
ጤና ይስጥልኝ፣ 

የዘንድሮውን የሕፃናት አድቮኬሲ ቀን ምክንያት በማድረግ በማርች 16፣ 2022 ለሚደረገው ቪርቹዋል ሰልፍ በደስታ 
እየተዘጋጀን ነው፤ እናም ከእኛ ጋር እንደምትሳተፉ ተስፋ እናደርጋለን! የሕፃናት አድቮኬሲ ቀን ሕግ አውጪዎቻችን በዚህ 
ክፍለጊዜ በሚመርጡበት ወቅት ቅድመ ልጅነትን እንደ ዋና ጉዳይ እንዲይዙ የምናስታውስበት ልዩ ዝግጅት ነው።  

በሥነ ጥበብ አማካኝነት የሕፃናትን ድምፅ በካፒቶል ማካፈል። 

እባክዎን በሥነ ጥበብ ፕሮጀክታችን ላይ በመሳተፍ የልጆቻችንን ድምፅ ቪርቹዋሊ "ወደ ካፒቶል" ለመውሰድ እንችል ዘንድ 
ይርዱን! 

ወላጆቻችን፣ አስተማሪዎቻችንና የቅድመ እንክብካቤ ሰጪዎቻችን ከልጆቻቸው ወይም ከተማሪዎቻቸው ጋር አዝናኝ ከለር 
መቀቢያ ገጽ እንዲካፈሉ፣ እና ለወደፊቱ ያላቸውን ትላልቅ ህልሞቻቸውን እንዲያካፍሉ እንዲረዱ፣ እና የወደፊቱ ማንነታቸው 
ምን እንደሚሆን እንዲስሉ ወይም እንዲያስውቡ እንዲያበረታቷቸው እየጠየቅን ነው።  

በአካል መገኘት ስለማንችል በሕፃናት አድቮኬሲ ቀን ለመሳተፍ ይህ ጥሩ መንገድ ነው። ሕግ አውጪዎች በማኅበረሰቡ ውስጥ 
በቅድመ ልጅነት ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ለመረዳት ድምፃችሁንና ታሪኮቻችሁን መስማታቸው 
ወሳኝ ነው።  

ሕግ አውጪዎቻችንን ልጆቻችን የወደፊት ዕጣ ፈንታችን እንደሆኑ እያሳሰብናቸው ነው!  

ልጆችዎ አስደሳችና አሳታፊ በሆነ መንገድ የወደፊት ማንነታቸውን እንዲያስውቡ ለማድረግ ነፃነት ይሰማዎ። አንዳንድ ልጆች 
የወደፊቱን ማንነታቸውን በሰዕል ማሳየት ይፈልጉ ይሆናል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በሙጫና በወረቀት ማስዋብ ወይም በቅብ 
ማሳየት ይፈልጉ ይሆናል።  

ለሕግ አውጪዎ ከሚያስተላልፉት መልእክት ጋር የልጅዎን ወይም የተማሪዎን ስዕል በኢሜይል ይላኩ። 

እባክዎ ለሕግ አውጪዎ አጠር ያለ መልዕክት እና ፎቶዎች ወይም ስካን የተደረገ የሥነ ጥበብ ስራን ኢሜይል ያድርጉ።  የሕግ 
አውጪዎችዎን እና የኢሜይል አድራሻቸውን እዚህ ማግኘት ይችላሉ። 

ለሕፃናት ላሳዩት ልባዊ አሳቢነት እና ጠንካራ እና ጤናማ ጅምር እንደሚያገኙ ለማረጋገጥ ላደረጉት አስተዋጽኦ እናመሰግናለን! 

 

 

https://www.gis.leg.mn/iMaps/districts/


ስሜ ነው

የመጣሁት ከ

ለወደፊቱ ህልሜ ነው

ለወደፊቱ እኔ ታላላቅ ሕልሜዎች አሉኝ ፡፡ እውን ማድረግ ይችላሉ።

My name is
I am from
My dream of the future is

I have big dreams for my future. You can make it reality.

DREAM BIGትልቅ ህልም



ቀን 
 
 
ውድ [ሴናተር ወይም ተወካይ] 
 
የምጽፍልዎ የዘንድሮውን ቪርቹዋል የሕፃናት አድቮኬሲ ቀን (ማርች 16፣ 2022) በመደገፍ ሲሆን የልጆቻችን የወደፊት ትላልቅ 
ህልሞች እንዲደግፉ ለማበረታታት ነው!  የሚኒሶታ ወጣት ዜጎች የወደፊት እጣ ፈንታችንን የሚወክሉ ሲሆን ጤናማ፣ ደስተኛ እና 
በህይወታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት ያስፈልገናል። ይህም ማለት ከተወለዱበት ጊዜ አንስቶ ጥራት 
ያለው የእድገትና የትምህርት አካባቢ ማለት ነው።  
 
[የቅድመ ልጅነት ለእርስዎም ሆነ ለቤተሰብዎ በጣም አስፈላጊ የሆነው ለምን እንደሆነ የሚገልጽ የግል ታሪክ እዚህ ያስገቡ።] 
 
