የወላጅ ተሳትፎ መስርያ ቤት (The Parent Institute of
Engagement)፣ የአመራር እና የህይወት ዘመን ትምህርት
(PIE:L3) (Leadership and Lifelong Learning)
ቀደም ያለ የትምህርት የቀደመ ድጋፍ ለህጻናት እና ታዳጊዎች ዲፓርትመንት (The Department of Early Learning's
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)) የተባለው መርሀግብር የተለያየ ያለፈ ታሪክ ያላቸው
ወላጆች/ተንከባካቢዎች በ የአገር የኤጄንሲዎች ማስተባበርያ የወላጅ ተሳትፎ መስርያ ቤት (State Interagency
Coordinating Council (SICC) Parent Institute of Engagement) እንዲሳተፉ ይፈልጋል፣ የአመራር እና የህይወት
ዘመን ትምህርት (Leadership and Lifelong Learning)።
PIE ማለት ልዩ ፍላጎት ያላቸው ህጻናት ያሏቸው ወላጆች/ ተንከባካቢዎች እና፣ ባሁኑ ጊዜ ቀደም ያለ ጣልቃ ገብነት መደብ
ላይ የማይሰሩትን የ12 ወራት የስልጠና ፕሮግራም ነው። (ቀደም ያለ ጣልቃ ገብነት መደብ ላይ ከ18 ወራት ላነሰ ጊዜ ለሰራ
ወላጅ አንድ ቦታ መድበናል)።


ወላጅ/ተንከባካቢዎች ስለዚህ ይማራሉ፣
 Robert’s Rules of Order (የሮበርት የስርአት መመርያዎች) ( በህዝባዊ ስብሰባዎች በተለምዶ ጥቅም ላይ
የሚውል ማእቀፍ)
 የአገር የኤጄንሲዎች ማስተባበርያ ምክር ቤት (The State Interagency Coordinating Council ) እና
ESITን ለመምከር እና ለመርዳት ያለው ሚና
 ቀደም ያለ ጣልቃ ገብነት ሲስተም
 አመራር እና አማካሪነት
 የህዝብ ንግግር እና ገለጻዎች

በመርሀ ግብሩ መጨረሻ፣ ወላጆች የSICC ቋሚ ኮሚቴ አባል መሆንን ሊመርጡ ይችላሉ።
ወላጅ/ተንከባካቢዎች ለትምህርት ቤት ቦርዶች እና የመንግስት አካላት ጥሩ እጩዎች ለመሆን ክህሎቶችን ያዳብራሉ። ይህ
ለአመራር እድሎች ትልቅ የልምምድ መሰረት ነው።
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1) ስም(የመጀመርያ እና የአያት)

2) የመላኪያ አድራሻ

3) የስልክ ቁጥር

4) የኢሜይል አድራሻ

5) እንዴት ነው የሚገለጹት?
አሜሪካዊ ህንድ ወይም የአላስካ ተወላጅ
ኢስያዊ
የሀዋይ ተወላጅ ወይም ሌላ የፓሲፊክ አይላንደር
ጥቁር ወይም አፍሪካ አሜሪካዊ
ሂስፓኒክ ወይም ላቲናዊ
ነጭ
ላለመለስ እመርጣለሁ
እራስን መግለጽ
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6) ምን ቋንቋዎችን ይናገራሉ?

7) አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?
አዎ
አይደለም
8)

እባክዎ የልጆችዎን የልደት ቀናት ግለጹ።

9) ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች አለዎ?
አዎ
አይደለም
10) ልጆችዎ የቀደመ ጣልቃ ገብ አገልግሎቶችን አግኝተው ያውቃሉ።
አዎ
አይደለም
አዎ ከሆነ፣ መቼ?
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11) የPIE አባል ለመሆን ፍላጎት ያሳደረብዎች ምክንያት ምንድን ነው?

12) እባክዎ በሚከተሉት ውስጥ መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን ይንገሩን።
እስከ 7 የስልክ ጥሪዎች/ኦን ላይን ስብሰባዎች
እስጀ 5 የሁለት-ቀን-በአካል ስብሰባዎች (የጉዞ እና የህጻን እንክብካቤ ወጪዎች ተችሎ)
የጽሁፍ ሰነዶችን ገምግመው ግብአትዎን በስብሰባ መሀከል ያቅርቡ
13) ከሜይ 2-4፣ 2018 በ ታኮማ (Tacoma) በሚደረገው የህጻናት እና የቀደመ ልጅነት ኮንፈረንስ (የInfant and Early Childhood
Conference) መሳተፍ ይችላሉ? (የጉዞ እና የህጻን እንክብካቤ ወጪ ይሸፈናል)
አዎ
አይደለም
ሊሆን ይችላል
14) የባለሞያ የቀደመ የጣልቃ ገብ ልምድ አሎት?
አዎ
አይደለም
አዎ ከሆነ፣ በቀደመ ጣልቃ ገብ ምን ያክል ጊዜ ሰርተዋል?
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15) PIE በምናባዊ ስብሰባዎች ዌብ ካምን ይጠቀማል። ለስብሰባ ዌብካም ለመጠቀም ፍቃደኛ ኖት? (ዌብካም ካስፈለግዎ፣ አንድ ይሰጥዎታል)
አዎ
አዎ፣ እና ዌብካም ያስፈልገኛል
እርግጠኛ አይደለሁም
አይደለም

ይህንን የታተመ የፍላጎት ቅጽ ያቅርቡ
በኢሜይል፣
suzanne.rose@del.wa.gov

በደብዳቤ፣

ይተው በ፣

DEL ESIT Program
Attention: Sue Rose
PO Box 40970
Olympia, WA 98504-0970

Department of Early Learning
Attention Sue Rose
1110 Jefferson Street SE
Olympia, WA 98501

Sue Roseን በነጻነት በዚህ ያግኙ (suzanne.rose@del.wa.gov) ለማንኛውም ጥያቄዎች።
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