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ሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት የቅድመ ሙአለህፃናት 
ቅድሚያ ሙከራ

የኤሌሜንታሪ ስርአተትምህርት እና ዲስትሪክት-አቀፍ ፕሮግራሞች መምርያ
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Rockville, Maryland 20850

መመሪያዎች፡- የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሁሉንም አዲስ ገቢ የመዋለ-ህጻናት ተማሪዎች የቅድሚያ እንክብካቤ ተሞክሮዎችን መረጃ እንዲሰበስብ የ 
Maryland ስቴት የትምህርት መምሪያ (MSDE) ይደነግጋል። ከዚህ በታች የተሰጡ ትርጉሞችን በመጠቀም፣ እባክዎ የሚከተለውን መረጃ/ኢንፎርሜሽን ልጅዎ ለሚ(ምት)
ገባበት ትምህርት ቤት ከ MCPS Form 560-24 ጋር አባሪ አድርገው ይመልሱ፣የአዲስ ተማሪ መረጃ(ኢንፎርሜሽን)/New Student Information።

በ MSDE የተወሰኑ የቅድሚያ ሙከራዎች  

መደበኛ ያልሆነ/ህጋዊ 
ዕዉቅና የሌለዉ እንክብካቤ

በዘመድ ወይም ዘመድ ባልሆነ ሰው አማካይነት እቤት ውስጥ የሚሰጥ እንክብካቤ።

ሔድስታርት ፕሮግራም

የፌደራል ቅድመ-ት/ቤት ፕሮግራም አነስተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰቦች ከ 3 - እስከ - 5 ዓመት እድሜ ላላቸው 
በጀት የሚሰጠው በዩ. ኤስ. የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመንት እና ፈቃድ ያገኘዉ በሜሪላንድ 
ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት፣ የህፃናት እንክብካቤ ጽ/ቤት U.S. Department of Health and Human 
Services and licensed by the Maryland Department of Education, Office of Child Care 
አማካይነት ነው።

በህዝብ ትምህርት ቤት -  
ቅድመ ሙዓለሕፃናት

አጠቃላይ የህዝብ ትምህርት ቤት ወይም ልዩ ትምህርት ለአራት ዓመት ልጆች ቅድመ ሙአለህፃናት የሚመራው 
በ MCPS እና በ COMAR 13A.06.02 ድንጋጌ በህዝብ ትምህርት ቤት አጠቃላይ ትምህርት ወይም ልዩ 
ትምህርት መሠረት በ MSDE ክትትል የሚደረግበት የቅድመ ሙዓለህፃናት ፕሮግራም ት/ቤት ነው

የልጅ ጥበቃ ማእከል
የልጆች እንክብካቤ የሚሰጥበት ተቋም፣ አብዛኛውን ጊዜ መኖሪያ ቤት ያልሆነ፣ ወላጆች በማይኖሩበት ጊዜ በከፊል 
ወይም ለሙሉ ቀን የልጆች እንክብካቤ የሚሰጥ። ማዕከሎቹ ፈቃድ የሚሰጣቸው በሜሪላንድ ስቴት የትምህርት 
ዲፓርትመንት፣ የልጆች እንክብካቤ ጽ/ቤት ነው።

የቤተሰብ የልጅ ጥበቃ
ከ13 ዓመት እድሜ በታች ለሆነ(ች) ልጅ፣ ከልጁ/ከልጅቱ መኖሪያ ውጪ በወላጆች እንክብካቤ ምትክ በክፍያ 
ከ24 ሠዓት ላነሰ ጊዜ፣ ክትትል የሚደረግበት ለልጅ የሚሰጥ እንክብካቤ። የቤተሰብ የልጅ እንክብካቤ ቁጥጥር/
ክትትል የሚደረግበት በሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት፣ የልጆች እንክብካቤ ጽ/ቤት ነው።

ህዝባዊ ያልሆነ የህፃናት 
ትምህርት ቤቶች

“ትምህርት” ላይ ትኩረት ያደረገ ለ 2፣ 3፣ወይም 4 ዓመት ዕድሜ የቅድመ-ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች፣በ 
MSDE የፀደቀ ወይም ሳይጸድቅ ግዴታው የታለፈለት፤አብዛኛውን ለግማሽ ቀን፣ በዓመት ለዘጠኝ ወር ነው።

የተማሪ ስም (አያት፣ መጠሪያ ስም፣ የአባት ስም) _____________________________ የተወለደ(ች)በት ቀን_____/_____/______

ትምህርት ቤት  _____________________________________________________________________________

ካለፈው ዓመት ሴፕቴምበር ወዲህ ልጁ/ጅቷ አብዛኛውን ጊዜ በምን ዓይነት እንክብካቤ አሳለፈ(ች)?

ለአንድ ሙሉ ቀን አንድ ምልክት ወይም ለግማሽ ቀን ሁለት ምልክቶችን በትክክለኛው ሣጥን ላይ ያድርጉ። 

የትምህርት ቤት ስም፣ ማዕከል፣ ወይም የአቅራቢውን ስም በመስመሩ ትይዩ ላይ ያመልክቱ። 

በፊት የነበረው/የነበራት እንክብካቤ
የበፊት ተንከባካቢ ት/ቤት፣ ማዕከል፣ ወይም 

ፕሮቫይደር
ሙሉ ቀን

ግማሽ 
ቀን—1

ግማሽ 
ቀን—2

መደበኛ ያልሆነ እንክብካቤ o o o

ሄድ ስታርት o o o

በህዝብ ት/ቤት (የአጠቃላይ ትምህርት ወይም 
ልዩ ትምህርት) ቅድመ ሙዓለህፃናት

o o o

የልጅ ጥበቃ ማእከል o o o

የቤተሰብ የልጅ ጥበቃ o o o

የህዝብ ያልሆነ የሕፃናት ትምህርት ቤት o o o

ሙዓለህፃናት (ድጋሚ) o o o


