
በሜሪላንድ ውስ
ጥ የመንግሥት 
ቅድመ መዋለ 
ሕጻናት

የወላጅ 
መምሪያ

በአካባቢዎ ያለው የትምህርት 
ዋና ተቆጣጣሪ ኮሚቴ ውስጥ 
የሚገኘውን አርሊ ቻይልድሁ
ድ ቢሮ ይገናኙ 

አሌጋኒ አውራጃ   301-759-2012

አን አሩንዴል አውራጃ 410-222-5441

ባልቲሞር ከተማ   410-396-6602

ባልቲሞር አውራጃ   410-887-4313

ካልቨርት አውራጃ   410-535-7264

ካሮሊን አውራጃ   410-479-2896 

ካሮል አውራጃ   410-751-3048

ሴሲል አውራጃ   410-996-5424

ቻርልስ አውራጃ   301-934-7380

ዶርቼስተር አውራጃ   410-221-1111

ፍሬዴሪክ አውራጃ   301-696-6864

ጋሬት አውራጃ   301-334-7645

ሃርፎርድ አውራጃ   410-588-5252

ሃወርድ አውራጃ   301-313-5659

ኬንት አውራጃ   410-810-3903

ሞንትጎመሪ አውራጃ   301-230-0691

የፕርንስ ጆርጅ አውራጃ 301-808-2723

የክዊን አን አውራጃ   410-758-2403

የሴንት ሜሪ አውራጃ  301-475-5511

የሶመርሴት አውራጃ   410-621-6243

ታልበት አውራጃ   410-822-0330

ዋሽንግተን አውራጃ   301-766-2955 

ዊኮሚኮ አውራጃ   410-677-4523

ዎርሴስተር አውራጃ   410-632-5042

ናንሲ ኤስ ግራስሚክ
የስቴት ትምህርትቤቶች ተቆጣጣሪ

ደንባር ብሩክስ 
ፕሬዚዳንት 
የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዋና 

ተቆጣጣሪ ኮሚቴ
 አስተዳዳሪ

በይበልጥ መረጃ ለማግኘት፦

Maryland State Department of Education
Division of Early Childhood Development
200 W. Baltimore Street, 10th floor
Baltimore, Maryland 21201
MarylandPublicSchools.org

ስልክ: 410-767-0602
ፋክስ: 410-333-6226
ኢሜል፡ mcockey@msde.state.md.us



የመንግሥት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኝ ቅድ
መ መዋለ ሕጻናት ከስቴቱ በሚመጣ ገንዘብ የሚ
ተዳደር ፣ የ4 ዓመት ዕድሜ ላላቸው ልጆች የተዘ
ጋጀ መርሃ ግብር ነው።  በመንግሥት ትምህር
ት ቤቶች ውስጥ የቅድመ መዋለ ሕጻናቶች ዋ
ና ዓላማ ልጆች በተለያዩ መስኮች ችሎታቸው
ን እንዲያዳብሩና ወደፊት ጥሩ ተማሪዎች እን
ዲሆኑ የመማሪያ አጋጣሚዎችን ማቅረብ ነው።  
ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ቅድመ መዋለ ሕጻና
ቶች ልጆች መዋለ ሕጻናት ሲገቡ ለትምህር
ት ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ ሆነው እንዲገኙ ያደርጋ
ሉ።  የሚያተኩሩትም የራስና የማህበራዊ ዕድገት፣ 
ቋንቋና ማንበብ፣ ሳይንሳዊ አስተሳሰብ ፣ የሒሳብ አ
ስተሳሰብ፣ ማህበራዊ ጥናቶች፣ አርት፣ የሰውነት እድገ
ት ወይም ስፖርትና የጤና ትምህርት ላይ ነው።

የመንግሥት ቅድመ መዋለ 
ሕጻናት ምንድን ነው?

ቅድመ መዋለ ሕጻናት 
ለመግባት ብቁ የሆነው ማነው?

የመንግሥት ትምህርት ቤት ቅድመ መዋለ ሕጻና
ት ውስጥ ለመግባት፣ ወላጆቻቸው ወይም ቤተሰቦቻ
ቸው እንደሚጀምሩበት ከሚፈልጉበት የትምህርት 
ዓመት ሴፕቴምበር 1 በፊት ልጆቻቸው ዕድሜያቸ
ው 4 ዓመት መሆን አለበት።  በተጨማሪም የልጆ
ቹ ቤተሰቦች ገቢያቸው አነስተኛ ወይም ቤት አልባ 
መሆን አለባቸው።  ገቢያቸው አነስተኛ ከሆኑ ቤተ
ሰብ የሚመጡ ልጆች ከማመልከታቸው በፊት መ
መዝገብ አለባቸው፣ ሆኖም ትርፍ ቦታ ካለ የመንግ
ሥት ትምህርት ቤቶች ከአነስተ ኛ ገቢ ያላቸው ቤ
ተሰቦች የማይመጡ ልጆች ግን ለትምህርት ቤት ዝ
ግጅት የሚያስፈልጋቸው ልጆች ሊያስመዘግቡ ይ
ችላሉ።

የመንግሥት ቅድመ መዋለ 
ሕጻናት መርሃ ግብሮች 
እንዴት ነው የሚተዳደሩት?

የመንግሥት ትምህርት ቤቶች ለቅድመ መዋለ ሕጻናት መርሃ 
ግብሮች መምሪያዎች ሲያወጡ የስቴቱን ደንቦች መከተል አለ
ባቸው።  አብዛኛውን ጊዜ የቅድመ መዋለ ሕጻናት መርሃ ግ
ብር የግማሽ ቀን ጠዋት ወይም የግማሽ ቀን ከሰዓት መርሃ 
ግብር ነው።  የክፍሉ ርዝመት 2 ሰዓት ተኩል ሲሆን በት
ምህርት ዓመት ጊዜ ውስጥ በሳምንት አምስት ቀን ይሆና
ል።  እያንዳንዱ ክፍል በአማካይ 20 ልጆች ይኖሩታል።  
እያንዳንዱ ክፍል አንድ የስቴት ፈተና ያለፈ የአርሊ ቻ
ይልድሁድ አስተማሪና አንድ ባለሙያ ረዳት ይመደብለ
ታል።  የቅድመ መዋለ ሕጻናት መርሃ ግብሮች የስቴት 
ትምህርት አሰጣጥ መደብ መከተል አለባቸው።    ወላጆ
ችና አስተማሪዎች ስለልጁ ሂደት በየጊዜው ይነጋገራሉ።  
ትምህርት ቤቶች ከማህበረሰቡ የልጆች እንክብካቤ ሰጪዎ
ች ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩና አንዲያበጁ ይበረታታሉ።  
በሰፈርዎ ስለሚገኘው የቅድመ መዋለ ሕጻናት መርሃ ግብር 

በይበልጥ ለመረዳት የአካባቢዎን የአርሊ ቻይልድሁድ ቤሮ ይ
ገናኙ (የዚህን መጽሔት ጀርባ ይመልከቱ)።


