
ዕድሜያቸው እስከ 21 ዓመት የሆኑ 
የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳት 
ያለባቸው ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች 
የድጋፍ አገልግሎቶች
ዕድሜያቸው እስከ 21 ዓመት የሆኑ የአካል ወይም 
የአእምሮ ጉዳት ያለባቸው ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች፣ 
ሜሪላንድ በየአውራጃው የቤተሰብ ድጋፍ አገልግሎቶች 
አስተባባሪዎች አሉት።  የቤተሰብ ድጋፍ አገልግሎቶች 
ዝርዝር ማውጫ በሚከተለው ድህረ ገጽ ይገኛል 
www.mdecgateway.org።  የአካል ጉዳት 
ያለባቸውን ልጆች ለይቶ ስለማወቅ ተጨማሪ እርዳታ 
ወይም መረጃ ከፈለጉ እባክዎን ይደውሉልን።

Maryland State Department of Education
Division of Special Education/ 
Early Intervention Services
Family Services and Interagency Branch
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Baltimore, Maryland 21201
የነጻ ስልክ 1-800-535-0182 
ፋክስ 410-333-8165

Nancy S. Grasmick
የስቴት ትምህርት ቤቶች ዋና ተቆጣጣሪ

James H. DeGraffenreidt, Jr. 
የስቴቱ ትምህርት ቦርድ ሊቀመንበር

Carol Ann Heath
ረዳት ስቴት ተቆጣጣሪ የልዩ ትምህርት ክፍል/አስቀድሞ 
ችግር መፍቻ አገልግሎቶች
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የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳት ላለባቸው 
ልጆች የወላጅ ተሳትፎ እንደውም በይበልጥ 
አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

አብዛኛውን ጊዜ፣ ስለ ልጃቸው ጠንካራ ጎንና 
የአካል ጉድለት የልጃቸው እድገት ወይም 
የመማር ችሎታ ላይ ስላለው ተጽዕኖ መናገር 
የሚችሉት ወላጆች ብቻ ናቸው። የአካል ወይም 
የአእምሮ ጉዳት ላለባቸው ግለሰቦች የወጣው 
የትምህርት ሕግ (IDEA) እንደሚያዘው፣ 
እያንዳንዱ ልጅ የሚያስፈልጉትን ልዩ ሁኔታዎች 
ማመቻቸት እንዲቻል፣ የልጃቸውን ችሎታዎች 
የሚገመግመውና የግል ቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ  
(IFSP) ወይም የግል ትምህርት መርሃ ግብር 
(IEP) የሚያወጣው ቡድን ውስጥ እኩል አባሎች 
ሆነው ወላጆች እንዲሳተፉ ነው።

የሜሪላንድ ስቴት ትምህርት መምሪያ (MSDE) 
የልዩ ትምህርት ክፍል/አስቀድሞ ችግር መፍቻ 
አገልግሎቶች (DSE/EIS) የአካባቢው የሕጻናትና 
የልጆች መርሃ ግብሮች በIDEA ሕግ መሠረት 
መሥራታቸውን ለማረጋገጥ ይቆጣጠራቸዋል፣ 
ድጋፍም ይሰጣል፣ እንዲሁም ቤተሰቦች አስቀድሞ 
ችግር መፍቻ አገልግሎቶችና ልዩ ትምህርት 
ዕቅድ ላይ ሙሉ ሙሉ እንዲሳተፉ ድጋፍ 
ይሰጣል።

የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ
የልዩ ትምህርት ክፍል/አስቀድሞ ችግር መፍቻ አገልግሎቶች

ይደውሉልን!

በቤት ውስጥ 
ወይም በትምህርት 
ቤት ውስጥ 
የአካል ጉዳት 
ወይም የእድገት 
መዘግየት ያለበትን 
ልጅዎን ለመርዳት 
ድጋፍና የእርዳታ 
መንገዶች 
ይፈልጋሉ?

የልጅዎ  
IFSP ወይም 
IEP በሚዘጋጅበት 
ጊዜ የወላጅ ተሳትፎ 
በጣም አስፈላጊ ነው!

አስቀድሞ ችግር 
ስለመፍቻ ወይም 
ስለ ልዩ ትምህርት 
መረጃ ይፈልጋሉ?

