 رنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال مدیر ب

 قسم الطفولة المبكرة 
Nykia.Washington@maryland.gov 

410-767-0088 
 

 األھلیة 
 ماریالند، بما في ذلك: تم تصمیم فرصة التمویل ھذه لھؤالء الذین یقدمون خدمات لمرحلة ما قبل ریاض األطفال والمعتمدین والمشاركین في برنامج التمیز بوالیة 

 ) 13A.06.02لوائح قانون والیة ماریالند رقم ) أو البائعین المؤھلین (على النحو المحدد في LEAsھیئات التعلیم المحلیة ( ●
 مقدمي الخدمات الخاصة الذین:  ●

o  ،یمتلكون رخصة صالحة 

o  خطیرة للصحة أو السالمة مخالفات أي  یرتكبوالم 

 . Head Startبرامج  ●

للبرامج التي تمتلك   المشاركین. وسیتم إعطاء األولویة) تدابیر لتحقیق التنوع الجغرافي بین مقدمي الخدمات MSDEتتخذ وزارة التعلیم بوالیة ماریالند (

 تقییمات التمیز بوالیة ماریالند (وفقاً لألولویة): 

 مع خطة للحفاظ على ھذا المستوى،  5منشور على المستوى  •

 بنھایة مدة المنحة، 5مع خطة للنشر في المستوى  4منشور على المستوى أو  •

أعوام.   5خالل  5) للوصول للمستوى MSDEمع خطة معتمدة من قبل وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ( 3أو منشور ھلة المستوى  •
 یجب تضمین أي خطط كجزء من طلب التقدیم الخاص بك. و

 للبرامج عالیة الجودة المؤھلة التي: سیتم إعطاء األولویة 

 تقع في مناطق لدیھا حاجات غیر ملباة لخدمات مرحلة ما قبل ریاض األطفال داخل الوالیة؛  •

 وتتضمن خطة قویة لالستدامة طویلة األمد، بما في ذلك الشراكات المجتمعیة؛  •

 وتدمج مشاركة اآلباء وأنشطة تعلیمیة خارج الفصل الدراسي.  •
 

 مذكرة التفاھم 

) MSDE) بین وزارة التعلیم بوالیة ماریالند (MOU) تقدیم مذكرة تفاھم (LEA، یجب على ھیئات التعلیم المحلیة (2023-2022 العام الدراسي  بدایة من
التعلیم بوالیة ماریالند  ) ومقدم (مقدمي) الخدمات الخاصة. ویجب أن تحدد مذكرة التفاھم األدوار والمسؤولیات بین وزارة LEAوھیئات التعلیم المحلیة (

)MSDE(  وكل مقدم خدمات خاصة مؤھل للحصول على منحة في منطقة تجمیع النظام المدرسي. ویتوقع أن   المحلیة، وبین ھیئات التعلیم المحلیة وھیئات التعلیم
 تتعاون ھیئات التعلیم المحلیة ومقدمي الخدمات الخاصة لوضع الخطة. 

وأي مقدمي خدمات خاصة مؤھلین للحصول  المحلیة) وھیئات التعلیم  MSDEالموقعة من قبل وزارة التعلیم بوالیة ماریالند (  من المقرر تقدیم مذكرة التفاھم 
) بتقدیم مذكرة التفاھم التي یجب MSDE. وتقوم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند (2022یولیو،  1على األموال الممنوحة إلى مدیر البرنامج في موعد أقصاه  

 عھا. توقی

https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/4b515876c4674466423975826ac57583/Guidelines-2022.pdf
https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/4b515876c4674466423975826ac57583/Guidelines-2022.pdf
mailto:Nykia.Washington@maryland.gov
http://mdrules.elaws.us/comar/13a.06.02
http://mdrules.elaws.us/comar/13a.06.02
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 تنص مذكرة التفاھم على ما یلي: 
 

 خطة لتقدیم الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة بغض النظر عن تفضیالت التحاق العائلة؛  •

 وعملیة یتمكن بموجبھا الوالد من تحدید تفضیل لمقدمي خدمات مرحلة ما قبل ریاض األطفال المؤھلین؛ •

 األطفال عبر المقاطعة بغض النظر عن تفضیالت التحاق العائلة؛ وخطة لعملیة إلحاق مركزیة لمرحلة ما قبل ریاض  •

وطریقة معالجة مدفوعات حصة الدولة الحصة المحلیة وحصة العائلة لكل طفل یتم تسجیلھ مع مقدم خدمات مؤھل لمرحلة ما قبل   •
 ریاض األطفال؛ 

•  ً  في ھذه االتفاقیة؛   وأي تكالیف إداریة متفق علیھا یتم االحتفاظ بھا لدى الھیئة التي تمثل طرفا

 وخطة لمعالجة االندماج العرقي واالجتماعي واالقتصادي في الفصول الدراسیة في مرحلة ما قبل ریاض األطفال؛  •

وخطة لتجنب التركیز غیر المتناسب للطالب من نفس العرق، واألصل األثني، وحالة اإلعاقة، والدخل مع مقدم الخدمة   •
 المؤھل، إلى الحد الممكن عملیاً؛

 وأي أحكام أخرى الزمة لتلبیة أھداف البرنامج.  •
 

 اعتمادات وامتیازات والیة ماریالند 

والیة  اعتمادات والیة ماریالند ھي عملیة تلتزم فیھا برامج رعایة األطفال والتعلیم المبكر المرخصة بمواصلة تحسین الجودة. وتُعد اعتمادات عملیات إن 
امتیازات والیة ماریالند األشمل، حیث تكتسب البرامج تقییمات الجودة في مجاالت مستھدفة وتلتزم بمواصلة تحسین الجودة للطالب  ماریالند جزء من نظام 

إلى مقدمي الخدمات وللبرامج التي تلبي   1منح تقییم   حیث یتم .5إلى   1تقییماً من  امتیازات والیة ماریالند ویتلقى المشاركین في  الذین تقوم بخدمتھم. 
للذین یحققون البرامج األعلى جودة التي تثبت كفاءتھم مثل تنمیة الموظفین والتطویر المھني/ واالعتماد،   5المتطلبات األولیة بنجاح، بینما یتم منح تقییم  

