ለቅድመ ትምህርት
ቤት ዝግጁ ነዎት?

ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የሚቀርቡ በአሌክሳንድሪያ
ከተማ ስላሉ ከፍተኛ ጥራት ስላላቸው፣ ነጻ ወይም
አነስተኛ ዋጋ ያላቸው የቅድመ ትምህርት ቤት
እድሎች ይወቁ

እንዴት
እንደሚሰራ
ወላጆች ስለ ነጻ እና ባለ አነስተኛ ዋጋ የቅድመ ትምህርት እድሎች እንዲያውቁ
ለማድረግ አስደሳች እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። እነዚህ ፕሮግራሞች
ከፌዴራል፣ ከክልልና ከአካባቢያዊ ሐብቶች በተሰጡ ድጋፎች ነው እውን የሆኑት።
ይበልጥ አስደሳች የሆነው ነገር ደግሞ የቅድመ ትህምርት ቤት አቅራቢዎቹ አካላት
አገልግሎቱን የሚፈልጉት ህጻናት ማግኘት መቻላቸውን ለማረጋገጥ የገቡት
ቃልኪዳን ነው።

ወደ ትምህርት ቤት ጤነኛና
ለትምህርት ዝግጁ ሆነው
የሚመጡ ህጻናት በትምህርትና
በህይወት ስኬታማ ይሆናሉ።

ይህ በራረ ወረቀት ወላጆች
አገልግሎቶቹን በቀላሉ እንዲያውቁና
እንዲያገኙ ለማድረግ ከሚደረጉ
በርካታ ጥረቶች ውስጥ አንዱ ነው።

ብቁ የሆኑ ወላጆች ከፍተኛ ጥራት
ያላቸው፣ ነጻ ወይም በአነስተኛ ወጪ
የለጋ እድሜ እንክብካቤና ትምህርት
እድሎችን እንዲያገኙ ለማገዝ በአሌክሳንድሪያ የሚገኙትን የቨርጂንያ ቅድመ
ትምህርት ቤት ተነሳሽነት፣ (Virginia Preschool Initiative) ሄድ ስታርት (Head
Start) እና ኧርሊ ሄድ ስታርት (Early Head Start) ፕሮግራሞች ዘርዝረናል።
ሁሉም ፕሮግራሞች ከብሄራዊ የህጻናት የትምህርት ማህበር

(National Association for the Education of Young Children (NAEYC)
እና/ ወይም የቨርጂኒያ የጥራት ደረጃና ማሻሻያ ስርዓት (Virginia’s Quality
Rating and Improvement System (QRIS)) ገለልተኛ የሆነ የጥራት ደረጃ
ማረጋገጫ ተስጥቷቸዋል።
የትኛው ፕሮግራም ይበልጥ የቤተሰብዎን ፍላጎት እንደሚያሟላ ለመወሰን
እንዲያግዝዎት አድራሻ ፣ የስራ ሰዓት እና ሌሎችንም ተ ጨማሪ መረጃዎች
ቀርበዋል። እባክዎ እያንዳንዱ ፕሮግራም በገቢ፣ በቤተሰብ መጠንና በተጨማሪ
መስፈርቶች ላይ በመመስረት የተለያዩ የብቁነት መመሪያዎች እንዳሉት ያስተውሉ።
እያንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢ እነዚህን መስፈርቶች የሚያውቃቸው ሲሆን
እርስዎ ብቁ እንደሆኑና እንዳልሆኑ ለማወቅ ሊያግዝዎ ወይም ተገቢ ሆኖ ሲገኝ ወደ
ሌላ ፕሮግራም ሊመራዎት ይችላል።
እባክዎ ልጅዎን እንዴት ማስመዝገብ እንዳለብዎ ለማወቅ ማንኛውም ጥያቄ
ካለዎት የሚመለከተውን ሰው ያግኙ።
ሁሉም አገልግሎት አቅራቢዎች ፍላጎትዎን የሚቀበሉ ሲሆን ብዙ ሕጻናት
አስፈላጊውን የቅድመ ትምህርት በማግኘት ለትምህርት ቤት ዝግጁ እንዲሆኑ
ይረዳሉ።