ልጆች ወላጆቻቸው 
በእድገታቸውና 
በትምህርታቸው ላይ 
ቤተሰቦቻቸው ሲሳተፉ 
በይበልጥ መልካም ውጤት 
እንደሚያገኙ ጥናቶች 
ያሳያሉ።

• •
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የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ ሥራ ቅጥርን ወይም በአንዳንድ የመርሀ-ግብር ተሳትፎዎችን በተመለከተ 
ተጸዕኖ ሊያሳድር የሚችል በጎሳ፣ በቀለም፣ በጾታ፣ በዕድሜ፣ በብሄር፣ በሃይማኖት ወይም በአካል ጉዳት ላይ የተመሠረተ 
ምንም ዓይነት አድሎ አያደርግም።  የመምሪያውን አመራር በተመለከተ ጥያቄዎች ካልዎት የእኩልነት ማረጋገጫና 
መፈጸሚያ ቅርንጫፉን በስልክ ቁጥር 410-767-0431, በፋክስ 410-333-2226 ወይም መስማት ለሚሳናቸው በ  
410-333-6442 ይገናኙ።  ይህ ሰነድ ተዘጋጀው በልዩ ትምህርት ክፍል/አስቀድሞ ችግር መፍቻ አገልግሎቶች 
ሲሆን፣ ከዩ.ኤስ. የትምህርት መምሪያ የልዩ ትምህርትና ማገገሚያ አገልግሎቶች፣ IDEA, ክፍል B፣ ችሮታ ቁጥር 
H027A080035A በተገኘ ገንዘብ ነው።  እዚህ ውስጥ የተገለጹት አመለካከቶች በግድ የዩ.ኤስ. የትምህርት መምሪያ 
ወይም የማንኛውም ሌላ የፌዴራል ድርጅትን የሚያንጸባርቁ ስላልሆኑ እንደዛ መታየት የለባቸውም።  መረጃው 
ከሕትመት ሕግ (ኮፒራይት) ነጻ ነው።  አንባቢዎች አባዝተው መጋራት ይችላሉ ሆኖም እባካችሁ ከሜሪላንድ ስቴት 
የትምህርት መምሪያ፣ የልዩ ትምህርት ክፍል/አስቀድሞ ችግር መፍቻ አገልግሎቶች የመጣ መሆኑን አስታውቁ።  
በአካል ወይም አእምሮ ጉዳት ያለባቸው አሜሪካኖች ሕግ (ADA) መሠረት፣ በተጠየቀ ጊዜ ይህ ሰነድ በተለያዩ 
መልኮች ሊቀርብ ይችላል።  የቤተሰብ አገልግሎቶችና የድርጅቶች ቅርንጫፍን በስልክ ቁጥር 410-767-0858 
ወይም በፋክስ 410-333-1571 ይገናኙ።



የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ (MSDE) የልዩ ትምህርት 
ክፍል/አስቀድሞ ችግር መፍቻ አገልግሎቶች (DSE/EIS) የአካል 
ወይም የአእምሮ ጉዳት ያለባቸው የልጆች ወላጆች አስቀድሞ 
የችግር መፍቻና የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ዕቅድ ለልጃቸው 
ሲወጣ ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፉ ለመርዳት የአካባቢውን የቤተሰብ 
ድጋፍ አገልግሎቶች አስተባባሪዎች መረብ አዘጋጅቶ ይዟል።

የሜሪላንድ የቤተሰብ ድጋፍ 
አገልግሎቶች አስተባባሪዎች መረብ

የቤተሰብ ድጋፍ አገልግሎቶች አስተባባሪዎች

የቤተሰብ ድጋፍ አገግልግሎቶች አስተባባሪዎች የሚከተሉትን 
ለማድረግ በየሜሪላንድ ግዛቶች ውስጥ ይገኛሉ፦

አስቀድሞ ችግር መፋታትንና ልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን በተመለከተ 
ጥያቄዎች መመለስ • በቤተሰቦች መካከል ግንኙነት መፍጠር መርዳት 
• መገልገያ ነገሮችን ማቅረብና የቤተ መጽሓፍት ቁሳቁሶችን ማዋስ 
• የወላጆች ማሠልጠኛ ክፍሎችን ማዘጋጀት • የወላጆች ድጋፍ 
ቡድኖች ማቅረብ • በሽግግር ወቅት ዕቅድ ማውጣት ላይ ቤተሰቦችን 
ማገዝ • አስቀድሞ ችግር መፍታት ሥርዓቶችን ወይም የአካባቢው 
የትምህርት ሥርዓቶችን በተመለከተ ወላጆች ችግር ካጋጠማቸው 
ኦፊሲዬላዊ ባልሆነ መንገድ መርዳት • አስቀድሞ ችግር መፍታት 
ሥርዓቶችን ወይም የአካባቢው የትምህርት ሥርዓቶችን በተመለከተ 
ወላጆች ችግር ካጋጠማቸው በኦፊሲዬላዊ መንገድ እንዴት እንደሚፈቱት 
ስለ ሜሪላንድ ሂደት መረጃ መስጠት።