 یص، والسیاسات اإلداریة. والممارسات المالءمة إنمائیاً، واالمتثال إلى أنظمة إصدار الترخ

في   2أو   1حاصلة على تقییم یجب أن یتم اعتماد البرامج لتصبح مؤھلة لتلقي التمویل وأن تكون مشاركة في برنامج امتیازات والیة ماریالند. ولن یتم أخذ البرامج ال
 (وفقاً لألولویة): 5إلى  3االعتبار. وسیتم إعطاء األولویة للبرامج التي تمتلك تقییمات التالیة على مقیاس من 

 

 یُطلب وثائق إضافیة  تقییمات االمتیازات

 5تقدیم شھادة تمیز برنامجك وخطة للحفاظ على تقییم المستوى  5

 بحلول نھایة مدة المنحة  5تقدیم شھادة تمیز برنامجك وخطة للوصول إلى تقییم المستوى  4

وزارة التعلیم بوالیة ماریالند للوصول إلى تقییم تقدیم شھادة تمیز برنامجك وخطة معتمدة من قبل   3
 خالل خمسة أعوام.  5المستوى 

https://marylandexcels.org/
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 اعتبارات خاصة 

 یُوصى بشدة أن یتعاون قادة التعلیم العام المحلي والتعلیم الخاص لصیاغة اقتراح المنحة.   المحلیةفیما یتعلق بالمتقدمین لھیئات التعلیم  

) لألطفال الذین تم  IEP) أو برنامج فردي للتعلیم (IFSPحیث یوفر دمج عدة تدفقات مالیة فرصاً متزایدة إلدماج األطفال مع خطة فردیة لخدمات األسرة (
  IEP(IEP))/برنامج فردي للتعلیم IFSPنتظم مع أقرانھم الذین یتطورون عادةً من قبل فریق خطة فردیة لخدمات األسرة (تحدید برنامج الطفولة المبكرة الم

) أو IFSP). توفر مشاركة األطفال الذین یتم خدمتھم عبر خطة فردیة لخدمات األسرة (LREالخاص بالطفل أن تكون البیئة الطبیعیة المناسبة واألقل تقییداً (
) في برامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال العامة وصوالً إلى منھج تعلیم الطفولة المبكرة وبرنامج التدریب، مما یزید من دعم  IEPج فردي للتعلیم (برنام

ات اإلعاقة المختلفة  تضییق الفجوة في أداء االستعداد للمدارس مع النظراء النامین عادة. وتبین أن خیارات شاملة بالكامل تعمل لصالح األطفال عبر مجموع
ن یعانون من عدة  ومستویات الشدة (األطفال الذین یعانون من تأخر النمو، من معتدل إلى حاد؛ األطفال الذین یعانون من اضطراب طیف التوحد؛ األطفال الذی

 ع؛ واألطفال ذوي القدرة المحدودة على الحركة). إعاقات؛ واألطفال ذوي االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة الكبیرة؛ واألطفال الذین یعانون من ضعف السم
 

 ) LEAالتنسیق مع مشروعات التمویل لھیئات التعلیم المحلیة (

، أن تقوم بزیادة عدد 2023یتوقع من ھیئات التعلیم المحلیة التي تتلقى تمویالت مستقبل ماریالند ومنح التوسع في مرحلة ما قبل ریاض األطفال في العام المالي 
سبتمبر،    30 ل الذین یتم خدمتھم في مرحلة ما قبل ریاض األطفال والذین یبلغون ثالثة وأربعة أعوام كما ورد في العدد الرسمي لاللتحاق بالمدارس في األطفا

أربعة أعوام على أساس  طفل یبلغون ثالثة و   100مقابل خدمة  2022تمویل مشروع في العام المالي   المحلیة . على سبیل المثال، إذا تلقت ھیئة التعلیم 2021
طفل  40) ومنحت منحة التوسع في مرحلة ما قبل ریاض األطفال لخدمة 2022-2021یوم كامل في مرحلة ما قبل ریاض األطفال قبل عام (العام الدراسي 

ى على أساس یوم كامل في مرحلة ما قبل  طفل یبلغون ثالثة وأربعة أعوام بحد أدن 140خدمة   المحلیةیبلغون ثالثة وأربعة أعوام، فیجب على ھیئة التعلیم  
(العام الدراسي   2022سبتمبر  30. ویجب أن تعكس بیانات التسجیل المقدمة إلى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند في 2023ریاض األطفال في العام المالي  

 ) ھذه الزیادة. انقر ھنا للحصول على قائمة تسجیل كاملة لكل مقاطعة. 2022-2023

 األموال استخدام 
المرتبات، واألجور، واالستحقاقات اإلضافیة ألعضاء ھیئة التدریس. ویجب تعویض الُمعلمین المعتمدین من الدولة بما یتناسب مع الحد   ●

التي یوجد بھا البرنامج. للحصول على قائمة بالحد األدنى ألجور المعلمین لألنظمة   المحلیة األدنى للراتب عند التوظیف في ھیئة التعلیم 
 . 2022-2021للمدارس الحكومیة التابعة لوالیة ماریالند  مرتبات المھنیین جداول  3 المحلیة في والیة ماریالند، راجع الجدول 

لمواد التعلیمیة بما في ذلك موارد المنھج المعتمد من وزارة التعلیم بوالیة  المعدات والمواد واللوازم (على سبیل المثال أثاث الفصل، ا ●
 أو اللوازم من الكتب لمحو أمیة األسر أو أنشطة الریاضیات).  معاییر التعلم المبكر بوالیة ماریالند، ماریالند لدعم

صفحة   ● على  (موجود  ھذا  المنحة  لبرنامج  المنحة  بمراقب  اتصل  دوریاً.  مراجعتھا  ویجب  معقولة  تأجیر  تكالیف  بوجود  )  4یسمح 
 زانیة. للحصول على الشروط والمتطلبات المحددة إذا كان یتم تضمین تكالیف تأجیر العقارات في سرد المی 

 % بالمائة من إجمالي طلب التمویل). 10تكالیف التكنولوجیا (ال یجوز أن تتجاوز  ●

 التكالیف المرتبطة مع الحفاظ على حالة اعتمادات والیة ماریالند أو االعتمادات الوطنیة، أو تقییمات امتیازات ماریالند ●