በማህበረሰባችንም ሆነ በስቴቱ ሥር ባሉ ሌሎች አካባቢዎች ታዳጊ ልጆቻችንን ለመደገፍና ለትምህርትና ለሕይወት ለማዘጋጀት ከፍተኛ 
ጥረት እያደረግን ነው። ከፍተኛ ጥራት ባለው የቅድመ ትምህርት ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ለልጆቻችን፣ ለማህበረሰቦቻችን እና 
ለስቴታችን በርካታ ጥቅሞችን እንደሚያገስኝ እናውቃለን።  በቅርቡ ከተደረጉት የስቴት ኢንቨስትመንቶች ጋር በትክክለኛው አቅጣጫ 
እየተጓዝን ነው፣ ነገር ግን ሁሉም ልጆች እነዚህን አስፈላጊ እድሎች እንዲያገኙ ለማድረግ የበለጠ መስራት አለብን።  
 
ከልጄ/ልጆቼ የሥነ ጥበብ ሥራዎችን እና ወደፊት ብሩህ ጊዜ እንደሚጠብቃቸው ያላቸውን ተስፋ አካትቻለው። በሚቀጥሉት ሳምንታት 
ውስጥ ውሳኔ ሲያደርጉ እባክዎን ያስታውሱን። 
 
[የሕፃናት እንክብካቤ ድጋፍ ፕሮግራም (CCAP)፣ የቅድመ-ትምህርት የነፃ ትምህርት ዕድል፣ ታላሚ የቤት ለቤት ጉብኝት፣ የቅድመ 
ልጅነት የሰራተኛ ድጋፎች፣ የቅድመ ልጅነት ትምህርት ክፍልን በገንዘብ በመርዳት] የቅድመ ትምህርትን እንዲደግፉ አበረታታችኋለሁ።  
 
በዲስትሪክታችን እና በስቴታችን ደረጃ ላቀረቡት አገልግሎት አመሰግናለሁ። 
 
ከልባዊ ሰላምታ ጋር፣  
 
[የእርስዎ ስም] 
[የእርስዎ አድራሻ] 
 
 
 



ቀን 
 
 
ውድ [ሴናተር ወይም ተወካይ] 
 
የምጽፍልዎ የዘንድሮውን ቪርቹዋል የሕፃናት አድቮኬሲ ቀን (ማርች 16፣ 2022) በመደገፍ ሲሆን የልጆቻችን የወደፊት ትላልቅ 
ህልሞች እንዲደግፉ ለማበረታታት ነው!  የሚኒሶታ ወጣት ዜጎች የወደፊት እጣ ፈንታችንን የሚወክሉ ሲሆን ጤናማ፣ ደስተኛ እና 
በህይወታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት ያስፈልገናል። ይህም ማለት ከተወለዱበት ጊዜ አንስቶ ጥራት 
ያለው የእድገትና የትምህርት አካባቢ ማለት ነው።  
 
[[ቤተሰብ፣ የልጆች እንክብካቤ ማዕከል፣ ሄድ ስታርት ወይም የትምህርት ቤት ዲስትሪክት የቅድመ ትምህርት ፕሮግራም ዓይነትን 
ጨምሮ የግል ታሪክ እዚህ ያስገቡ] 
 
በእኔ ፕሮግራምም ሆነ በስቴቱ ሥር ባሉ ሌሎች አካባቢዎች ታዳጊ ልጆችን ለመደገፍና ለትምህርትና ለሕይወት ለማዘጋጀት ከፍተኛ 
ጥረት እያደረግን ነው። ከፍተኛ ጥራት ባለው የቅድመ ትምህርት ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ለልጆቻችን፣ ለማህበረሰቦቻችን እና 
ለስቴታችን በርካታ ጥቅሞችን እንደሚያገስኝ እናውቃለን።  በቅርቡ ከተደረጉት የስቴት ኢንቨስትመንቶች ጋር በትክክለኛው አቅጣጫ 
እየተጓዝን ነው፣ ነገር ግን ሁሉም ልጆች እነዚህን አስፈላጊ እድሎች እንዲያገኙ ለማድረግ የበለጠ መስራት አለብን።  
 
በፕሮግራሜ ውስጥ ስለሚከናወነው ትምህርት እንደ ማሳያ ይሆን ዘንድ፣ በፕሮግራሜ ውስጥ ካሉ ሕፃናት የሥነ ጥበብ ሥራዎችን እና 
ወደፊት ብሩህ ጊዜ እንደሚጠብቃቸው ያላቸውን ተስፋ አካትቻለው። በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ውሳኔ ሲያደርጉ እባክዎን 
ያስታውሱን።  
 
[የሕፃናት እንክብካቤ ድጋፍ ፕሮግራም (CCAP)፣ የቅድመ-ትምህርት የነፃ ትምህርት ዕድል፣ CCAPታላሚ የቤት ለቤት ጉብኝት፣ 
የቅድመ ልጅነት የሰራተኛ ድጋፎች፣ የቅድመ ልጅነት ትምህርት ክፍልን በገንዘብ በመርዳት] የቅድመ ትምህርትን እንዲደግፉ 
አበረታታችኋለሁ።  
 
በዲስትሪክታችን እና በስቴታችን ደረጃ ላቀረቡት አገልግሎት አመሰግናለሁ። 
 
ከልባዊ ሰላምታ ጋር፣  
 
[የእርስዎ ስም] 
[የእርስዎ አድራሻ] 
 
 