የእድሜ ብቁነት:
•

ኸርሊ ሄድ ስታርት (Early Head Start)

•

ሄድ ስታርት (Head Start) ከሴፕቴምበር

•

ቨርጂኒያ የቅድመ ትምህርት ቤት ተነሳሽነት

•

መዋዕለ ህጻናት ለመግባት ህጻናት

ልጅ ለመውለድ ከደረሱ (ነፍሰ ጡር)

30 በፊት 3 አመት ከሆናቸውልጆች እስከ

በሴፕቴምበር 30 ወይም ከዚያ በፊት

በሴፕቴምበር 30 ወይም ከዚያ በፊት 5

ቤተሰብ እስከ 3 ዓመት ለሆናቸው ህጻናት

4 ዓመት ድረስ አገልግሎት ያቀርባል

4 ዓመት ለሆናቸው ህጻናት አገልግሎት

ዓመት ሊሆናቸው ይገባል

አገልግሎት ይሰጣል

ይሰጣል

የቤተሰብ ገቢ
ቻርት
የቤተሰብ መጠን

100%

ወርሐዊ

ሳምንታዊ

250%

ወርሐዊ

2

$15,930

$1,327

$306

$39,825

$3,319

$766

3

$20,090

$1,674

$386

$50,225

$4,185

$966

4

$24,250

$2,021

$466

$60,625

$5,053

$1,166

5

$28,410

$2,367

$546

$71,025

$5,919

$1,366

ሳምንታዊ

6

$32,570

$2,714

$626

$81,425

$6,785

$1,566

7

$36,730

$3,061

$706

$91,825

$7,652

$1,766

ሌሎች የብቁነት መስፈርቶች:
ቤተሰቡ የሚከተሉት ላይ ያለው ተሞክሮ:

•

የእጽ ሱሰኝነት

•

የወላጅ መታሰር

•

ቀጣይነት የሌለው ስራ

•

ቤት አልባነት

•

አካል ጉዳተኝነን (አካላዊ/አእምሮአዊ)

•

የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪነት (ELL)

•

የማህበራዊና ስሜታዊ የባህሪይ ችግር

•

በወጣትነት(በአስራዎቹ እድሜ) ወላጅ

•

የህጻናት ማሳደጊያ ውስጥ መኖር

•

የቤተሰብ ጥቃት

መሆን

•

የቤተሰብ አለመረጋጋት

የቅድመ ትምህርት ቤት
አቅራቢዎች
የህጻናትና ቤተሰብ ኔትወርክ ማእከሎች (CFNC)

የአሌክሳንድሪያ ከተማ ህዝባዊ ትምህርት ቤቶች (ACPS)

ስም: Jennifer Reynolds

ስም: Deborah Tyler

ስልክ: 703-836-0214 x222

ስልክ: 703-619-8026

ኢሜይል: jreynolds@cfnc-online.org

ኢሜይል: deborah.tyler@acps.k12.va.us

www.cfnc-online.org

acps.k12.va.us/preschool/vpi.php

• ሙሉ ቀን ቅድመ - መዋዕለ ህጻናት (በገቢ ብቁ
ለሆኑ ነጻ)

• ቤተሰቦች ከአሁን በፊት ህክምና የሚከታተሉበት
ቦታ ከሌለ ከጤና አገልግሎቶች ጋረ ማገናኘት

• እድሜያቸው ከ4 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት ባለ
ብዙ ባህል የሆነ የትምህርት ክፍል ከስፓኒሽና
እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ መምህራን ጋር