 اض األطفال. تكالیف العقود إلدارة خدمات الفحص والتدخل لطالب مرحلة ما قبل ری  ●

 التكالیف المرتبطة بتزوید الموظفین وأنشطة التطویر المھني لدعم إعادة اعتماد أعضاء ھیئة التدریس المؤھلین. ●

 % من إجمالي طلب التمویل). 5التكالیف المرتبطة بتقییم ورصد المشروع (ال یجوز أن تتجاوز  ●

https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/DCAA/SSP/20212022Staff/2022ProfessionalSalarySchedules.pdf
https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/DCAA/SSP/20212022Staff/2022ProfessionalSalarySchedules.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
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 من إجمالي طلب التمویل). % 10تكالیف غیر مباشرة (ال یجوز أن تتجاوز  ●

 تكالیف وجبة واحدة على األقل لكل طالب یومیاً.  ●

 ألكادیمیة. تكالیف الرحاالت المیدانیة ا ●

 یلي:  ز استخدام التمویل من أجل أي مماال یجو

 أن یحل محل الخدمات القائمة.  ●

 تحسین رأس المال.  ●

 التكلفة (التكالیف) المتكبدة قبل اعتماد المنحة.  ●

 التقدیم متطلبات 
 . موقع ویب وزارة التعلیم بوالیة ماریالند لمرحلة ما قبل ریاض األطفال یمكن تنزیل نموذج طلب الحصول على المنحة من  ●

 .pdfحاق أي مستندات داعمة كمرفقات وإرسال الحزمة بأكملھا في ھیئة یجب على المتقدمین المھتمین تنزیل الطلب وإل ●

 prekexpansiongrant.msde@maryland.govیجب أن یتم إرسال الطلبات عبر البرید اإللكتروني إلى  ●

 الصفحة األولى من االقتراح. یجب أن تكون صفحة الغالف المحددة  ●

 كلمة.  100ال یجب أن یتجاوز بیان المشروع الذي یظھر على صفحة الغالف  ●

 یجب أن یتم توقیع صفحة الغالف للطلب األصلي بالحبر األزرق. وال یجب أن تكون نسخ صفحة الغالف نسخ ملونة.  ●

ونموذج المیزانیة التفصیلیة والضمانات والملحقات   ال یجب أن تتجاوز حزمة الطلب باستثناء صفحة الغالف وسرد المیزانیة ●
 صفحات.   10الموقعة 

 
 

 متطلبات اإلبالغ 
 یجب أن تمتثل الجھات الحاصلة على المنح إلى متطلبات اإلبالغ التالیة: 

 

 متطلبات اإلبالغ  التاریخ 

 بمستندات داعمة مراقبة الشؤون المالیة والبرنامج؛ ویجب أن یتم إرفاق جمیع الفواتیر  مستمر

مع كل مقدم خدمات   المحلیة موعد تقدیم مذكرة التفاھم الموقعة إلى مدیر البرنامج. وتلتقي ھیئة التعلیم  2022یولیو،  1
 خاصة ومشاركة مذكرة التفاھم لیتم توقیعھا.

 موعد تقدیم الخطة إلى مدیر البرنامج 2022سبتمبر،  1

أكتوبر   -سبتمبر 
2022 

 زیارة الموقع األولیة إقامة  

تقدیم بیانات تسجیل الطالب (البیانات الدیموغرافیة للطالب، وأھلیة التسجیل، وأھلیة الدخل) من أول یوم   2022أكتوبر،  15
 سبتمبر.  30في الدراسة حتى 

 

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
mailto:prekexpansiongrant.msde@maryland.gov
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 متطلبات اإلبالغ  التاریخ 

صفحة الویب الخاص  یمكن العثور علیھ على  C-125-Cنموذج موعد تقدیم التقریر المؤقت األول ( 2023ینایر،  30
 ) وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بالمنح التابعة إلى
  1ل الطالب (البیانات الدیموغرافیة للطالب، وأھلیة التسجیل، وأھلیة الدخل) من تقدیم بیانات تسجی 

 دیسمبر  31أكتوبر حتى 
 موعد تقدیم نموذج التحقق من التعاون

 یتم عقد زیارة مراقبة  2023مایو  -مارس  

خاص  صفحة الویب ال یمكن العثور علیھ على  C-125-Cنموذج موعد تقدیم التقریر المؤقت الثاني( 2023أبریل،  30
 ) وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بالمنح التابعة إلى

  1تقدیم بیانات تسجیل الطالب (البیانات الدیموغرافیة للطالب، وأھلیة التسجیل، وأھلیة الدخل) من  2023یونیو،  30
 تى نھایة العام الدراسي ینایر ح

صفحة  یمكن العثور علیھ على  D-125-Cنموذجموعد تقدیم التقریر النھائي والذي یشمل فترة المنحة ( 2023یولیو،  31
 )الویب الخاص بالمنح التابعة إلى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند

 یوم من نھایة فترة المنحة  120) خالل AFRموعد تقدیم التقریر المالي السنوي (  2023أكتوبر،  30

 

 مالحظات: 

مصنف نماذج  الموجودة على  C-125-Bیوماً على األقل من نھایة مدة المنحة، ویجب إرسالھا باستخدام نموذج  45یجب تقدیم أي طلبات للتعدیالت البرامجیة قبل 
 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند  صفحة الویب الخاص بالمنح التابعة إلىعلى میزانیة المنحة 

 یوماً من انتھاء مدة المنحة  60یجب إرسال الفواتیر النھائیة في موعد أقصاه 

 427، القسم )GEPAقانون أحكام التعلیم العام (
یقترح المتقدم اتباعھا لضمان الوصول العادل إلى المشروع أو النشاط الذي یتم إنجازه بوجود مثل ھذه المساعدة  یجب أن یصیغ كل طلب ویصف الخطوات التي 

حول دون المشاركة والمشاركة العادلة، تلبیة االحتیاجات الخاصة للطالب والمدرسین وغیرھم من المستفیدین من البرنامج من أجل التغلب على الحواجز التي ت
 العادلة. 

