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 التعليم:
يعمل زائر منزلي وأسرة الطفل معاً على خلق تجارب تعليمية باستخدام العناصر المألوفة 
في المنزل وفي المجتمع. تُدمج عناصر التدخل المبكر، األهداف الخاصة بالطفل في خطة 

خدمة األسرة المنفردة )IFSP(، في الخبرة التعليمية للطفل إن أمكن.

وخالل زيارتهم المنزلية األسبوعية التي تدوم 90 دقيقة، يشارك الزائرون المنزليون 
الموارد ويساعدون على تسهيل األعمال لتشجيع الخبرات التعليمية المختلفة التي سوف 

تساعد على تبني نمو وتطور كل طفل، وفي الوقت نفسه يدعمون الوالدين / األوصياء في 
دورهم الحاسم كمعلمين أوليين ألطفالهم.

تحضر كل عائلة، مرتين في الشهر، مجموعة تنشئة اجتماعية مدتها ساعتين في المركز 
الخاص ببرنامج إرلي هيد ستارت لتلتقي وتختلط بعائالت أخرى تتلقى هي أيضاً 

الخدمات المنزلية. تتيح تلك اللقاءات لألطفال واألسر فرصاً للتعلم من بعضهم البعض 
وبناء العالقات.

 

االستعداد 
للمدرسة يبدأ 

من هنا.
ما هو برنامج إرلي هيد ستارت للزيارات المنزلية الخاص 

)ABCD( بمؤسسة حركة من أجل تنمية مجتمع بوسطن
برنامج إرلي هيد ستارت للزيارات المنزلية ممول اتحادياً ويعمل مع النساء الحوامل، والرضع، واألطفال 
الصغار وأسرهم للمساعدة على دعم االستعداد للمدرسة، وسالمتهم البدنية، والتطور اإلدراكي واللغوي، 

واالجتماعي العاطفي لألطفال.

يوفر برنامج إرلي هيد ستارت للزيارات المنزلية الخدمات المنزلية التالية:
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ويوجد أخصائيون متخصصون في دعم تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 
فضالً عن أسرهم.

 الصحة البدنية والعقلية والتغذية:
يخضع األطفال لفحص السمع، والرؤية، والتغذية على أساس سنوي. يتم توفير 

الخدمات المناسبة، واإلحاالت، والموارد لألسر لدعم صحة أطفالهم عند الحاجة. تُقدم 
وجبة خفيفة صحية خالل مجموعات التنشئة االجتماعية. تعمل برامجنا مع كل عائلة 

لضمان تقدير احتياجاتها الغذائية والثقافية وتلبية نظمها الغذائية الخاصة. ويقدم موظفو 
الصحة والتغذية المعلومات لألسر ومجموعة متنوعة من الفرص للتعرف على الحياة 

الصحية أثناء االنخراط في التطور البدني لطفلهم.

كذلك هناك اختصاصي في الصحة العقلية لتقديم خدمات الصحة العقلية لألطفال 
واألسر.
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 الدعم األسري:
يعمل زائرو المنزل وغيرهم من موظفي البرنامج 

مع كل عائلة لبناء شراكة لتحقيق األهداف التي 
وضعها الوالدان. يوفر الزائرون المنزليون الموارد 
والتحويالت، والتدخل في األزمات، والدعم لألسر 

بما يعكس احتياجاتها ومصالحها. يتم توفير الفرص 
لآلباء واألمهات للتواصل مع بعضهم البعض، ومع 

البرنامج، ومع المجتمع ككل، مع التركيز على 
دعم التنمية األسرية الصحية، ومهارات القيادة 

والتوظيف.

مشاركة اآلباء وحوكمة البرنامج:
تشكل مشاركة الوالدين جزءاً أساسياً من البرنامج. 

يتعاون برنامج إرلي هيد ستارت مع اآلباء في 
دعم تعلم أبنائهم. فيمكن للوالدين أن يكونوا جزءاً 

من تخطيط البرنامج من خالل المشاركة في 
االجتماعات وتقديم التعقيب على الخدمات التي 

نقدمها. يعمل العديد من اآلباء كأعضاء في مجلس 
سياسة اآلباء و / أو لجان اآلباء، حيث يكون لهم 
صوت في صنع القرار وتصميم البرامج. يشارك 
اآلباء أيضاً في تعلم أطفالهم من خالل التطوع في 

البرنامج، أو حضور الرحالت الميدانية، والمشاركة 
في الفصول الدراسية، والمجموعات أو ورش 

العمل، والقيام بأنشطة تعليمية تمثل امتداداً للفرص 
التعليمية التي توفرها الزيارات المنزلية لبرنامج 

إرلي هيد ستارت.
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كيف أتقدم بطلب؟
إذا كان لديك طفل يبلغ من العمر 2,9 سنة أو أقل، قد تتأهل للخيار المنزلي الخاص بنا. يتم قبول 

الطلبات على أساس متجدد على مدار السنة. لتحديد موعد إلكمال الطلب، يمكنك:

•  إثبات عمر طفلك: شهادة الميالد، شهادة المعمودية، جواز سفر أو سجل المستشفى؛
 

•   إثبات اإلقامة: فواتير الخدمات العامة، إيصال/ عقد اإليجار، بيان من مأوى، بيان 
بطاقة االئتمان أو كشف حساب مصرفي يشير إلى عنوان محل إقامتك؛

•   إثبات دخل األسرة: نماذج ضريبة الدخل، كعب إيصال الراتب، خطاب اإلعانة المؤقتة 
للعائالت المحتاجة )TANF(/ مساعدة العائالت الٌمعيلة )TAFDC(، خطاب دخل 

الضمان التكميلي )SSI(، تعويضات العمال أو بيانات البطالة، أو اتفاق إعالة األطفال 
أو اتفاقات النفقة التي تعكس الدخل السنوي لألسرة من جميع المصادر.

عند تعيين موعد إلكمال الطلب، سوف يُطلب منك تقديم المستندات التالية:

•��االتصال أو زيارة المقر المحلي لبرنامج هيد ستارت الخاص بمؤسسة حركة من أجل تنمية مجتمع 
.)ABCD( بوسطن

•�االتصال بمكتبنا المركزي على الرقم 617-348-6388.
headstart@bostonabcd.org يمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني�•
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سيتم إعالمك عن طريق الهاتف والبريد إذا تم قبول طفلك.

يجب على الوالد / الوصي )األوصياء( لجميع األطفال الرضع واألطفال الصغار 
 المقبولين في برنامج إرلي هيد ستارت أن يلتقوا بمدير الصحة والتغذية الخاص 

بالبرنامج إلكمال مقابلة متعلقة بالصحة والتغذية قبل بدء الخدمات المنزلية.

 يمكنك تسريع عملية التسجيل من خالل تزويد البرنامج بالمعلومات التالية بأسرع 
ما يمكن:

 •   نسخة من سجالت التطعيم الخاصة بطفلك، أحدث فحص بدني )مؤرخ خالل الـ 
 12 شهراً الماضية( وتقييم لمخاطر اإلصابة بالسل. وقد تُطلَب هذه المستندات قبل 

أن يبدأ الطفل؛

•   نسخة من أحدث تقرير فحص أسنان لطفلك. كذلك فإن األطفال مطالبون بالخضوع 
لفحص لألسنان خالل 90 يوماً من التسجيل. إذا لم يكن لدى طفلك طبيب أسنان، 

يمكنك الموافقة على 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 وطفلك إکمالها؛

•   إذا كان طفلك لديه احتياجات خاصة، فمن المفيد تزويد البرنامج بنسخة من خطة خدمة 
األسرة المنفردة )IFSP( الخاصة بطفلك.

ما الذي يجب أن أتوقعه في حال تم قبول طفلي؟

الزيارات المنزلية:
سيتصل بك الزائر المنزلي لطفلك لترتيب زيارة منزلية. الغرض من الزيارة المنزلية 

األولى هو التعرف على اهتمامات طفلك وأنشطته، واستكمال نماذج تقييم األعمار 
 والمراحل، ومناقشة ما تريد أن يحققه طفلك خالل فترة مشاركته في برنامج إرلي 

هيد ستارت.

بمجرد تسليم أوراق طفلك للبرنامج، يمكنك أن تتوقع ما يلي:
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التعريف بالبرنامج:
من المقرر أن تحضر كل أسرة تعريفاً بالبرنامج لضمان االطالع على الخدمات التي 
سوف تُقدم لها وكيف يمكن أن تشارك في تعليم طفلها. تعتبر الجلسة التعريفية فرصة 

لآلباء لمقابلة موظفي البرنامج والتعرف على سياسات وإجراءات البرنامج، والتعرف 
على كل فرص المشاركة المثيرة المتاحة.

المشاركة المستمرة لآلباء والشراكات مع الموظفين:
يتم دعم وتشجيع مشاركة اآلباء في جميع جوانب البرنامج. يتم تشجيع اآلباء واألمهات 
على التطوع في البرنامج، وحضور الرحالت الميدانية والفعاليات واألنشطة المدرسية 
األخرى. فضال عن االجتماعات المنتظمة، وورش العمل وغيرها من الفرص التعليمية 

لآلباء التي نأمل أن يشارك فيها اآلباء واألمهات. واألهم من ذلك، تتشارك العائالت 
والعاملون بشكل فردي في دعم أهدافك الخاصة بطفلك وعائلتك.



االستعداد للمدرسة 
يبدأ من هنا.

 برنامج هيد ستارت وخدمات األطفال هو أحد برنامج 
مؤسسة حركة من أجل تنمية مجتمع بوسطن.

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

ايفيت رودريجيز
نائب الرئيس،

برنامج هيد ستارت وخدمات األطفال من مؤسسة حركة من أجل 
)ABCD( تنمية مجتمع بوسطن

لمزيد من المعلومات، اتصل بـ:
مسؤول برنامج استحقاق وجذب واختيار وتسجيل وحضور 

)ERSEA( األطفال
617.348.6388