የቤተሰብ ድጋፍ አገልግሎቶች አስተባባሪዎች የአካል ወይም የአእምሮ 
ጉዳት ያላቸውን ልጆች ቤተሰቦች ለመርዳት በደስታ ይጠብቁዎታል። 
ይደውሉልን!

የቤተሰብ ድጋፍ  
መረብ አስተባባሪዎች

ዕድሜያቸው  

እስከ 3 ዓመት 

የሆኑ ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች

የመዋለ ሕጻናት  
አጋሮች አስተባባሪዎች

ዕድሜያቸው ከ  

3 እስከ 5 ዓመት 

የሆኑ ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች

ዕድሜያቸው ከ  

3 እስከ 21 ዓመት 

የሆኑ ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች

የመልካም ውጤት  
አጋሮች አስተባባሪዎች

የአካባቢው ሥልጣኖች

የቤተሰብ ድጋፍ መ
ረብ

ዕድሜያቸው እስከ 3 
ዓመት ለሆኑ

የመዋለ ሕጻናት አ
ጋሮች

ከ3 እስከ 5 ዓመት 
ለሆኑ

የመልካም ውጤት 
አጋሮች

ከ3 እስከ 21 ዓመ
ት ለሆኑ

Allegany አውራጃ
301-689-2407 301-689-2407 301-689-2407

Anne Arundel አውራጃ 410-222-6911 410-222-3805 410-222-3805

Baltimore City 410-396-1666 410-396-8995 410-396-8995

Baltimore አውራጃ 410-887-2169 410-887-5443 410-887-5443

Calvert አውራጃ 410-535-7387 410-535-7387 410-535-7387

Caroline አውራጃ 410-479-4204 410-479-4204 410-479-4204

Carroll አውራጃ 410-876-4437 410-751-3955 410-751-3955

Cecil አውራጃ 410-996-5637 410-996-5637 410-996-5637

Charles አውራጃ 301-934-7456 301-934-7456 301-934-7456

Dorchester አውራጃ 410-221-0837 410-221-0837 410-221-0837

Frederick አውራጃ 301-600-1617 301-600-1617 240-236-8744

Garrett አውራጃ 301-334-8119 301-334-8119 301-334-8935

Harford አውራጃ 410-638-3823 410-638-3823 410-273-5579

Howard አውራጃ 410-313-7161 410-313-7161 410-313-7161

Kent አውራጃ 410-778-5708 410-778-5708 410-778-5708

Montgomery አውራጃ 240-777-4809 240-777-4809 301-279-3100

የ Prince George አውራጃ 301-883-7428 301-883-7428 301-431-5675

የQueen Anne አውራጃ 410-827-4629 410-827-4629 410-758-3693

Somerset አውራጃ 410-651-9413 410-651-9413 410-651-9413

የSt. Mary አውራጃ 301-475-4393 301-863-4069 301-863-4069

Talbot አውራጃ 410-820-6940 410-820-6940 410-820-6940

Washington አውራጃ 301-766-8221 301-766-8221 301-766-8221

Wicomico አውራጃ 410-677-5250 410-677-5250 410-677-5250

Worcester አውራጃ 410-632-5234 410-632-5234 410-632-5234

በመላው ስቴት

  የሜሪላንድ አይነ ስውሮች ትምህርት ቤት 1-800-400-4519, ext. 489

  የሜሪላንድ መስማት የሚሳናቸው ትምህርት ቤት 410-480-4597

  የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ የቤተሰብ ድጋፍ አገልግሎቶች 1-800-535-0182
 (ለሜሪላንድ ወታደሮች ቤትሰቦችና እሥራት ላይ ያሉ ወጣቶች ቤተሰቦች ቀጣይ ድጋፍን ጨምሮ)