 ان عدم التمییزبی
الجنساني، أو الحالة   ال تقوم وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بالتمییز على أساس العمر، أو النسب/األصل الوطني، أو اللون، أو اإلعاقة، أو الھویة/التعبیر

التي تؤثر على التوظیف أو توفیر وصول للبرامج واألنشطة وتوفیر وصوالً االجتماعیة، أو العرق، أو الدیانة، أو نوع الجنس، أو التوجھ الجنسي في األمور 
: متساویاً للكشافة ومجموعات الشباب المعنیة األخرى. لالستفسارات المتعلقة بسیاسة القسم، یُرجى االتصال بالمكاتب الواردة أدناه

https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/Resources/InterimMidyearProgressReport.xls
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/Resources/InterimMidyearProgressReport.xls
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/Resources/FinalProgramReportGrant.xls
https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/Resources/FinalProgramReportGrant.xls
https://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/Resources/FinalProgramReportGrant.xls
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/BudgetInfo.aspx
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/BudgetInfo.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
https://www.marylandpublicschools.org/about/Pages/Grants/Forms.aspx
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 مكتب ضمان المساواة واالمتثال 
 التعلیم بوالیة ماریالند  مكتب نائب مشرف الدولة على عملیات وزارة

200  W. Baltimore Street – 2nd Floor Baltimore, Maryland 21201-2595 
 صوتي   - 410-767-0123
 فاكس  - 410-767-0431
 الھاتف النصي/أجھزة اتصاالت للصم  -  410-333-6442

 الجدول الزمني للمنحة
 . والیة ماریالند برامج منح مرحلة ما قبل ریاض األطفال فيیمكن العثور على فرص التمویل ھذه، بما في ذلك جمیع الملحقات والتحدیثات على 

 

المعالم البارزة في   التاریخ 
 البرنامج 

 فتح فترة التقدیم للمنحة  2022فبرایر،  23

تعقد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند جلسات لدعم خدمة العمالء لمراجعة البرنامج والتقدیم   مارس  1فبرایر،  18
 للمتقدمین المھتمین 

الدرجات للمتقدمین المھتمین  تعقد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند جلسات لمراجعة دلیل منح  مارس  15مارس،  7
 مساءً  2إلى  1من الساعة  

  16مارس،  9مارس،  3
 مارس 

 مارس  29

مساًء   2إلى  1تعقد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند جلسات مفتوحة لألسئلة واإلجابات من 
 مصممة خصیصاً لمقدمي الخدمات الخاصة 

  2إلى  11ماریالند جلسات مفتوحة لألسئلة واإلجابات من تعقد وزارة التعلیم بوالیة  مارس  4فبرایر،  28
 مساًء مصممة خصیصاً ھیئات التعلیم المحلیة 

 إغالق التقدیم للمنحة.  2022أبریل،  8

 تبدأ وزارة التعلیم بوالیة ماریالند في مراجعة الطلبات للتحقق من األھلیة واالكتمال  2022أبریل،  11

 لمنحة الخاصة بھم اتخطر وزارة التعلیم بوالیة ماریالند المتقدمین بحالة  2022مایو،  11

 تبدأ مدة المنحة  2022یولیو،  1

 یبدأ تنفیذ البرنامج  2022أغسطس 

) وإرسالھا إلى الجھات  NOGAتبدأ وزارة التعلیم بوالیة ماریالند في إنشاء إشعار لمنح المنح ( 2022یولیور
 المستفیدة المانحة 

ً 15معالجة مدفوعات المنح لألشخاص الذین طلبوا  2022سبتمبر،   % مقدما

 نھایة مدة المنحة  2023یونیو،  30

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
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 دعم البرنامج 
بوالیة ماریالند نظرة عامة عن البرنامج  تعقد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند عدة جلسات لدعم خدمة العمالء للمتقدمین المھتمین. ویقدم موظفو وزارة التعلیم  

  1,000على ومتطلباتھ والمقترحات خالل تلك الجلسات. لحضور جلسة افتراضیة، یُرجى النقر على تواریخ االرتباطات التشعبیة أدناه. وتقتصر كل جلسة 
 مشارك. راجع الخیارات أدناه: 

 نظرة عامة على طلبات المشاركة  مساًء،  2مساًء إلى  1من  2022 فبرایر، 28 •

 لمشاركة نظرة عامة على طلبات امساًء،  2مساًء إلى   1من  2022مارس،  1 •

 نظرة عامة على طلبات المشاركة  مساًء، 2مساًء إلى   1من  2022مارس،  7 •

 نظرة عامة على طلبات المشاركة  مساًء،  2مساًء إلى  1من  2022مارس،  15 •

مھتمین. وسیكون موظف وزارة التعلیم بوالیة ماریالند  كما تعقد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند عدة ساعات عمل مكتبي مصممة لمقدمي الخدمات الخاصة للمتقدمین ال
دناه. وتقتصر كل جلسة على  متاحاً خالل ھذه الجلسات لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالمنح. لحضور جلسة افتراضیة، یُرجى النقر على تواریخ االرتباطات التشعبیة أ

 مشارك. راجع الخیارات أدناه:  1,000

 مساءً  2مساًء إلى   1من  2022مارس،  3 •

 مساءً  2مساًء إلى   1من  2022مارس،  9 •

 مساءً  2مساًء إلى  1من  2022مارس،  16 •

 مساءً  2مساًء إلى  1من  2022مارس،  29 •

لیم بوالیة  المتقدمة المھتمة. وسیكون موظف وزارة التع المحلیةكما تعقد وزارة التعلیم بوالیة ماریالند عدة ساعات عمل مكتبي مصممة لوكاالت التعلیم 
لتشعبیة أدناه. وتقتصر ماریالند متاحاً خالل ھذه الجلسات لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالمنح. لحضور جلسة افتراضیة، یُرجى النقر على تواریخ االرتباطات ا

 مشارك. راجع الخیارات أدناه:  1,000كل جلسة على 

 ظھراً  12صباحاً إلى   11من  2022فبرایر،  28 •

 ظھراً   12صباحاً إلى  11من  2022مارس،  4 •

 األسئلة؟ 
 لب أو العملیة، یُرجى االتصال بمدیر برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال: في حال كانت لدیك أي أسئلة بشأن الط