• ስለ ገንዘብ አያያዝ፣ ስለ ልጆች እድገት፣
የእንግሊዘኛ ቋንቋ እውቀት፣ ስለ ስራ ፍለጋ፣ ጤናና
አመጋገብ ለወላጆች ወርክሾፖችንና ስልጠናዎችን
መስጠት

• በየእለቱ ቁርስ፣ ምሳ እና ቀላል ምግብ (መክሰስ)
ይቀርባል

• ከትምህርት በኋላ ያለ እንክብካቤም ይሰጣል

• ሁሉም ህጻናት የመስማት፣ የጥርስና የእይታ
ምርመራ ይደረግላቸዋል

• የትምህርት ቤት ውስጥ መገኛ

• ብዝሃነት ያላቸው ክፍሎች ከአነስተኛ የመምህር/
ተማሪ ምጥጥን ጋር

• የሙሉ ቀን ፕሮግራም

• አማካሪዎች፣ ማህበራዊ ሰራተኞችና ልዩ የትምህር
አገልግሎቶች ይገኛሉ

• ቁረስ፣ ምሳ እና መክሰስ ይቀርባል
• ብቃት ያላቸውና በሙያው የምስክር ወረቀት
ያላቸው መምህራን

• ከትምህርት ቤት ሰዓት በፊትና በኋላ የጥበቃ
አገልግሎቶች ይገኛሉ

• ስነጥበብ፣ ሙዚቃ፣ መጻህፍት ቤት እና ስፖርት
ትምህርት ብቁ በሆኑና ምስክር ወረቀት ባላቸው
መምህራን

ካምፓኛ ማዕከል (TCC)
ስም: Leslie Yamnicky ስም: 703-549-0111

አላይቭ!
ስም: Pam Blankenship

ስልክ: 703-548-9255

ኢሜይል: Acdcdirector@aol.com

alive-inc.org
• በአመት ለ 51 ሳምንታት ከሰኞ እስከ አርብ በቀን
ለ11 ሰዓታት ክፍት ነው
• በክፍል ውስጥ ያለው የሰራተኛ ለህጻን ምጥጥን 1:4
ነው
• ቁርስ፣ ምሳ እና የከሰዓት በኋላ መክሰስ በየእለቱ
ይቀርባል፤ ሳምታዊ የምግብ ማብሰል ስራ ጋር
• በየክፍሉ iStartSmart ተች ስክሪን ኮምፒውተሮች
አሉ
• የእጅና የጣት(ትናንሽ) የጡንቻ እንቅስቃሴ
ክህሎት፣ የስሜት ሕዋሳት ቅንጅት ስልጠናና
የንግግር ህክምና ይሰጣል

• የጤናና የእድገት ምርመራ
• የቤተሰብ ድጋፎች፡ ምግብ፣ የህክምናና የቤት እገዛ፣
የቤት ውስጥ እቃዎች ማቅረብ
• የግልና የቤተሰብ ማማከርና ማህበራዊ የክህሎት
ቡድኖች
• ወርሃዊ የወላጅ ወርክሾፖችና ትምህርቶች
መሰረታዊ ትምህርትን፣ ሂሳብና ሳይንስን፣ የህጻናት
አስተዳደግን፣ የበጀት አያያዝን፣ የመዋዕለ ህጻናት
ዝግጁነትን እና ሌሎች ርዕሶች ላይ

