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التعليم:
تم تصميم برنامجنا التعليمي لتلبية االحتياجات الفردية لكل طفل، مع تقييم الحالة العرقية 

لكل مجتمع في الوقت نفسه، وخصائصه الثقافية واللغوية. يحصل كل طفل على مجموعة 
متنوعة من خبرات التعلم لتعزيز نموه المادي والفكري واالجتماعي والعاطفي. ويستند 
منهج الصف الدراسي إلى اهتمامات األطفال ويوفر لهم فرص التعلم المتعمد. من خالل 

الشراكة مع كل عائلة، يتمثل هدفنا في إعداد كل طفل لمرحلة رياض األطفال والمساعدة 
على تعزيز نجاحه المستدام طوال حياته التعليمية.

يوفر برنامج إرلي هيد ستارت خدمات تعليمية خاصة في بيئة َصِفّيَّة شاملة. ويوجد 
أخصائيون متخصصون في دعم تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، فضالً عن 
أسرهم. يتم تضمين األهداف الخاصة بخطة خدمة األسرة الفردية للطفل )IFSP( في 

 تجربة تعليم األطفال ضمن برنامج إرلي هيد ستارت. بالنسبة لألطفال الذين لديهم 
 برامج IFSP، يعمل موظفونا بشكل وثيق مع برنامج التدخل المبكر وكذلك أولياء 

األمور لضمان تقديم الخدمات التي يتم تحديدها.

ما هو برنامج ABCD إرلي هيد 
ستارت المعتمد على المركز؟

يوفر برنامج إرلي هيد ستارت المعتمد على المركز خدمات تعليمية لألطفال والرضع. ويركز 
البرنامج على االستعداد للمدرسة، والسالمة البدنية، والنمو المعرفي واالجتماعي والعاطفي 

لألطفال منذ مرحلة الطفولة إلى أن يصبحوا على استعداد لالنتقال إلى مرحلة ما قبل المدرسة. 
ويتميز بنهج التنمية األسرية الذي يقدم خدمات شاملة لألطفال وأسرهم. هناك العديد من برامج 

هيد ستارت ABCD وخدمات األطفال في جميع أنحاء مدينة بوسطن. لكل برنامج ساعات 
مختلفة على أساس احتياجات األسرة واألهلية.

يضم كل موقع الخدمات الشاملة التالية:

االستعداد 
للمدرسة يبدأ 

من هنا.
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الصحة البدنية والعقلية والتغذية:
يخضع األطفال لفحوصات سنوية على السمع والبصر وفيما يتعلق بالتغذية السليمة. 

ويحصلون على الخدمات المناسبة واإلحاالت في البرنامج. ويتم توفير الموارد لألسر 
لدعم صحة أطفالهم عند الحاجة. كما يتم تقديم قائمة طعام صحي مجهزة جيدًا كل يوم. 

لقد تم تصميم أوقات وجبات “نمط العائلة” لتكون بمثابة فرصة تعلم مليئة بالصياغة 
اللغوية، والتفاعل االجتماعي والتعريف باألطعمة الجديدة. تعمل برامجنا مع كل عائلة 

لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية الثقافية وتناول وجبات غذائية خاصة. ويقدم موظفو 
الصحة والتغذية لألسر معلومات ومجموعة متنوعة من الفرص للتعرف على حياة 

صحية أثناء االنخراط في التنمية البدنية ألطفالهم.

ويتوافر أخصائي الصحة العقلية لكل برنامج من برامج إرلي هيد ستارت لتوفير 
 خدمات الصحة العقلية لألطفال واألسر. يضمن التدريب والدعم المستمرين توفر 

ِفّيَّة عالية الجودة تعزز النجاح، والسالمة والعافية لكل طفل. بيئات صَّ
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الدعم األسري:
يعمل موظفو خدمة األسر مع كل أسرة لبناء 

شراكة لتحقيق األهداف التي وضعها الوالدان. كما 
أنهم يوفرون لألسر الموارد واإلحاالت، والتدخل 

في األزمات، والخدمات التي تعكس احتياجاتهم 
واهتماماتهم. يتم توفير الفرص لآلباء واألمهات 

للتواصل مع بعضهم البعض، ومع البرنامج، 
ومع مجتمعهم ككل، مع التركيز على دعم التنمية 

األسرية الصحية، ومهارات القيادة والتوظيف.