 نیكیا واشنطن 
 مدیر برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال 

قسم الطفولة المبكرة  
 Nykia.Washington@maryland.gov

410-767-0088 

 
ویتم تحدیثھا بینما تظھر األسئلة خالل  بوالیة ماریالند برامج منح مرحلة ما قبل ریاض األطفال) وإجاباتھا على صفحة  FAQقائمة باألسئلة الشائعة (سیتم نشر 

 . جلسات دعم خدمة العمالء

https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=me490f8e7a9f8f9ad1c5c544272d09b92
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=m7122584fddfe14f5b062f68016468d3e
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=mbe93ee08ac109c4121924431e29867af
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=m3a0f6980b243a42fd82d2af2c60c80df
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=m60dc90b53a3fd462f67637c9e8185063
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=m4ee28d8fab735c4996e22f81d5939040
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=m180538357f925cd0df91cf2b862db4b4
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=m50ef93a793c0ddcee13488554aa01cfb
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=me490f8e7a9f8f9ad1c5c544272d09b92
https://msde.webex.com/msde/j.php?MTID=m1d7df250a0a9cb6e9fd2e6ee7ba3c79d
mailto:Nykia.Washington@maryland.gov
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
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 عملیة المراجعة 
 ستشمل عملیة مراجعة المقترحات أربعة أجزاء: 

ن لم  یتم فحص الطلبات الخطیة للتأكد من استیفائھا للمتطلبات التقدیم وإدراج جمیع األقسام المطلوبة. لن یتم مراجعة طلبات المتقدمین الذی .1
 یستوفوا جمیع متطلبات الفحص. 

 تنشئھا وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بتقییم الطلبات وتخصص درجات رقمیة باستخدام دلیل منح الدرجات. تقوم لجنة مراجعة  .2

 د للمتقدمین لتقدیم عرض توضیحي شفھي على النحو الذي تحدده لجنة المراجعة. یقد یتم تحدید مواع .3

 یتم منح االعتماد النھائي للمنح من قبل لجنة المراجعة.  .4

 یم بوالیة ماریالند بالحق في اتخاذ التوزیع الجغرافي في االعتبار عند تقدیم المنح. تحتفظ وزارة التعل
 

 لجنة المراجعة 

لجنة المراجعة   تتكون لجنة المراجعة من مدیر برنامج قسم الطفولة المبكرة بمرحلة ما قبل ریاض األطفال وأخصائیین بمرحلة ما قبل ریاض األطفال. وتعقد
مرحلة   ببرامج منحالخاص   الطلبات وتقییمھا بغرض التمویل استناداً إلى دلیل منح الدرجات للطلبات. یمكن العثور على دلیل منح الدرجات على موقع الویب

 . ما قبل ریاض األطفال بوالیة ماریالند 
 

 إخطار المنح

یولیو، وتستغرق ھذه العملیة مدة تتراوح  1) في  NOGAیتم إرسال إخطار المنح عبر البرید اإللكتروني في الربیع. وتبدأ معالجة اإلخطار الرسمي لمنح المنح (
 ).NOGAأسابیع. ویتم إرسال نموذج فواتیر مع اإلخطار الرسمي لمنح المنح ( 8وإلى  6من 

% عند الطلب. ویجب على المتقدمین الذین یطلبون دفعة مقدمة  15قد یكون المتقدمون الذین یستوفون جمیع متطلبات المنحة مؤھلون للحول على دفعة مقدمة بنسبة 
مرحلة ما قبل ریاض األطفال بوالیة  برامج منح إكمال طلب للمدفوعات المقدمة وإرسالھ مع الطلب. یمكن العثور على نموذج طلب المدفوعات المقدمة على صفحة 

 . ماریالند
 ولن یتم أخذ طلبات المدفوعات المقدمة التي یتم استالمھا بعد الطلب في االعتبار.

 

 مقترح التمویل
 العناصر المطلوبة 

 ل مقترحات التمویل ما یلي لنظر في تمویلھا: یجب أن تشم
 

أھداف وأغراض واضحة تبین كیف سیُلبي البرنامج تعریف برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال عالي الجودة. یمكن العثور على التعریف على   ●
 .ببرامج منح مرحلة ما قبل ریاض األطفال بوالیة ماریالند موقع الویب الخاص 

  یة الدخل إلىوصف للكیفیة التي سیتم بھا جمع نماذج التحقق من الدخل والمستندات التي تقدمھا العائالت واالحتفاظ بھا في الموقع. تستند معاییر أھل  ●
 .)FPGالفیدرالیة للفقر (المبادئ التوجیھیة 

 خطة توضح الكیفیة التي سیتم بھا تلبیة احتیاجات الطالب ذوي اإلعاقة.  ●

 . في مرحلة الطفولة المبكرة بوالیة ماریالند إطار إشراك العائلة  یتعلق باشراك العائلة وفقاً إلى فیماوصف الستراتیجیات البرنامج  ●

 أو الوصول إلیھ بحلول الموعد النھائي المحدد.  5التحقق من مستوى امتیاز ماریالند المنشور مع وجود خطة قائمة للحفاظ على المستوى   ●

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/maryland-prek-grant-programs
https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/4b515876c4674466423975826ac57583/Guidelines-2022.pdf
https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/4b515876c4674466423975826ac57583/Guidelines-2022.pdf
http://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
http://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
http://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
http://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
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معاییر   المدرسة، بما في ذلك التنسیق مع ساعة في المجمل وتدعم تأھب 15وصف ألنشطة التطویر المھني ألعضاء ھیئة التدریس تتكون من  ●
 ة ومبادئ القراءة والكتابة، وعلم القراءة، والریاضیات المبكرة، واألسس االجتماعیة. في المعرفة المبكرة باللغ التعلم المبكر في والیة ماریالند

 قائمة بالشركاء المجتمعیین واألدوار الخاصة من حیث صلتھا بالبرنامج. ●

 ام بھذا األمر. فرد مؤھل مدرج في قائمة الموظفین الرئیسیین بصفتھ مسؤوالً عن اإلشراف على التدریس وتثبت سیرتھ الذاتیة أھلیتھ للقی ●

