የዋሽንግተን የእንክብካቤ ወጪ ጥናት - 2022 ዓ.ም
የእንክብካቤ ወጪ ጥናት ምንድን ነው?
ይህ ጥናት የወጪ ግምት ሞዴል ለማዘጋጀት ከዋሽንግተን የህጻት እንክብካቤ
አቅራቢዎች የፋይናንስ እና የፕሮግራም መረጃ ይሰበስባል። ይህ ሞዴል
በዋሽግተን ውስጥ ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያለው የህጻናት እንክብካቤ ለማቅረብ
ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ለመረዳት ያግዛል። ጥናቱ የእንክብካቤ
ወጪዎች ልዩነትን ለመረዳት የፍቃድ አሰጣጥና የጥራት መስፈርቶች ተጽእኖን
እንዲሁም የተለያዩ የፕሮግራም ባህሪያትን ይመለከታል።

2. የቨርቹዋል ቃለ መጠይቅ። የህጻናት እንክብካቤ ፕሮግራም ወጪዎችዎን
(ክፍያዎችዎን) እና ገቢዎን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት የበጀት ዝርዝርዎን
እንዲገልጹ ይጠየቃሉ። ቃለ መጠይቁ በተጨማሪም የትኞቹ ወጪዎች
ከጥራት ደረጃዎች ጋር እንደሚያያዙ (ቀድመው ያሳኩ፣ NAEYC፣
ወዘተ.) በተመለከተ መረጃ ይሰበስባል እንዲሁም በከፍተኛ ጥራት
ለመስራት በታቀዱ ወጪዎች ላይ ለመወያየት እድል ይሰጣል።

የወጪ ሞዴሉ በግዛትና አካባቢ ደረጃዎች የሚወሰነውን የህጻናት እንክብካቤ
ድጎማ ተመንን ጨምሮ ለወደፊት ለሚወጣ የህጻናት እንክብካቤ የገንዘብ
ድጋፍ ፖሊሲ መረጃ ለመስጠት አስፈላጊ ነው። ሞዴሉ በተጨማሪም
ለወደፊት እድሜያቸው ከውልደት እስከ 12 ዓመት ለሆኑ ህጻናት ለሚዘጋጅ
ጠንካራ፣ መጠነ ሰፊ የህጻናት እንክብካቤ ስርዓት ድጋፍ ለማድረግ
የሚያስፈልገውን የገንዘብ ድጋፍ ግምት ለማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። ጥናቱ
በተጨማሪም በህዳር 2022 ዓ.ም ለህግ አውጪ ለሚቀርበው ሪፖርት አንድ
ክፍል ሆኖ ያገለግላል።

ሚስጥር ለመጠበቅ ሁሉም መረጃዎች በPrenatal to Five Fiscal
Strategies ተሰብስበው ይተነተናሉ። የወጪ ሞዴሉን ለማዘጋጀት አላማ
የተጣመረ መረጃ ማጠቃለያዎች ብቻ ይገለጻሉ።

የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች መሳተፍ ያለባቸው
ለምንድን ነው?
ይህ የእንክብካቤ ወጪ ጥናት ስኬታማ እንዲሆን ለማስቻል ከመስኩ ግብአት
ማግኘት ያስፈልጋል። ለፖሊሲ አውጪዎች ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያለው
የህጻናት እንክብካቤ ለማቅረብ በትክክል ምን ያክል ወጪ እንደሚያስፈልግ
እና አሁን ያሉት ሀብቶች ምን ያክል ወጪውን ለመሸፈን እንደሚያስኬዱ
ለመረዳት እንዲያግዛቸው ስራውን ከሚሰሩት አካላት ዳታ መሰብሰብ የግድ
አስፈላጊ ነው።

ምን መረጃዎችን እንድገልጽ እጠየቃለሁ?
ፕሮግራሞች በጥናቱ ላይ የሚሳተፉባቸው ሁለት መንገዶች አሏቸው፡
1. የኦንላይን የዳሰሳ ጥናት። ክፍያን፣ ጥቅማ ጥቅሞችን እና ኪራይን
(ኪራይ ወይም የቤት ብድር) ጨምሮ ስለ ዋና ዋና ወጪዎችዎ
እንዲሁም የሰራተኞች ፓተርኖችን (ምን ያክል ሰራተኞች እንዳሉዎት)
እና አገልግሎት የሚያገኙ ህጻናት እድሜዎችን ጨምሮ ስለ ፕሮግራም
ባህሪያት በዝርዝር እንዲገልጹ ይጠየቃሉ። ጥናቱ በተለያዩ ቋንቋዎች
የሚቀርብ ሲሆን በሞባይልና የዴስክ ቶፕ መሳሪያዎች በቀላሉ ይገኛል።
በተቻለን መጠን ከብዙ አቅራቢዎች መረጃ ለመሰብሰብ የምንፈልግ
ከመሆኑም በተጨማሪ ለእርስዎ ምላሽ መስጠቱን ቀላል ማድረግ
እንፈልጋለን።

ጥናቱን የሚመራው ማን ነው?
የዋሽንግተን የህጻናት እንክብካቤ ትብብር የተግባር ሀይል ከንግድ መምሪያ፣
የህጻናት፣ ወጣቶችና ቤተሰቦች መምሪያ፣ የኪንግ ካውንቲ የህጻናት ጥሩ ጅማሪ
እና የሲያትል የቅድመ ትምህርትና ትምህርት መምሪያ ጋር በመተባበር የህጻናት
እንክብካቤ ወጪ ጥናትን አስተባብሯል።
ጥናቱ የሚካሄደው በJeanna Capito እና Simon Workman
በሚመራው በPrenatal to Five Fiscal Strategies ነው። Jeanna
ቀደም ሲል የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢ የነበረች ስትሆን የግልና ለትርፍ
ያልተቋቋሙ መቼቶች እና በፕሮግራሞች የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው
የቅድመ ቅድመ ጅማሪ እና የቅድመ ጅማሪን ጨምሮ ለጨቅላ ህጻናት፣ ህጻናት
እና በእድሜ ከፍ ያሉ ህጻናት አገልግሎት የመስጠት ልምድ አላት። የSimon
ሙያ ለፖሊሲ አውጪዎች ለህጻናት እንክብካቤ ለምን ከፍተኛ የህዝብ መዋዕለ
ንዋይ ማፍሰስ እንደሚያስፈልግ እንዲረዱ መርዳት ላይ የሚያተኩር
ከመሆኑም በተጨማሪ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ህጻናትና ቤተሰቦች አገልግሎት
የሚሰጥ ለትርፍ ያልተቋቋመ የህጻናት እንክብካቤ ፕሮግራም የቦርድ ሰብሳቢ
ነው።
ከዚህ በተጨማሪም ከመላው ግዛቱ የተውጣጣ የቤተሰብ፣ ማዕከልና
እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት አቅራቢዎች ጥናቱን ለመምራት እና
ተጨባጭ የአለም እይታን በማቅረብ ለመርዳት አንድ ላይ እንዲመጡ
ይጠየቃሉ። ስራውን የሚሰሩ አካላት የጥናቱ ማዕከል ይደረጋሉ።

የግንኙነት ዝርዝሮች
Prenatal to Five Fiscal Strategies
www.prenatal5fiscal.org
info@prenatal5fiscal.org

የጥናት መሪዎች
simon@prenatal5fiscal.org
jeanna@prenatal5fiscal.org

