የEarly Childhood Education and Assistance Program
(ECEAP, የየልጅነት ጊዜ ትምህርት እና የእርዳታ መርኃግብር)፣
የገንዘብ ድጋፍ የሚደረገው በዋሽንግተን ግዛት Department of
Children, Youth, and Families (የልጆች፣ ወጣቶች እና
ቤተሰቦች) መምሪያ ክፍል እና በስያትል (Seattle) ከተማ፣ የግማሽ
ቀን፣ የሙሉ ቀን፣ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው የተራዘመ ቀን፣
በባሕላዊ እና በቋንቋ ተገቢ የሆነ የቅድመ ትምህርት ቤት
አገልግሎቶች ለብቁ 3- እና 4 ዓመት ዕድሜ ህፃናትእና
ለቤተሰቦቻቸው ይሰጣል።

•
•
•
•
•

የመርኃግብሩ ጥቅማ ጥቅሞች የሚያጠቃልለው፡
የልጅነት ጊዜ ትምህርትን የሚያስተምሩት
አስተማሪዎች ዲግሪ እና ልምድ ያላቸው
መሆናቸው
የአካል ጉዳት ያለባቸውን ልጆች ታሳቢ ያደረጉ
የሚመቹ የበለጸጉ የማስተማሪያ ክፍሎች አከባቢ
የመዋዕለ ሕጻናት መግቢያ እና ሽግግር
የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ ተሳትፎ
ባለ ሁለት ቋንቋ መርኃግብሮች እና የሚያስተምሩ
ሠራተኞች

ግማሽ እና ሙሉ ቀን ቅድመ- መዋዕለ ሕጻናት
የሦስት ሰዓት የግማሽ ቀን፣ የስድስት ሰዓታት የሙሉ
ቀን የቅድመ ትምህርት ቤቶች በስያትል (Seattle) ውስጥ
በርካታ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። ECEAP በነጻ ነው።
ከቅድመ ትምህርት ቤት በተጨማሪ የልጅ እንክብካቤ
የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከልጆች እንብካቤ ጋር በተያያዘ
ለሚሰራው Department of Social and Health
Services (DSHS, ለማኅበራዊ እና የጤና አገልግሎቶች
መምሪያ ክፍል) Working Connections Childcare
(ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ)። የወጪውን ከፊል መክፈል
ያስፈልግዎታል።
የተራዘመ ቀን ቅድመ- መዋዕለ ሕጻናት
በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በቀን ውስጥ ለአሥር ሰዓታት
ለቅድመ ትምህርት ቤት ይቀርባል። እርስዎ ምናልባትም
ለ ልጆች እንክብካቤ ጋር በተያያዘ በሚሰራው ለDSHS
Working Connections Childcare (ብቁ ሊሆኑ
ይችላሉ)። የወጪውን ከፊል መክፈል ያስፈልግዎታል።

ECEAP ቤተሰቦች የልጆቻቸው የመጀመሪያ አስተማሪ
መሆናቸውን እንዲሁም ቤተሰቦች የልጆቻቸውን ዕድገት የሚረዳ
መረጃ እና ምንጮችን ማግኘት ያለባችው አስፈላጊ መሆኑን
የሚረዳ ።
ECEAP የሚያቀርበው፦
•
የእያንዳንዱን ልጅ ደኅንነት፣ በራስ መተማመን እና ለመዋዕለ
ሕጻናት ዝግጁነትን በሚመለከት እንዴት ማሳደግ
እንደሚገባቸው በሚገባ የሰለጠኑ ሰራተኞችን ማስተማር
•
ከዕድገት እና ከባሕል አንጻር ተገቢ የሆኑ ማኅበራዊ፣ ሥነ
ልቦናዊ፣ አካላዊ እና በእያንዳንዱ የአዕምሮ ዕድገት የሚያመቱ
የመማሪያ ክፍል ውስጥ እንቅስቃሴዎች
•
ለጤናማ ዕድገት እና ልማት ድጋፍ ለማድረግ የጤና፣ ሥነ
ምግብ እና የዕድገት ምርመራዎች
•
የአካል ጉዳት ላለባቸው ልጆች የተለዩ አገልግሎቶች
•
ለልጆች ደኅንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ አካባቢ
•
ለቤተሰቦች ተጨማሪ ድጋፍ፣ የወላጅ ትምህርት እና
ለአስፈላጊው ሀብቶች መላክን ጨምሮ

አሁን እየተመዘገቡ ነው
ለ 2019-2020 የትምህርት ዓመት
በነጻ ለመመዝገብ ብቁ የሆኑ ቤተሰቦች 3
ወይም 4 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ልጆች