مرحلة  یجب على جمیع المدرسین الرئیسیین في الفصول الدراسیة في مرحلة ما قبل ریاض األطفال أن یحصلوا على شھادة من الوالیة في التعلیم في  ●
علم رئیسي بحلول  وإذا لم یتم تعیین مُ . ببرنامج إعداد بدیل معتمد في ماریالند الطفولة المبكرة أو أن یحصلوا على درجة البكالوریوس وأن یلتحقوا

یجب إدراج إعالن عن وظیفة یبین متطلبات الوظیفة والمرتب. وال یمكن اعتبار أن المدیر ھو الُمعلم إال إذا كان یعمل في  وتاریخ تقدیم المقترح، 
 ساعة في الیوم التعلیمي.   6.5الفصل بدوام كامل لمدة  

 . المحلیة ویجب أن یتقاضى المعلمون الرئیسیون الحاصلون على شھادتھم التعلیمیة راتباً یتناسب مع ھیئة التعلیم  ●

طالب، یجب أن یكون ھناك مدرس مساعد مخصص لھذا   10فیما یتعلق بالفصول الدراسیة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال التي تضم أكثر من  ●
 الفصل الدراسي. 

، أو أن یتم إدراجھم في  )AA(، أو درجة مساعد في اآلداب )CDA(على اعتماد مساعدة تنمیة الطفل  مون المساعدون حاصلونیجب أن یكون الُمعل ●
  تلقي اعتماد مساعدة تنمیة الطفلأو أن یكون لدیھم خطة ل)، AA(، أو درجة مساعد في اآلداب )CDA(برنامج لتلقي اعتماد مساعدة تنمیة الطفل 

)CDA ،( أو درجة مسا) عد في اآلدابAA 2026-2025) بحلول العام الدراسي . 

یة األطفال  یجب أن تقدم الجھات الحاصلة على المنح بحد أدنى وجبة واحدة یومیاً. یوصى بأن تلبي ھذه الوجبات المقدمة متطلبات برنامج الغذاء لرعا  ●
 ولكنھا لیست إلزامیة في ھذا البرنامج.  )، CACFP(والبالغین 

ة أطفال ساریة وعدم وجود  مقدمو الخدمات من القطاع الخاص: یتم إجراء فحص للرخصة قبل المنح النھائي للمنحة لضمان وجود رخصة رعای  ●
 انتھاكات رئیسیة في مجال الصحة والسالمة.

فقط: یجب على المتقدمین إرسال خطاب دعم من الجھات الحاصلة على المنح في برنامج   Ulysses Currie Head Startلبرامج  ●
Ulysses Currie Head Start  لى المنح. الممول، إذا كان مقدم الطلب لیس ھو الجھة الممولة الحاصلة ع 

 مالحظات: 
 

 یتوقف تقدیم المنحة في النھایة على استیفاء مقدم الطلب لجمیع متطلبات المنحة.

 نح. یجب استیفاء جمیع متطلبات المنح قبل بدایة السنة الدراسیة، بما في ذلك شروط منح الشھادات للُمعلم الرئیسي، لتفادي تعطیل أموال الم

 لتجنب تعطیل أموال المنح.  2022یولیو 1الفصول الدراسیة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال التي تستغرق یوماً كامال بحلول یجب تعیین الُمعلم الرئیسي في 

 لن یتم سداد الفواتیر إال في حالة استیفاء جمیع متطلبات المنح. 
 

 األھداف واألغراض 

المنحة. ویُعد تحدید أھداف وأغراض البرنامج جزءاً ھاماً من الخطوة التالیة  تكشف األھداف واألغراض الواضحة ما یأمل برنامجك في تحقیقھ بنھایة مدة  
معاییر التعلم ع لتقییم برنامجك. حیث تحدد األغراض معاییر التقدم نحو تحقیق الھدف (األھداف) العامة للبرنامج. ویجب تنسیق أھداف البرنامج وأغراضھ م

في المعرفة المبكرة باللغة ومبادئ القراءة والكتابة، وعلم القراءة، والریاضیات المبكرة، واألسس االجتماعیة. تأكد من إدراج السكان المبكر في والیة ماریالند 
 خ ومعیار (أ) للنجاح وكیف سیتم قیاسھ. (ال یُطلب ھدفان.) المستھدفین وتاری

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
https://teach.in.maryland.gov/Pages/Alternative-Educator-Preparation-Program-Contacts.aspx
https://marylandpublicschools.org/programs/SchoolandCommunityNutrition/Pages/Programs/CACFP.aspx
https://marylandpublicschools.org/programs/SchoolandCommunityNutrition/Pages/Programs/CACFP.aspx
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/msde-pedagogy-report-_appendix_2016.pdf
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 یجب العثور على العناصر التالیة في كل بیان لألھداف. 
 

 المعاییر  •

 موعد نھائي محدد لالنتھاء  •

 مجموعة (مجموعات) سكانیة محددة بوضوح لیتم خدمتھا وتقییمھا  •

مستوى الوالیة أو المستوي المحلي أو مستوى المدرسة، بتم من خاللھ الحكم على مدى طموح  تحدید خط أساس للبیانات أو المعاییر على  •
 وواقعیة الھدف 

 أداة تقییم لیتم قیاس التقدم المحرز بواسطتھا  •
 

 الخطة المقترحة 

ض األطفال لألطفال الذین یبلغون ثالثة وأربعة  توفر الخطة المقترحة معلومات بشأن كیف سیحقق برنامجك أھدافھ ویوسع الوصول عالي الجودة لمرحلة ما قبل ریا 
قبل ریاض األطفال ذات الیوم  أعوام في والیة ماریالند. وتم تنظیم الطلب بطریقة تسمح للمتقدمین باإلجابة عن أسئلة محددة بشأن العناصر المطلوبة لبرامج مرحلة ما 

 الكامل المؤھلة. 
 

 خطة التقییم 

لمراقبة جودة  المتقدمین تقییم قائم للبرنامج لضمان التحسین المستمر للبرنامج. ویجب أن تحدد خطة التقییم البیانات واألدوات التي سیتم استخدامھا یجب أن یكون لدى 
الم اآلباء بالتقدم المحرز لألطفال  البرنامج، فضالً عن الكیفیة التي سیتم استخدام ھذه المعلومات بھا لدعم تحسین الجودة المستمر. ویجب أن تتضمن الخطة كیفیة إع

 ومواطن االھتمام. 
 

 إدارة البرنامج والموظفون الرئیسیون 

) الذاتیة. التأكد من بات المنح وتقدیم السیرة (السیریجب على المتقدمین إدراج كل الموظفین اإلداریین الرئیسیین المسؤولین عن التنفیذ والمراقبة الناجحة لمتطل
 المسؤول عن اإلشراف على التدریس (دعم الُمعلمین) وسیرة ذاتیة تؤكد على أھلیتھ للقیام بھذا األمر. إدراج الموظف 

 
 خطة التنفیذ 

ویجب أن تدعم المتقدمین إكمال خطة التنفیذ الواردة أدناه والتي تصف األنشطة التي تدعم تحقیق األھداف المقترحة مسبقاً في ھذا الطلب بشكل مباشر.   ىعل یجب
شطة التغییرات  ھداف واالستراتیجیات واألنشطة خطتك المقترحة. وفي حال كان قد تم تمویل المتقدم سابقاً، فیجب أن تعكس األھداف واالستراتیجیات واألناأل

 استناداً إلى البیانات السابقة. 
 

 التعاون واالستدامة 

شراكات المجتمعیة والتجاریة مع تمویل متطابق ألقصى قدر ممكن. وقم بإدراج أي شركاء  تُعطى أولویة للمتقدمین الذین یمتلكون خطة طویلة األمد لالستدامة وال
ة العقلیة،  مناسبین وأدوارھم في النتائج الناجحة لھذا المشروع (أي المكتبات، الشراكات التجاریة، قسم الخدمات المجتمعیة، منظمات الرعایة الصحی متعاونین

 المجلس االستشاري للطفولة المبكرة، وما إلى ذلك). للتعلم المبكر،   Judy Centerمركز 
 

 سرد المیزانیة 

ضح مدى معقولیة  یتضمن نموذج الطلب مساحة لیقدم المتقدمین میزانیة البرنامج. ویجب أن یتضمن سرد المیزانیة جمیع المصروفات المتعلقة بالمشروع وأن یو 
الت التكلفة وأن یدمج مصادر  التعاقدیة،  المیزانیة وفاعلیتھا من حیث  المرتبات واألجور، والخدمات  التالیة:  للفئات  المیزانیة وفقاً  بنود  تجمیع  یتم  مویل األخرى. 

 واللوازم والمواد، والرسوم األخرى، والمعدات، واالنتقاالت. إجمالي كل فئة. 
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یمكن تفصیل "نفقات االجتماع" إلى إیجار غرفة،   محددة. على سبیل المثال،یجب أن یكون كل بند مفصل ومحدد. ویجب تفصیل المصروفات العامة إلى بنود 
 وتصویر ضوئي، ومرطبات. ال یوجد حد لعدد صفحات المیزانیة، فكن مفصالً قدر اإلمكان. 

جب أن تالءم كل من التمویالت  اعرض بوضوح التمویل المطلوب والمساھمات العینیة لكل بند من البنود حسب االقتضاء. وحدد مصدر المساھمات العینیة. وی
إذا ما كانت المیزانیة  المطلوبة والعینیة أسعار السوق الحالیة بشكل معقول. اعرض كیفیة احتساب النفقات لكل بند. وسیستخدم المراجعون ھذه المعلومات لتحدید 

 معقولة وفعالة من حیث التكلفة. 
 

 المیزانیة التفصیلیة 

عبر موقع ویب المنح التابعة إلى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند، ویجب تقدیمھا مع الطلب. في حال  )C-1-25نموذج المیزانیة التفصیلیة (یمكن الوصول إلى 
المیزانیة، استشر الوكیل المالي المناسب في مؤسستك. ویجب أن یتم توقیع النموذج من قبل مسؤول المیزانیة في المنطقة أو  واجھت صعوبات في تصنیف  

 الوكیل المالي للبرنامج ومشرف أو رئیس البرنامج.
 

 الملحقات 

 صى لعدد صفحات سرد المشروع. یجب تضمین الملحقات التالیة في مقترحك للحصول على التمویل، ولكن ال ینطبق علیھا الحد األق

 األعمال المذكورة: یُطلب وجدة صفحة لألعمال المذكورة ألي مصادر مذكورة في المقترح.  ●

یة الدخل إلى  وصف للكیفیة التي سیتم بھا جمع نماذج التحقق من الدخل والمستندات التي تقدمھا العائالت واالحتفاظ بھا في الموقع. تستند معاییر أھل ●
 ).FPGوجیھیة الفیدرالیة للفقر (المبادئ الت

فقط: یجب على المتقدمین إرسال خطاب دعم من رئیس الجھات الحاصلة على المنح في برنامج    Head Start Programفیما یتعلق ببرامج   ●
Head Start  .الممول، إذا كان مقدم الطلب لیس ھو الجھة الممولة الحاصلة على المنح 

ت  السیر الذاتیة للموظفین الرئیسیین: قم بتضمین سیرة ذاتیة من صفحة واحدة لكل موظف یقوم بدور رئیسي في المشروع. ویجب تضمین المعلوما ●
اتیة للُمعلمین. تأكد من تضمین السیرة الذاتیة للشخص المختار للقیام باإلشراف  یلزم تضمین سیر ذ  ال  ذات الصلة بالمشروع فقط في السیرة الذاتیة.

 على التدریس. 