مشاركة اآلباء وحوكمة البرنامج:
إن مشاركة اآلباء هي جزء أساسي من برنامجنا. 

يتعاون شركاء برنامج إرلي هيد ستارت مع أولياء 
األمور لدعم تعلم أبنائهم. ويمكن لآلباء المشاركة 

في تخطيط البرنامج من خالل المشاركة في 
االجتماعات وتقديم المالحظات على الخدمات التي 
نقدمها. يعمل العديد من اآلباء کأعضاء في مجلس 

سياسة اآلباء و / أو لجان اآلباء، حيث يكون لهم 
مساهمة في صنع القرار وتصميم البرامج. كما 

يشارك اآلباء في تعلم أبنائهم من خالل التطوع في 
البرنامج أو الفصول الدراسية، وحضور الرحالت 

الميدانية، والمشاركة في الفصول الدراسية، 
والمجموعات أو ورش العمل، وتنفيذ األنشطة 

 التعليمية التي هي امتداد لتعلم الفصول الدراسية 
في منازلهم.
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كيف أتقدم بطلب؟

•  إثبات عمر طفلك: شهادة الميالد، شهادة التعميد، جواز السفر أو سجل المستشفى؛

 •   إثبات اإلقامة: فواتير المرافق العامة، إيصال/ عقد اإليجار، بيان من مأوى، بيان 
بطاقة االئتمان أو كشف حساب مصرفي يشير إلى عنوان معيشتك.

 ،TANF/TAFDC إثبات دخل األسرة: نماذج ضريبة الدخل، قسائم الدفع، خطاب   •
 خطاب SSI، تعويضات العمال أو بيانات البطالة، إعالة األطفال أو اتفاقات النفقة 

التي تعكس الدخل السنوي لألسرة من جميع المصادر.

إذا كان لديك طفل يتراوح عمره بين 4 أسابيع و 2.9 سنة، فيمكنك التأهل إما لبرنامج ست ساعات 
في اليوم أو 10 ساعات في اليوم. نحن نقبل الطلبات على أساس دوري على مدار السنة. لتحديد 

موعد إلكمال الطلب يمكنك:

•  االتصال أو زيارة برنامج ABCD إرلي هيد ستارت المحلي لديك.
•  االتصال بمكتبنا المركزي على الرقم 617-348-6388.

headstart@bostonabcd.org يمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني  •

في موعد استكمال طلبك سوف يطلب منك تقديم الوثائق التالية:
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سيتم إعالمك عن طريق الهاتف والبريد إذا تم قبول طفلك. هناك بعض المتطلبات 
اإلضافية التي يجب أن تعرفها قبل تسجيل طفلك.

يجب على الوالد / الوصي )اآلباء/األوصياء( لجميع األطفال الرضع واألطفال الصغار 
المقبولين في برنامج إرلي هيد ستارت أن يلتقوا مدير الصحة وأخصائي التغذية للبرنامج 

إلجراء مقابلة حول الصحة والتغذية قبل حضور طفلك للصفوف الدراسية.

 يمكنك تسريع عملية االلتحاق من خالل تزويد البرنامج بالمعلومات التالية في أقرب 
وقت ممكن:

•   نسخة من سجالت التحصين الخاصة بطفلك، وآِخر فحص بدني )مؤرخ خالل الـ 12 
شهًرا الماضية( وتقييم مخاطر السل. قد تكون هذه الوثائق مطلوبة قبل أن يتمكن طفلك 

من حضور الفصول الدراسية.

 •   نسخة من أحدث فحص أسنان لطفلك. يطلب من األطفال إجراء فحص أسنان خالل 
90 يوًما من التسجيل. إذا لم يكن لدى طفلك طبيب أسنان يمكنك الموافقة على خدمة 

رعاية األسنان في البرنامج من خالل خدمة طب األسنان المتنقلة.

