ለቅድመ ትምህርት
ዝግጁ ነዎት?

በአሌክሳንደሪያ ከተማ ውስጥ ስላሉ ብቁ ለሆኑ
ቤተሰቦች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው፣ ነፃ ወይም
ዝቅተኛ-ወጭ ስለሚጠይቁ የቅድመ ትምህርት
እድሎች ይወቁ

የሚሰራው
እንዴት ነው
የአሌክሳንድሪያ ከተማ፣ የአሌክሳንድሪያ ከተማ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (Alexandria City Public Schools)፣ እና አካባቢያዊ የቅድመ
ትምህርት አገልግሎት ሰጭዎች ብቁ የሆኑ ቤተሰቦችን ዝቅተኛ- ወጪ ከሚጠይቁ ወይም ነጻ ከሆኑ የቅድመ እንክብካቤ እና ትምህርት
ፕሮግራሞች ጋር ለማገናኘት በጥምረት እየሰሩ ነው። የቤተሰብዎን ፍላጎት የሚያሟላ ጥራት ያለው እንክብካቤ ለማግኘት ይችሉ ዘንድ
የሚያግዙ በርካታ መርሃግብሮች አሉ። እዚህ የተዘረዘሩት ፕሮግራሞች በሙሉ ከእስቴት እና ከሀገር አቀፍ ድርጅቶች ገለልተኛ የሆነ
የጥራት ደረጃዎች አግኝተዋል።

ደረጃ 1

የተለያዩ የቅድመ ትምህርት ፕሮግራሞችን ይገንዘቡ
በፌዴራል፣ በእስቴት እና ከአካባቢ በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ የሚቀርቡ ፕሮግራሞች፣ ቅድመ ትምህርትን ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች አቅምን ያገናዘበ ሆኖ እንዲቀርብ ያግዛሉ።
በመጀመሪያ፣ ለልጅዎት እድሜ ተስማሚ የሆነ ፕሮግራም ያግኙ፥*

የዕድሜ

ፕሮግራም

0-3		

የቅድመ ጅማሬ ወይም ኧርሊ ሄድ ስታርት እና የግል የሕጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች

3-4		

የሄድ ስታርት እና በግል የአገልግሎት አቅራቢዎች

4-5 		

የቨርጂኒያ የቅድመ ትምህርት ተነሳሽነት (Virginia Preschool Initiative)

5		 መዋእለ ህፃናት
ፕሮግራሞች በከተማው ውስጥ በሚገኙ ከፍተኛ ጥራት ባላቸው የህዝብ እና የግል አገልግሎት ሰጪዎች ኔትዎርክ በኩል ይሰጣሉ። ከእነዚህ ፕሮግራሞች መካከል
አብዛኞቹ ነጻ ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እየቀነሰ የሚሄድ የክፍያ ተመን አላቸው። በእነዚህ ፕሮግራሞች እና ሌሎች የልጆች እንክብካቤ እርዳታ እና የድጎማ ፕሮግራሞች
በኩል የቅድመ ትምህርት እና ባህላዊ የሕጻናት እንክብካቤ ለሚፈልጉ፣ ከተማው በርካታ አማራጮች አሉት። ስለነዚህ አማራጮች የበለጠ ለማወቅ፣ በስልክ ቁጥር
703.746.5437 (KIDS) ይደውሉ ወይም alexandriava.gov/childcare የሚለውን ድህረ-ገጽ ይጎብኙ።

ደረጃ 2

የብቁነት ሁኔታ እንዴት እንደሚሰራ ይገንዘቡ
እነዚህ ፕሮግራሞች እያንዳንዳቸው በገቢ፣ የቤተሰብ ብዛት፣ የሥራ ቅጥር ሁኔታ፣ እና ሌሎች ሁኔታዎች ማለትም እንደ የቤት አጥነት እና የአካል ጉዳት ላይ የተመሠረቱ
የተለያዩ መመሪያዎች አሏቸው። እርሶ ለየትኞቹ ፕሮግራሞች ብቁ እንደሆኑ እና የትኞቹ ፕሮግራሞች የቤተሰብዎትን ፍላጎቶች ያሟላሉ የሚለውን ለማወቅ ልንረዳዎት
እንችላለን። በሚከተሉት ገጾች ላይ የቀረቡት የአገልግሎት ሰጭዎች መረጃዎች ከየት መጀመር እንዳለብዎት ጥሩ ሃሳብ ሊሰጡዎት ይችላሉ። ስለነዚህ አማራጮች የበለጠ
ለማወቅ፣ በስልክ ቁጥር 703.746.5437 (KIDS) ይደውሉ ወይም alexandriava.gov/childcare የሚለውን ድህረ-ገጽ ይጎብኙ።
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ለጥያቄዎችዎ መልሶች ያግኙ እና ይጀምሩ
በስልክ ቁጥር 703.746.5437 (KIDS) ወይም እዚህ ከተዘረዘሩት ማንኛቸውም አገልግሎት ሰጭዎች ዘንድ ይደውሉ፤ እናም የትኛው ፕሮግራም ለቤተሰብዎ ፍላጎቶች
የበለጠ ይስማማል የሚለውን ለመወሰን ሊያግዙዎት እና እንዴት መመዝገብ እንዳለብዎት በማብራራት ሊረዱዎት ይችላሉ።
* ልጆች በሴፕቴምበር 30 ወይም ከዛ በፊት ቢያንስ ዝቅተኛውን የእድሜ መስፈርት ማሟላት አለባቸው