برنامج إعداد بدیل معتمد من   أدلة مؤھالت الُمعلم الرئیسي: شھادة حكومیة في تعلیم الطفولة المبكرة أو شھادة البكالریوس وأن یكون مسجل في ●
 ، أو إعالن وظیفة یعرض متطلبات االعتماد والراتب. .والیة ماریالند

علمین  ، أو أن یتم إدراج المُ ) AA، أو درجة مساعد في اآلداب ( )CDAأدلة على اعتمادات الُمعلمین المساعدین: وثائق مساعدة تنمیة الطفل ( ●
، أو أن یكون لدیھم خطة لتلقي اعتماد مساعدة  ) AA، أو درجة مساعد في اآلداب ()CDAالمساعدین في برنامج لتلقي اعتماد مساعدة تنمیة الطفل (

 ، أو إعالن وظیفة. 2026-2025) بحلول العام الدراسي AA، أو درجة مساعد في اآلداب ( ) CDAتنمیة الطفل (

 أو طریقة الوصول إلیھ.  5االمتیازات، ونسخة من شھادة االعتماد، ووصف للكیفیة التي ستحافظ بھا على التقییم من المستوى دلیل على تقییمات  ●

 شھادة اعتماد (حسب االقتضاء) ●

 طلب الدفعة المقدمة (اختیاري)  ●

 صفحة ضمانات موقعة.  ●

https://marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/GrantForms-12-10-2020.xls
https://marylandpublicschools.org/about/Documents/Grants/GrantForms-12-10-2020.xls
https://teach.in.maryland.gov/Pages/Alternative-Educator-Preparation-Program-Contacts.aspx
https://teach.in.maryland.gov/Pages/Alternative-Educator-Preparation-Program-Contacts.aspx
https://teach.in.maryland.gov/Pages/Alternative-Educator-Preparation-Program-Contacts.aspx
https://teach.in.maryland.gov/Pages/Alternative-Educator-Preparation-Program-Contacts.aspx
https://teach.in.maryland.gov/Pages/Alternative-Educator-Preparation-Program-Contacts.aspx
https://teach.in.maryland.gov/Pages/Alternative-Educator-Preparation-Program-Contacts.aspx
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 الضمانات 
والشھادات التالیة.   لیكون مقدم الطلب مؤھالً للحصول على منحة مقابل برنامج منحة التوسع في مرحلة ما قبل ریاض األطفال، یجب علیھ أن یوافق على الضمانات

ص التوقیع أسفل جدول مقدمي یجب أن یتم توقیع ھذه الصفحة فقط من قبل مقدم الطلب في القسم المخصص لذلك. ویُطلب من مقدمي الخدمات من القطاع الخا و
 الخدمات من القطاع الخاص. 

 

 ال نعم ) MSDEالتزام وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ( 

ستوفر وزارة التعلیم بوالیة ماریالند لمقدمي الطلبات موظفاً متفرغاً للعمل كمتخصص في دعم البرامج من أجل برنامج منحة   . 1
األطفال. وسیقوم أخصائي دعم البرامج بمساعدة المتقدمین، وتسھیل مراجعة المقترحات، وعقد  التوسع في مرحلة ما قبل ریاض 

، ومراقبة التقدم المحرز في البرامج الجاریة، وتقدیم  ) NOGAاجتماعات المساعدة التقنیة، والمساعدة في معالجة إخطار المنحة (
 المساعدة والدعم حسب الحاجة. 

  

التعلیم بوالیة ماریالند اجتماعات مساعدة تقنیة لدعم ھیئات التعلیم المحلیة ومقدمي الخدمات لوضع خطة مشتركة  ستعقد وزارة   . 2
 ). MOUلتلبیة المسؤولیات الواردة في مذكرة التفاھم (

  

األطفال المعتمدة في الوقت  تضمن وزارة التعلیم بوالیة ماریالند أن یتم معالجة مدفوعات المنحة لتمویل مرحلة ما قبل ریاض  . 3
 المناسب وأن یتم تسلیمھا للمتلقي المعتمد.

  

 
 

 التاریخ  توقیع مشرف الوالیة 
 
 
 

 ال نعم ) LEAالتزام ھیئة التعلیم المحلیة (

الواردة في مذكرة تلتزم ھیئة التعلیم المحلیة بالعمل مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص لوضع خطة مشتركة تلبي األحكام   . 1
 التفاھم الموقعة. 

  

   تلتزم ھیئة التعلیم المحلیة بتیسیر مشاركة تسجیل البیانات ألي طرف خارجي، حسب االقتضاء، لتیسیر عملیة التسجیل. . 2

أعوام المذكورین في ھذا الطلب  أفھم أنھ یجب على ھیئة التعلیم المحلیة خدمة إجمالي العدد المقدر لألطفال الذین یبلغون ثالثة وأربعة  . 3
) المرسلة إلى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند  2023-2022. یجب أن تعكس بیانات التسجیل (للعام الدراسي 2023یونیو،   30حتى 
 طفال. ، الحد األدنى لعدد األطفال الذین یبلغون ثالثة وأربعة أعوام ویتم خدمتھم في مرحلة ما قبل ریاض األ 2023سبتمبر،   30في 

  

أفھم أنھ یجب أن یوجد لدى ھیئة التعلیم المحلیة خطة في حال تعذر تعیین ُمعلم معتمد في الفصل الدراسي لمرحلة ما قبل الریاض   . 4
 األطفال ذات الیوم الكامل عند بدایة العام الدراسي. 
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رقم التسجیل المتوقع لمرحلة ما قبل ریاض األطفال عما ھو متوقع. ویجب أن  أفھم أنني أستطیع أن أقدم طلب تعدیل إذا انحرف  . 5
. أفھم أن طلب خفض التسجیل  2022یونیو،   1یتم إرسال طلب التعدیل ھذا إلى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند في موعد أقصاه  

 سیؤدي إلى تقلیل التمویل. 

  

 
 

 التاریخ  التعلیم توقیع مقدم الطلب المشرف على ھیئة 
 
 
 

 ال نعم التزام مقدم الخدمات من القطاع الخاص 

یلتزم مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بالعمل مع ھیئة التعلیم المحلیة لوضع خطة مشتركة تلبي األحكام الواردة في مذكرة التفاھم   . 1
 الموقعة. 

  

التسجیل المتوقع لمرحلة ما قبل ریاض األطفال عما ھو متوقع. ویجب أن  أفھم أنني أستطیع أن أقدم طلب تعدیل إذا انحرف رقم  . 2
. أفھم أن طلب خفض التسجیل  2022یونیو،   1یتم إرسال طلب التعدیل ھذا إلى وزارة التعلیم بوالیة ماریالند في موعد أقصاه  

 سیؤدي إلى تقلیل التمویل. 

  

 
 

 التاریخ  توقیع مقدم الطلب من القطاع الخاص 
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