• በጣቢያ ላይ ያሉ የአመቱን በሙሉ የሚሰሩ
ማህበራዊ ሰራተኞች

ኢሜይል: lyamnicky@campagnacenter.org

campagnacenter.org
• የቤተሰብ ተሳትፎ ይበረታታል

• የጤናና የጥርስ ህክምና ምርመራ

• በሰራተኞች የሚነገሩ ቋንቋዎች፡ አማረኛ፣ አረበኛ፣
እንግሊዘኛ፣ፋርሲ፣ ፈረንሳይኛ፣ ሶማሊ፣ ስፓኒሽ፣
ስዋሂሊ፣ ኡርዱ

• ከትምህርት ቤት ሰዓት በፊትና በኋላ የጥበቃ
አገልግሎቶች ይገኛሉ

• የህጻናት ትምህርት ዲግሪ የተመረቁ መምህራን

• የቤተሰብና የህጻናት ግብ እቅድ
• የቤተሰብ ድጋፍ፡ የስራ ስልጠና፣ የስራ ፍለጋ፣
የአመጋገብ ምክር

• ቁርስ፣ ምሳና መክሰስ ይቀርባል
• በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ኮምፒተሮችና አይፓዶች
• ባለ ሁለት ቋንቋ ተማሪዎች ላይ የሚያተኩሩ
ባለሁለት ቋንቋ መምሀራን

ክሬቲቭ ፐሌይ ስኩል
ስም: Kim Littleton

ስልክ: 703-751-3388

ኢሜይል: klittleton@creativeplayschool.biz

creativeplayschool.biz

ተጨማሪ መረጃዎች
ልጅዎ አካል ጉዳተኛ ከሆነ/ች ወይም ሊኖርበት/ባት ይችላል ብለው የሚያስቡ ከሆነ እባክዎ ለእርዳታ ወደ ቻይልድ
ፋይንድ በ 703-578-8217 ይደውሉ።
የአሌክሳንድሪያ ከተማ የህጻናትና ቤተሰቦች ጨቅላ ህጻንነት መምሪያ የህጻናት እንክብካቤን፣ የፋይናንስና ሌሎች
ፕሮግራሞች መረጃ አለው። እባክዎ 703-746-HELP ይደውሉ ወይም ለዝርዝር መረጃ alexandriava.gov/
childcare ን ይጎብኙ።

• በሙያው የሰለጠኑ፣ ብቃት ያላቸው መምህራን

• የወላጅ ትምህርት

• ሙሉ ቀን፣ አመቱን ሙሉ ከምግብ ጋር

• የስፓኒሽ ቋንቋ ትምህርት

• የቤተሰብ ድጋፍ-የሳይት ላይ ማህበራዊ ሰራተኛ

• የእይታ፣ የመስማት እና የጥርስ ምርመራ

BAILEY’S
CROSSROADS
SHIRLINGTON

POTOMAC

ALEXANDRIA
LANDMARK

አቅራቢ

የቅድመ ትምህርት
ቤት
መገኛ/ዝርዝር

OLD TOWN

የክፍል ስም

አድራሻ

የስራ ሰዓታት

የክፍል መጠን

እድሜ

የፈንድ ምንጭ

3700 Wheeler Ave., Alexandria, VA 22304

9:00am-5:00pm Extended Day

2 classrooms, 18 students per class

4

VPI

607 Notabene Dr., Alexandria, VA 22305

9:00am-3:00pm

1 classroom, 18 students

4

VPI

9:00am-3:00pm

1 classroom, 18 students

4

VPI

3801 Mount Vernon Ave., Alexandria, VA 22305

9:00am-5:00pm Extended Day

1 classroom, 16 students

4

VPI

HUNTINGTON

CFNC

Child & Family Network Center

CFNC
Notabene
FRANCONIA

BELLE HAVEN

CFNC

Chirilagua

3918 A Bruce St., Alexandria, VA 22305
GROVETON

CFNC

3801

CFNC

Cora Kelly Recreation Center

25 W. Reed Ave., Alexandria, VA 22305

9:00am-3:00pm

2 classrooms, 18 students per class

4

VPI

CFNC

Cora Kelly School for Math, Science & Technology

3600 Commonwealth Ave., Alexandria, VA 22305

9:00am-3:00pm

1 classroom, 18 students

4

VPI

CFNC

Charles Houston Recreation Center

901 Wythe St., Alexandria, VA 22314

9:00am-5:00pm Extended Day

2 classrooms, 18 students per class

4

VPI

ALIVE!