የቅድመ ትምህርት ቤት
አቅራቢዎች
The Child and Family Network Centers (CFNC)

Alexandria City Public Schools (ACPS)

• ለበለጠ መረጃ፥ 703-836-0214
www.cfnc-online.org

• አቅምን ካገናዘቡ ወይም ነጻ የጤና አገልግሎቶች
ጋር ግንኙነቶች

• ለበለጠ መረጃ፥ 703-619-8026
www.acps.k12.va.us/preschool/vpi.php

• የስእል፣ የሙዚቃ፣ የቤተ-መጻሕፍት እና የሰውነት
ማጎልመሻ ትምህርት (ፒ.ኢ) ክፍለ ጊዜዎች

• ብቁ ከሆኑ ቤተሰቦች ለሚመጡ የ4 ዓመት ዕድሜ
ላላቸው ነጻ፣ የቅድመ መዋእለ ህጻናት የትምህርት
ቤት ቀን

• በልጆች እድገት፣ የመዋእለ ህፃናት ዝግጁነት፣
በጤና እና አመጋገብ ላይ የወላጅ ወርክሾፖች

• ነፃ የቅድመ-መዋእለ ሕጻናት ብቁ ከሆኑ ቤተሰቦች
ለመጡ እድሜያቸው 4 ዓመት ለሆኑ ልጆች

• የተለያዩ የመማሪያ ክፍሎች ዝቅተኛ ከሆነ
የተማሪ/አስተማሪ ንጥጥር ጋር

• የማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኞች ለቤተሰቦች ድጋፍ
መስጠት እና ለልጃቸው ስኬታማነት ይታገሉ
ዘንድ መርዳት

• የትምህርት ቤት ውስጥ አካባቢዎች

• አማካሪዎች፣ የማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኞች፣ እና
የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች አሉ

• በ8 ሠፈሮች የመማሪያ አካባቢዎች
• ትንንሽ፣ ብዝሃ-ባህል የያዙ፣ ባለሁለት ቋንቋ
የትምህርት አካባቢዎች በከፍተኛ ደረጃ በሠለጠኑ
ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ መምህራን

• ቁርስ፣ ምሳ፣ እና ስናክ ይኖራል
• ከፍተኛ ብቃት ያላቸው እና የሙያ ፈቃድ
ያላቸው መምህራን

• ቁርስ፣ ምሳ፣ እና ስናክ በየእለቱ ይሰጣል
• የጆሮ፣ የጥርስ፣ የእይታ፣ እና የንግግር
ምርመራዎች

The Campagna Center (TCC)

ALIVE!
• ለበለጠ መረጃ፥ 703-548-9255
www.alive-inc.org
• ብቁ ከሆኑ ቤተሰቦች ለሚመጡ እድሜያቸው 3
እና 4 ዓመት ላሉ የቅድመ መዋእለ ህጻናት የክፍያ
እርዳታ እና እየቀነሰ የሚሄድ የክፍያ ተመን።
ቅድሚያ የሚሰጠው ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው
የሰራተኛ ቤተሰቦች ልጆች ነው።

• የትምህርት ቤት-ቀን ፕሮግራም

• የወላጅ ተሳትፎ እንቅስቃሴዎች የግል እና
የቤተሰብ ማማከር፣ ትምህርት፣ በጀት፣ የመዋእለ
ህፃናት ዝግጁነት እና ተጨማሪ ርእሶችን
ያካትታሉ
• የቤተሰብ ድጋፎች፥ ምግብ፣ የሕክምና እና
የመኖሪያ ቤት እርዳታ፣ የቤት እቃዎች አቅርቦት

• ሙሉ ቀን (11 ሰዓታት)፣ ሙሉ ዓመት (51
ሳምንታት)፣ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከምግብ ጋር
• የተለያዩ ብዝሃ-ባህል ያላቸው የመማሪያ ክፍሎች
ዝቅተኛ ከሆነየተማሪ/አስተማሪ ንጥጥር ጋር
• በሙያቸው የሰለጠኑ፣ ከፍተኛ ብቃት ያላቸው
መምህራን
• የጤና፣ የጥርስ እና የእድገት ሁኔታ ምርመራዎች

• ለበለጠ መረጃ፥ 703-549-0111
www.campagnacenter.org

• ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች ላይ ትኩረት
ያደረገ የጥንድ ቋንቋ ተናጋሪ መምህራን

• ብቁ ከሆኑ ቤተሰቦች ለመጡ እድሜያቸው ከ0-5
ዓመት ለሆኑ የቅድመ ጅማሬ ወይም ኧርሊ ሄድ
ስታርት፣ የሄድ ስታርት፣ እና የቅድመ መዋእለ
ህጻናት ፕሮግራሞች

• የጤና እና የጥርስ ምርመራዎች

• የቤተሰብ ተሳትፎ ይበረታታል
• የሚነገሩ ቋንቋዎች፥ አማርኛ፣ አረብኛ፣
እንግሊዝኛ፣ ፋርሲ፣ ፈረንሳይኛ፣ እስፓኒሽ፣
ሶማሊኛ፣ ስዋሂሊ፣ ኡርዱኛ
• በቅድመ ልጅነት ትምህርት (Early Childhood
Education) ዲግሪ ያላቸው እና ከፍተኛ ብቃት
ያላቸው መምህራን

• የቤተሰብ ድጋፎች፥ የሥራ ስልጠና፣ ስራ ፍለጋ፣
አመጋገብ፣ ወዘተ
• ለነፍሰ ጡር እናቶች እና እድሜያቸው ከ 0 እስከ
3 ዓመት ለሆኑ ልጆች የቤት ጉብኝት

• በእያንዳንዱ የመማሪያ ክፍል ውስጥ ኮምፒዩተር
እና ኢፓድ አለ

Creative Play School

ተጨማሪ መርጃዎች

• በሙያቸው የሰለጠኑ፣ ከፍተኛ ብቃት ያላቸው
መምህራን

• የአሌክሳንድሪያ ከተማ ለልጆች እና ቤተሰቦች የቅድመ ልጅነት ክፍል ማዕከል (The City of Alexandria’s
Center for Children & Families Early Childhood Division) አስተማማኝ፣ ጥራት ያለው የልጆች
እንክብካቤ፣ የገንዘብ እርዳታ፣ እና ሌሎች አገልግሎቶች እንዲያገኙ ሊያግዝዎት ይችላሉ። እባክዎትን በስልክ
ቁጥር 703-746-KIDS ይደውሉ ወይም alexandriava.gov/childcare የሚለውን ድህረ-ገጽ ይጎብኙ።

• ለሙሉ ቀን፣ ዓመቱን በሙሉ የሆነ ፕሮግራም፣
ምግብም ይኖራል

• ስለህፃን ወይም ታዳጊ ልጅዎ የእድገት ሁኔታ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ የወላጅ የህጻን ትምህርትን ፒ.አይ.ኢ (Parent Infant Education - PIE) በስልክ ቁጥር፥ 703-746-3350 ያነጋግሩ።

• የቤተሰብ እና የልጅ የግብ ዕቅድ

• ቁርስ፣ ምሳ፣ እና ስናክ ይቀርባል

• በቦታው ላይ ዓመቱን ሙሉ የቤተሰብ ድጋፍ
ማኅበራዊ ሠራተኛ እና የልዩ ትምህርት
አገልግሎቶች ይሰጣሉ

• ልጅዎ የእድገት መዘግየት ወይም የአካል ጉዳት ካለው/ካላት፣ ወይም ሊኖረው/ሊኖራት ይችላል ብለው የሚሰጉ
ከሆነ፣ በስልክ ቁጥር፥ 703-578-8217 ቻይልድ ፋይንድ (Child Find) ያነጋግሩ።

• ቅድመ-ትምህርት እና ድህረ-ትምህርት እንክብካቤ
አለ

• ለበለጠ መረጃ፥ 703-751-3388
www.creativeplayschool.biz

• በNAEYC እውቅና የተሰጠው
• በወታደራዊ ክፍያ ድጋፍ ላይ ይሳተፋል

• የእስፓኒሽ ቋንቋ ትምህርት
• የቤተሰብ ድጋፎች፥ በቦታው ላይ የማሕበራዊ
ሠራተኛ፣ የወላጅ ትምህርት
• የእይታ፣ የጆሮ፣ እና የጥርስ ምርመራዎች
• የክፍያ እርዳታ አለ

