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ዓላማ 
የ2022 የዲሲ የህጻናት ማቆያ አቅራቢ የዳሰሳ ጥናት ዓላማ የዲሲ የህጻናት 
ማቆያ አቅራቢዎችን አሁን ያሉ ወጪዎችን እና ገቢዎችን በተመለከተ 
የተገኘውን ግንዛቤ/መረዳት ለግዛቱ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ጽ//ቤት 
(OSSE’s) ለማሳወቅ ማገዝ ነው። በዳሰሳ ጥናቱ የሚሰበሰበው መረጃ 
የወደፊቱን የህጻን ማቆያ ድጎማ የወጪ ተመላሽ ተመኖችን፣ በ2024 የበጀት 
ዓመት እና ከዚያ በኋላ ስለሚኖረው የቅድመ ልጅነት አስተማሪ ክፍያ 
እኩልነት ፈንድ (Early Childhood Educator Pay Equity Fund) 
ተፈጻሚነት ለማሳወቅ ያግዛል።  

አቀራረብ 
OSSE ከዲሲ የልጅ እንክብካቤ ግንኙነቶች (DC Child Care 
Connections) ጋር በመተባበር የአቅራቢ የዳሰሳ ጥናት ለመስራት ከ Five 
Fiscal Strategies (P5FS) ጋር በመስራት ላይ ይገኛል። P5FS 
በJeanna Capito እና Simon Workman የሚመራ ሲሆን በፕሮግራም 
እና ፖሊሲ ደረጃ በበርካታ ግዛቶች እና ማኅበረሰባት ውስጥ በመስራት 
የካበተ ልምድ ያላቸውን የቅድመ ህጻንነት ስርዓት፣ የፕሮግራም እና 
የፋይናንስ ባለሙያዎችን ቡድን የያዘ ነው።  

የዳሰሳ ጥናቱ የህጻናት ማሳደጊያ ማዕከላትን፣ የህጻን ማሳደጊያ ቤቶችን እና 
የተስፋፉ የህጻን ማሳደጊያ ቤቶችን በተመለከተ አሁን ባሉት የህጻናት ማቆያ 
ስራዎች ላይ ባሉ ወጪዎች ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተ እና ያልተዛባ መረጃ 
ይሰጣል። 
ፕሮግራሙ አራት ተቀዳሚ ክፍሎች አሉት፡ 

 

 

የP5FS አቀራረብ የሚመራው በበርካታ መሰረታዊ መርሆች ነው፣ በተለይም፡ 
▪ ለሁሉም፣ በዋናነት ደግሞ እድሉ ለሌላቸው ህጻናት እና ቤተሰቦች 

ለመስራት 
▪ የተረጋጋ የገንዘብ አቋም እንዲኖር በሚፈቅደው ደረጃ እና በህጻናት 

ልጆቻችን ህይወት ውስጥ ለሚጫወቱት ወሳኝ ሚና እውቅና ለመስጠት 
ለሰው ሀይሉ ክፍያ ለመፈጸም 

▪ ለአቅራቢዎች ፍትሃዊ ለመሆን እና ጥራትን ለመፈጸም እና ለማሻሻል 
ሙሉ ወጪዎችን የመሸፈን አቅማቸውን ለማገዝ 

▪ የህዝብ ሀብትን በአግባቡ እና ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመጠቀም  
በሚያስችሉት በቅድመ እንክብካቤ እና የትምህርት ሥርዓት ፍላጎቶች መርህ 
ይመራል። 

 

መረጃ አሰባሰብ 
ዲሲ ውስጥ የልጅ ማሳደጊያ ተቋማት ያላቸውን ሁሉንም ፈቃድ 
የተሰጣቸው አቅራቢዎች ለማሳተፍ P5FS ከOSSE እና ዲሲ የልጅ 
እንክብካቤ ግንኙነቶች (DC Child Care Connections) ጋር በቅርበት 
በመስራት ላይ ይገኛል። በኦንላይን የዳሰሳ ጥናት እና ቃለ መጠይቆች መረጃ 
የመሰብሰብ ስራ ከመስከረም እስከ ጥቅምት 2022 ድረስ ይከናወናል። 

 
ከአቅራቢዎች የሚሰጡ ዝርዝር መረጃዎችን ማየት የሚችሉት የP5FS ጥናት 
ቡድን አባላት ብቻ ሲሆኑ ቡድኑ ከአቅራቢዎች የተሰበሰቡትን ሁሉንም 
መረጃዎች ደኅንነታቸው እና ምስጢርነታቸው በተጠበቀ መልኩ መያዛቸውን 
የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። ከሁሉም አቅራቢዎች ከተሰጡ መረጃዎች ጋር 
የተጣመረ እና ማንነትን ለይተው ሊየሳውቁ የሚችሉ መረጃዎች ተለይተው 
የወጡባቸው መረጃዎች ብቻ OSSEን ጨምሮ ከጥናት ቡድኑ ውጪ ለሆነ 
ለማናቸውም ሰው ይሰጣል።  

በመረጃ አሰባሰብ ሂደት ውስጥ አቅራቢዎች ድጋፍ የሚደረግላቸው ሲሆን 
በርካታ የተሳትፎ እድሎች አላቸው። ተቀዳሚው የመረጃ መሰብሰቢያ 
መሳርያው ኦንላይን ሲሆን፣ አንዳንድ አቅራቢዎች (በተለይም በርካታ 
ተቋማት ያላቸው አቅራቢዎች) በቃለ መጠይቅ የሚሳተፉ ይሆናል። 

 

 
 

 

  

አቅም እና ምዝገባ 

የትምህርት ክፍያ/መጣኔ  
ገቢ 

ወጪዎች (ደመወዝ፣ ጥቅማጥቅም እማ 
የሰራተኛ ያልሆነ) 

ተጨማሪ መረጃ 
ስለጥናቱ እና እርስዎ ሊሳተፉ እና ሀሳብዎን ሊያጋሩ ስለሚችሉባቸው 
መንገዶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ይህን ድረገጽ ይጎብኙ፡ 
www.prenatal5fiscal.org.  
ከP5FS የጥናት ቡድን ጋር በቀጥታ ለመገናኘት፣ እባክዎ ነዚህ አድራሻ 
info@prenatal5fiscal.org ኢሜይል ያድርጉ ወይም በስልክ ቁጥር  

 