ALIVE! Child Development Blue Classroom

2723 King St., Alexandria, VA 22302

6:45am-5:45pm

1 classroom, 16 students

4

VPI and
Sliding-Fee Scale

ALIVE!

ALIVE! Child Development Red Classroom

2723 King St., Alexandria, VA 22302

6:45am-5:45pm

1 classroom, 14 students

4

VPI and
Sliding-Fee Scale

ACPS

John Adams Elementary School

5651 Rayburn Ave., Alexandria VA 22311

8:00am-2:35pm

3 classrooms, 16 students per class

4

VPI

ACPS

William Ramsay Elementary School

5700 Sanger Ave., Alexandria, VA 22311

8:00am-2:35pm

1 classroom, 16 students

4

VPI

ACPS

Patrick Henry Elementary School

4643 Taney Ave., Alexandria, VA 22304

8:00am-2:35pm

6 classrooms, 16 students per class

4

VPI

ACPS

Jefferson-Houston School

1501 Cameron St., Alexandria, VA 22314

8:00am-2:35pm

1 classroom, 16 students

4

VPI

TCC

George Washington Middle School

1005 Mt. Vernon Ave., Alexandria, VA 22301

7:30am-6:00pm

2 VPI and 3 EHS classrooms

0-5

VPI, HS, EHS

TCC

The Campagna Early Learning Center at
Northern Virginia Community College

3001 N.Beauregard St., Tyler Bldg, Alexandria, VA 22311

7:30am-6:00pm

1 classroom, 18 students

3-5

VPI and
Fee for Service

TCC

John Adams Elementary School

5651 Rayburn Ave., Alexandria VA 22311

8:30am-3:00pm

1 VPI classroom and 4 HS classrooms

3-5

VPI, HS

TCC

Patrick Henry Elementary School

4643 Taney Ave., Alexandria, VA 22304

7:30am-6:00pm

3 classrooms, 20 students per class

3-5

HS

TCC

The Campagna Center at
Fairlington United Methodist Church

3900 King St., Alexandria, VA 22302

8:30am-3:00pm

1 classroom, 20 students

3-5

HS

TCC

Cora Kelly School for Math, Science & Technology

3600 Commonwealth Ave., Alexandria, VA 22305

8:30am-3:00pm

2 classrooms, 18 students per class

3-5

HS

TCC

Jefferson-Houston PreK-8 School

1501 Cameron St., Alexandria, VA 22314

8:30am-3:00pm

4 classrooms, 19-20 students per class

3-5

HS

TCC

T. C. Williams High School

3330 King St., Alexandria, VA 22302

7:30am-6:00pm

3 EHS classrooms, 8 per class

0-3

EHS

TCC

The Campagna Center Family Child Care

485 N. Armistead St., T-2, Alexandria, VA 22312

7:30am-6:00pm

1 EHS classroom, 4 per class

0-3

EHS

TCC

The Campagna Center Family Child Care

511 Four Mile Rd., #106, Alexandria, VA 22305

7:30am-6:00pm

1 EHS classroom, 4 per class

0-3

EHS

TCC

The Campagna Center at St. Paul’s Episcopal Church

228 S. Pitt St., Alexandria, Va. 22314

8:30am-3:00pm

1 classroom, 18 students

3-5

HS

Creative

Creative Play School Classroom 1

845 N. Howard St., Alexandria, VA 22304

6:45am-6:00pm

1 classroom, 16 students

4

VPI and
Fee for Service

Creative

Creative Play School Classroom 2

100 E. Windsor Ave., Alexandria, VA 22301

7:00am-6:00pm

1 classroom, 18 students

4

VPI and
Fee for Service

Child &
THE

family
NETWORK

ALIVE!

CENTERS

Creative Play School

ከህጻንነት እንክብካቤና ትምህርት የስራ ቡድኑ ጋር
በመተባበር የተሰጠ መረጃ

