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Ներկայացնող  մարմինը՝  SEIU Առողջապահություն  IL/IN/MO/KS 
 
Համընդհանուր  նախադպրոցական  կրթական  համակարգի  հովանավորում  
 
Ամերիկյան  նախադպրոցական  կրթական  համակարգը  ճգնաժամային  
իրավիճակում  է : Աշխատող  ծնողները  հնարավորություն  չունեն  
վճարել  նախադպրոցական  հաստատությունների  կողմից  սահմանված  
բարձր  վարձավճարները , իսկ  այդ  հաստատությունների  
աշխատակիցները  ստանում  են  չնչին  աշխատավարձ : Սա  տնտեսական  և  
ռասայական  արդար ության  խնդիր  է  աշխատող  ընտանիքների  և  
դաստիարակների  համար : 
 
Բարձրորակ , վստահելի  և  մատչելի  նախադպրոցական  կրթությունը  
տնտեսական  արդարության  խնդիր  է  աշխատող  ընտանիքների  համար : 
Առանց  վստահելի  նախադպրոցական  համակարգի  առկայության , 
ծնողներից  շատերը  չեն  կարող  աշխատել : Նախադպրոցական  համակարգի  
ծախսերի  պատճառով  ընտանիքի  վաստակած  գումարը  նվազում  է , քանի  
որ  նախադպրոցական  համակարգի  ծախսերը  չորս  անդամ  ունեցող  
ընտանիքի  համար  կազմում  են  20-ից  31%:   
 
Նախադպրոցական  կրթությունից  օգտվելու  իրավունքը  պատկանում  է  
բոլորին , այն  պերճություն  չէ , որը  հասանելի  է  միայն  մի  քանիսին :   
 
Ծնողները  պայքարում  են  նախադպրոցական  կրթության  ծախսերը  
հոգալու  համար , իսկ  նախադպրոցական  ոլորտի  աշխատակիցները  
պայքարում  են  իրենց  գոյությունը  պահպանելւ  և  իրենց  սեփական  
ընտանիքնե րի  ծախսերը  հոգալու  համար : Նախադպրոցական  համակարգի  
աշխատակիցներից  95.6% իգական  սեռի  ներկայացուցիչներ  են , 
անհամաչափորեն  գունավոր  մաշկ  ունեցող  կանայք , և  վաստակում  են  
միջին  ժամային  աշխատավարձ  10.31 ԱՄՆ  դոլորի  չափով : Նախադպրոցական  
համակարգում  ընդգրկված  աշխատողների  յ ոթը  ընտանիքներից  մեկը  
ապրում  է  չնչին  աշխատավարձով : Նախադպրոցական  համակարգի  
աշխատողների  աշխատավարձը  պետք  է  համապատասխանի  աշխատակիցների  
փորձին  և  գիտելիքներին  և  աշխատավարձը  պետք  է  սկսվի  առնվազն  
ժամը  15 ԱՄՆ  դոլարից :   
 
Ամերիկայի  նախադպրոցական  համակարգի  ճգնաժամի  լուծումը  
կայանում  է  նրանում , որ  անհրաժեշտ  է  զգալիորեն  բարձրացնել  
պետական  ներդրումը  նախադպրոցական  կրթությ ան  հարցում : Մեզ  
անհրաժեշտ  է  պետական  ֆինանսավորման  զգալի  ներդրում  ստեղծելու  
համար  մեզ  անհրաժեշտ  և  արժանի  նախադպրոցական  կրթական  համակարգ , 
բարձրորակ  դաստիարակություն , հասանելի  բոլորի  համար , որտեղ  
աշխատողները  ստանում  են  բարձր  և  կենսական  պահանջները  
բավարարող  աշխատավարձ :  
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Ուստի  որոշում  է  կայացվել , որ  SEIU պայքարի  և  գտնի  համակարգային  
լուծում  Ամերիկայի  նախադպրոցական  համակարգի  համար  
օժանդակելու  համար  համընդհանուր , պետականորեն  հովանավորված  
նախադպրոցական  համակարգը  բոլոր  աշխատող  ընտանիքներին  և  որ  SEIU 
օժանդակի  ազգային , պետական  և  տեղական  սկզբունքները  
ընդլայնելու  համար  պետականորեն  ֆինանսավորված  նախադպրոցական  
կրթությունը  և  բարձրացնի  աշխատավարձը  նախադպրոցական  
համակարգի  աշխատողների  համար :  