•   إذا كان طفلك يعاني من مشكلة صحية أو ظروف خاصة سيكون هناك نماذج إضافية 
يتعين استكمالها قبل أن يتم تسجيلهم. اتصل بموظفي البرنامج لمعرفة المزيد عن 

النماذج التي يجب علی طبيبك طفلك إکمالها.

 •   إذا كان طفلك لديه احتياجات خاصة، فإنه من المفيد تزويد البرنامج بنسخة من 
برنامج IFSP الخاص بطفلك.

ما الذي يجب أن أتوقعه في حال تم قبول طفلي؟
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بمجرد تسليم أوراق طفلك للبرنامج، يمكنك أن تتوقع ما يلي:

الزيارات المنزلية:
سيتصل بك فريق التدريس الخاص بطفلك لتحديد زيارة منزلية قبل أو بعد فترة وجيزة 

من التحاق طفلك. يتمثل الغرض من هذه الزيارة المنزلية في معرفة اهتمامات طفلك 
واألنشطة التي يفضلها، الستكمال نماذج تقييم األعمار والمراحل، ومناقشة ما تريد أن 
يحققه طفلك خالل فترة مشاركته في برنامج إرلي هيد ستارت. نحن نقوم بهذه األنشطة 
في المنزل ألنه هو المكان األكثر راحة لطفلك ويسمح لنا بالتعرف عليك وعلى عائلتك 

في جو من األلفة.

طوال السنة التي يستغرقها البرنامج، سيقوم الموظفون بتحديد مواعيد الزيارات المنزلية 
معك في األوقات التي تكون مناسبة لعائلتك حتى نتمكن من دعم أهدافك فيما يتعلق 

بطفلك وعائلتك، ومراجعة التقدم الذي أحرزه طفلك في الفصل الدراسي، وتخطيط كيفية 
مشاركتك في البرنامج وفي تعليم طفلك.

التعريف بالبرنامج:
من المقرر أن تحضر كل أسرة جلسة تعريفية في برنامجها المحلي لضمان االطالع 

على الخدمات التي ستقدم لهم وكيفية المشاركة في تعليم أطفالهم. تعتبر الجلسة التعريفية 
فرصة لآلباء لمقابلة موظفي البرنامج والتعرف على سياسات وإجراءات البرنامج، 

ومعرفة كل فرص المشاركة المثيرة التي نقدمها!

التدرج في االلتحاق:
كلما كان ذلك ممكنًا، نطلب من الوالد / الوصي أن يرافق طفله للتعرف على فصله 

الدراسي. وتُعد هذه زيارة قصيرة لضمان شعورك أنت وطفلك باالرتياح واالستعداد 
لالنتقال إلی المدرسة.

مشاركة اآلباء المستمرة والشراكات مع الموظفين:
نحن ندعم ونشجع مشاركة اآلباء في جميع جوانب برنامجنا. نحن نشجع اآلباء على 
التطوع في الفصول الدراسية أو البرنامج، وحضور الرحالت الميدانية وغيرها من 

األنشطة والمناسبات المدرسية. وباإلضافة إلى ذلك، نستضيف اجتماعات، وورش عمل 
وغيرها من الفرص التثقيفية لآلباء بشكل منتظم، والتي نأمل أن يشارك اآلباء فيها. 

واألهم من ذلك، أننا نتشارك مع األسر بشكل مباشر، لدعم األهداف التي وضعتها من 
أجل طفلك وعائلتك.



االستعداد للمدرسة 
يبدأ من هنا.

 برنامج هيد ستارت وخدمات األطفال هو 
برنامج عملي لتنمية مجتمع بوسطن

Tremont Street  •  Boston, MA 02111  •  617.348.6000  •  bostonabcd.org 178

ايفيت رودريجيز
نائب الرئيس،

برنامج هيد ستارت ABCD وخدمات األطفال

لمزيد من المعلومات، جهة االتصال:
ERSEA مدير

617.348.6388