BAILEY’S
CROSSROADS
SHIRLINGTON

ቅድመ ትምህርት
አካባቢዎች/
ዝርዝሮች

POTOMAC

ALEXANDRIA
LANDMARK

OLD TOWN

አገልግሎት
ሰጪ

አካባቢ/ የመማሪያ ክፍል ስም

አድራሻ

CFNC

Wheeler 1 and 2

3700 Wheeler Ave. Alexandria, VA 22304

FRANCONIA
CFNC
Chirilagua

CFNC

CFNC on King Street

HUNTINGTON

3918 A Bruce St. #101, Alexandria, VA 22305

BELLE HAVEN

2723 King St. Alexandria, VA 22302

የስራ ሰዓታት

የክፍል መጠን

እድሜ

9:00am to 4:00pm

2 classrooms, 18 students per class

4

9:00am-4:00pm

1 classroom, 18 students

4

9:00am to 4:00pm

1 classroom, 15 students

4

GROVETON

CFNC

3801 Mount Vernon

3801 Mount Vernon Ave., Alexandria, VA 22305

9:00am to 4:00pm

1 classroom, 16 students

4

CFNC

Cora Kelly Recreation Center

25 W. Reed Ave. Alexandria, VA 22305

9:00am-3:00pm

2 classrooms, 18 students per class

4

CFNC

Cora Kelly School for Math, Science & Technology

3600 Commonwealth Ave. Alexandria, VA 22305

9:00am-3:00pm

1 classroom, 18 students

4

ALIVE!

ALIVE! Child Development Blue Classroom

2723 King St. Alexandria, VA 22302

6:45am-5:45pm

1 classroom, 16 students

4

ALIVE!

ALIVE! Child Development Red Classroom

2723 King St. Alexandria, VA 22302

6:45am-5:45pm

1 classroom, 14 students

3-4

ACPS

John Adams Elementary School

5651 Rayburn Ave. Alexandria VA 22311

8:00am-2:35pm

3 classrooms, 16 students per class

4

ACPS

William Ramsay Elementary School

5700 Sanger Ave. Alexandria, VA 22311

8:00am-2:35pm

2 classrooms, 16 students per class

4

ACPS

Patrick Henry Elementary School

4643 Taney Ave. Alexandria, VA 22304

8:00am-2:35pm

6 classrooms, 16 students per class

4

ACPS

Jefferson-Houston School

1501 Cameron St. Alexandria, VA 22314

8:00am-2:35pm

1 classroom, 16 students

4

TCC

George Washington Middle School

1005 Mt. Vernon Ave. Alexandria, VA 22301

7:30am-6:00pm

1 HS classroom and 3 EHS classrooms

0-5

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

TCC

John Adams Elementary School

5651 Rayburn Ave. Alexandria VA 22311

8:30am-3:00pm

1 VPI classroom and 4 HS classrooms

3-5

TCC

Patrick Henry Elementary School

4643 Taney Ave. Alexandria, VA 22304

7:30am-6:00pm

3 classrooms, 20 students per class

3-5

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

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

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

TCC

T. C. Williams High School

3330 King St., Alexandria, VA 22302

7:30am-6:00pm

3 EHS classrooms, 8 students per class

0-3

TCC

The Campagna Center Family Child Care

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

7:30am-6:00pm

1 EHS classroom, 4 students per class

0-3

TCC

The Campagna Center Family Child Care

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

7:30am-6:00pm

1 EHS classroom, 4 students per class

0-3

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

TCC

Jackson Crossing

120 East Reed Avenue, Alexandria, Va, 22305

8:30am-3:00pm

1 classroom HS/VPI

3-5

Creative

Creative Play School Classroom 1

845 N. Howard St. Alexandria, VA 22304

6:45am-6:00pm

1 classroom, 16 students

4

Creative

Creative Play School Classroom 2

100 E. Windsor Ave. Alexandria, VA 22301

7:00am-6:00pm

1 classroom, 18 students

4

Child &
THE

family
NETWORK

ALIVE!

CENTERS

Child Development Center

Creative Play School
ከቅድመ እንክብካቤ እና ትምህርት የስራ ቡድን

(Early Care and Education Workgroup) ጋር በመተባበር የቀረበ መረጃ
Convened by