ብቁነት

ልጅዎ በኦገስት 31, 2019 ላይ 3 ወይም 4 ዓመት መሆን
አለበት እንዲሁም ከዚህ በታች የተቀመጡትን
መምሪያዎችን ማሟላት ይኖርበታል፦ የገቢ የመመሪያ
እቅጣጫ
የቤተሰብ
ከግብር በፊት ያለ ወርኃዊ ገቢ
ቁጥር
የቤተሰብ ገቢ
2
-0- to $1,550
3
-0- to $1,956
4
-0- to $2,361
5
-0- to $2,765
6
-0- to $3,171
የቤተሰብ አባላት ቁጥር ከ6 በላይ ከሆኑ ይደውሉ
የእርስዎ የገቢ ምንጭ እርስዎ ፍላጎት ካደረብዎት
መርኃግብር ውስጥ ለመሳተፍ ከሚጠይቀው በላይ መሆኑን
ካሳየ።

የግማሽ ቀን መርኃግብሮች:
El Centro de la Raza
José Marti Child Development Center
2524 16th Ave. S. ● Seattle, WA 98144
(206) 957-4619
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች - ስፓንሽ ቋንቋ
Prospect Enrichment Preschool
1919 E Prospect St. ● Seattle, WA 98112
(206) 324-5230
Refugee & Immigrant Family Center
6535 Delridge Way SW ● Seattle, WA 98106
(206) 767-6896
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች – ሱማልኛ፣ ስፓኒሽ፣ ቪዬትናሚዝትናም
SeaMar Community Health Center
1040 South Henderson ● Seattle, WA 98108
(206) 788-3245
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች – ስፓኒሽ

ሰዓታት የሙሉ ቀን መርኃግብሮች:

Causey’s Learning Center at MLK Family
Home Facility
1855 South Lane St. ● Seattle, WA 98144
(206) 329-0921
Experimental Education Unit
University of Washington
Box 357925 ● Seattle, WA 98195-7925
(206) 221-2910

Primm ABC Preschool and Child Care
4455 S Brandon St. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-2038

♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች- ቻይንኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሱማልኛ፣ ስፓኒሽ ፣ ትግርኛ፣ ቪዬትናሚዝ

Refugee Women’s Alliance (ReWA)
6230 Beacon Ave. S. ● Seattle, WA 98108
(206) 723-3304

♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች-አማርኛ፣ አረብኛ፣ ካምቦዳያን፣ ቻይንኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሱማልኛ፣
ትግርኛ፣ ቪዬትናሚዝ

Refugee Women’s Alliance (ReWA) at Lake City
2828 NE 127th St ● Seattle, WA 98125
(206) 743-8560
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች-ስፓኒሽ፣ አረብኛ እና ማንድሪን

Refugee Women’s Alliance (ReWA) at MLK
4008 MLK Jr Way S ● Seattle, WA 98108
(206) 721-0243
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች-ቻይንኛ፣ ቪዬትናሚዝ፣ ታጋሎግ

Southwest Early Learning
5405 Delridge Way SW ● Seattle, WA 98106
(206) 913-2980

የተራዘመ ቀን መርኃግብሮች:
El Centro de la Raza
José Marti Child Development Center
2524 16th Ave. S. ● Seattle, WA 98144
(206) 957-4619
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች – ስፓኒሽ
SeaMar Community Health Center
1040 South Henderson ● Seattle, WA 98108
(206) 788-3245
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች – ስፓኒሽ
Tiny Tots Child Development Center
East Campus
8318 Renton Ave. S. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች - አማርኛ፣ ካምቦድያን፣ ሱማልኛ

**ብቁነት እና መገኘትዎን ለማወቅ እባክዎን በቀጥታ ወደመረጡት

ቦታ ይደውሉ።

♦የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች – ሱማልኛ፣ ስፓኒሽ፣ ቪዪርትናሚዝ

Tiny Tots Child Development
Center - Main
8302 ½ Renton Ave. S. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች – ስፓኒሽ

Tiny Tots Child Development Center
East Campus
8318 Renton Ave. S. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590

♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች - አማርኛ፣ ካምቦድያን፣ ሱማልኛ

Tiny Tots Gentle Dragons at Wing Luke
3701 S. Kenyon St. ● Seattle, WA 98118
(206) 723-1590
♦ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኞች – ሱማልኛ

Wee Are the World-Right Start
3756 Rainier Ave S # E Seattle, WA 98118
(206) 725-9136

City of Seattle Department of Education
and Early Learning-ECEAP

P O Box 94665
Seattle, WA 98124
ቢሮ፡ 206.233-5118 | ፋክስ: 206.386-1900

ጊዜውን ለጠበቀ ዜናዎች እና መረጃዎች በDepartment of Education
and Early Learning (ትምህርት እና በልጅነት ጊዜ ትምህርት መምሪያ
ክፍል ላይ) እባክዎን ድኅረገጻችንን ይጎብኙ
www.seattle.gov/education/child-care-and-preschool ከእኛ

ጋር ግንኙነት ያድርጉ:

