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 ھید ستارت والبرامج الخدمیة لألطفال 
ABCD التابعة لمؤسسة
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ولي األمر



كتيب ولي األمر الخاص ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD للعام الدراسي 2021-2020

السادة األفاضل أولياء األمور/ األوصياء،

 )ABCD( مرحبًا بكم في برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن
للعام الدراسي 2020-2021 نيابة عن كافة الموظفين، أشعر ببالغ السعادة الختياركم المشاركة في برنامجنا لرعاية طفلك 

وتعليمه. سيساعدك موظفو البرنامج لدينا أنت وطفلك على غرس األسس التعليمية واالجتماعية والعاطفية الالزمة لنجاحه في 
المدرسة والحياة.

سيبدو العام الدراسي القادم مختلفًا عن السنوات الماضية بسبب كوفيد-19. لقد عملنا بجد لضمان أن سياساتنا وإجراءاتنا 
وممارساتنا وبيئاتنا المادية آمنة لألطفال واألسر والموظفين. لقد قمنا بذلك وفقًا لسياسات إدارة ماساتشوستس للتعليم المبكر 

والرعاية )EEC( ومكتب برنامج هيد ستارت )OHS(. ونظًرا للطبيعة المتغيرة باستمرار لهذه الجائحة، فإننا قد نضطر إلى 
إجراء تعديالت على السياسات واإلجراءات والممارسات على مدار العام الدراسي بالبرنامج. سوف نتأكد من إبالغك بأي تغييرات 

نجريها على الفور. ستالحظ في هذا الكتيب أننا قمنا بتضمين التغييرات الحالية على سياساتنا وممارساتنا، مع وصف طريقتنا 
"النموذجية" في تقديم الخدمات في نفس الوقت. ونأمل أن نعود إلى هذه الممارسات النموذجية بمجرد أن توضح مؤشرات الصحة 

العامة أنه من اآلمن القيام بذلك. 

يرجى استخدام هذا الكتيب دائًما، حيث إنه سيُمدك بمعلومات حول كافة جوانب برنامجنا. إذا لم تجد إجابة في هذا الكتيب على 
األسئلة التي تراودك، يُرجى طرحها على أي موظف. نحن هنا لمساعدتك في التغلب على أي مخاوف لديك أو لشرح المعلومات 

الواردة في هذا الكتيب.

وستتاح لك العديد من الفرص لالنخراط والمشاركة في األنشطة التي يقدمها مركزكم طيلة الوقت الذي تقضيه في برنامجنا. نحتاج 
إلى مشاركتك في كافة مجاالت وأنشطة مركزك والتي تتمثل في: اجتماعات أولياء األمور الشهرية وورش العمل والدورات 

التدريبية واألنشطة المدرسية والرحالت الميدانية والنشرات اإلخبارية والتوعية المجتمعية.

فالمشاركة الفعالة ألولياء األمور هي ما تميز برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية 
مجتمع بوسطن ABCD وتجعلها تختلف تماًما عن كافة برامج الطفولة المبكرة األخرى. مساهمتك مهمة للغاية وستساعدنا على 

االستمرار في تقديم أعلى مستويات الجودة في برامج التعليم المبكر والرعاية.

نتطلع إلى العمل معك ومع طفلك. 

مع خالص التحيات،

إيفيت رودريجيز، نائب الرئيس
 ABCD برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن
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نظرة عامة على المؤسسة والخدمات التي تقدمها
تقدم مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD هيكالً قائًما على خدمة الحي من البرامج والخدمات المبتكرة والعملية التي يتم تنفيذها في الوقت المناسب والتي 
تؤكد على التعليم والتدريب الوظيفي الذي يتسم بالمهارة على كافة المستويات. بداية من التوعية السابقة للوالدة ومروًرا بمراكز الشباب المبتكرة وحتى مبادرات كبار السن، 

توفر مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD أيًضا الفرص لألفراد واألسر سنويًا لتحسين حياتهم، مما يحقق عائًدا كبيًرا على االستثمار المجتمعي. 

:ABCD تتضمن برامج
التعليم والرعاية المبكرة: برنامج هيد ستارت وبرنامج إرلي هيد ستارت ورعاية األطفال، وبرنامج خيارات رعاية األطفال في 	 

بوسطن )موارد وإحاالت قسائم رعاية األطفال(
تعليم البالغين/التطوير الوظيفي: التعليم والتدريب، الكلية الحضرية في بوسطن: كلية مدة الدراسة بها عامان، فصول تعلم اللغة 	 

اإلنجليزية للبالغين الناطقين بلغات أخرى
برامج خدمات المسنين: رعاية األجداد، برامج مركز كبار السن	 
التنمية المجتمعية: اإلسكان الميسر لكبار السن، والحفاظ على الطاقة	 
برامج الشباب: مدرسة يونيفرستي الثانوية ومدرسة ويليام جيه أوستيجاي الثانوية وبرامج االستكشافات المهنية وبرامج األعمال 	 

الصيفية - التوظيف الصيفي للشباب، وكالة توظيف الشباب )YEA(! - البرنامج الصيفي للتثقيف المدني والمالي للبالغين من العمر 
13 سنة

الخدمات الصحية: تنظيم األسرة	 
خدماتاإلسكان: برنامج منع التشرد وبرنامج البحث عن السكن وبرامج خدمات تحقيق االستقرار وبرنامج منع حبس الرهن	 
خدمات الحي: برامج دعوة األطفال واألسر أللعاب العطالت،  اإلعدادات الضريبية والمساعدة في تخفيض الضرائب على الدخل 	 

المكتسب والمساعدة المتعلقة بالوقود ومخازن األغذية في حاالت الطوارئ وخدمات الهجرة والمساعدة في التقدم للحصول على 
المزايا العامة

للمزید من المعلومات حول مؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن ABCD، یمكنكم االتصال على 617.348.6000 أو زیارة الموقع اإللكتروني 
bostonabcd.org

ABCD نظرة عامة على مؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن
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معلومات عامة عن برنامج ھید ستارت والبرامج الخدمیة لألطفال التابعة لمؤسسة 
ABCD التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن

المهام: تلتزم برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن )ABCD( - وهي أحد برامج التنمية األسرية -  بتوفير 
الفرص والخدمات لألطفال واألسر المتنوعة من ذوي الدخل المنخفض في بوسطن ومنطقة مالدن/إيفريت لدعمهم في االستعداد للمدرسة واالكتفاء الذاتي والنجاح في الحياة.

وصف البرنامج: مراكز برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن )ABCD( عبارة عن مراكز تنمية أسرية 
توفر الفرص والخدمات لكافة أفراد األسرة كما أنها توفر كافة الجوانب المهمة لتنمية الطفولة المبكرة. تخدم برامجنا األطفال منذ الوالدة وحتى سن الخامسة والنساء 

الحوامل. هدفنا هو التعاون مع األسرة لضمان استعداد كل طفل لالنتقال إلى البيئة التعليمية التالية.

االلتزام بالجودة: كافة المراكز التابعة للبرنامج حاصلة على ترخيص من إدارة ماساتشوستس للتعليم المبكر والرعاية )EEC(. وحصلت العديد من المراكز على 
االعتماد الوطني من الرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار )NAEYC(. كما تشارك كافة المراكز في نظام تحسين مستوى الجودة )QRIS( من خالل إدارة التعليم 

المبكر والرعاية.

القبول بالبرامج: ال تميز برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن )ABCD( أي طفل أو أسرة أو تمنحه 
أفضلية بسبب العرق أو الدين أو التراث الثقافي أو المعتقدات السياسية أو السن أو الجنس أو االنتماء الوطني أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو التوجه الجنسي.

يعتمد القبول في البرنامج على سياسات األهلية التي وضعتها إدارة األطفال واألسر لكافة األماكن الشاغرة ببرنامج هيد ستارت و إرلي هيد ستارت وعلى سياسات األهلية 
التي وضعتها إدارة ماساتشوستس للتعليم المبكر والرعاية لكافة األماكن الشاغرة لرعاية األطفال. تتضمن سياسات األهلية لكل مركز عمر الطفل في وقت تسجيل االلتحاق، 

ومتطلبات الدخل واإلقامة.

يكون القبول مشروًطا في حاالت خاصة على أساس مالئمة تنسيب كل طفل على حده. يتعاون موظفو البرنامج وأولياء األمور سويًا لتحديد الترتيبات التيسيرية المحددة - 
إن وجدت - الضرورية لتلبية احتياجات كل طفل. بمجرد تحديد هذه الترتيبات التيسيرية، سيحدد البرنامج/المركز ما إذا كانت الترتيبات التيسيرية المطلوبة لقبول الطفل من 

ذوي االحتياجات الخاصة معقولة و/أو تصب في مصلحة الطفل والبرنامج واألسرة. صحة الطفل وسالمته هما العامل الرئيس في هذا القرار.

ABCD خیارات التعلیم والرعایة المبكرة في مؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن

األماكن الشاغرة في برنامج ھید ستارت وبرنامج إرلي ھید ستارت التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن ABCD تخدم األماكن الشاغرة 
في برنامج هيد ستارت وبرنامج إرلي هيد ستارت األطفال حتى سن 5 سنوات. يتم تمويل هذه األماكن الشاغرة من الحكومة الفيدرالية وهي أماكن مخصصة لألطفال الذين 

يستوفون متطلبات السن والدخل واإلقامة. سيحصل األطفال على ما ال يقل عن 5-6 ساعات من الحضانة أو رعاية الرضع واألطفال الصغار. ال تدفع العائالت لقاء هذا 
الجزء من اليوم. قد يتم تخفيض ساعات البرنامج في 2020-2021 للسماح بالمزيد من التباعد االجتماعي والتطهير الصحي والتعقيم، لضمان سالمة األطفال واألسر 

والموظفين.

األماكن الشاغرة للنساء الحوامل: تتلقى النساء الحوامل الدعم والمعلومات من عنصر موظفي برنامج إرلي هيد ستارت في كال من منازلهن وأثناء أنشطة أولياء 
األمور الشهرية المنتظمة في المركز. على الرغم من أنه يتم تقديم الخدمات عادةً في نموذج زيارة منزلية، إال أنه قد تم تعليق الزيارات المنزلية مؤقتًا. سيتم تقديم الدعم 

بالطريقة التي تناسب احتياجات الحامل، ويمكن تقديمه عبر الهاتف أو االجتماعات عبر اإلنترنت. ستُستأنف الزيارات المنزلية بمجرد أن توضح مؤشرات الصحة العامة 
أنه من اآلمن القيام بذلك. بعد الوالدة، قد تستمر األم في تلقي الخدمات من مكان شاغر ببرنامج إرلي ستارت هيد بالمركز بمجرد أن يبلغ الطفل شهرين من العمر.
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األماكن الشاغرة ببرنامج رعایة األطفال التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن ABCD: يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من شهرين إلى 
5 سنوات الوصول إلى خدمات رعاية األطفال من خالل العديد من مراكز رعاية األطفال التابعة لـ ABCD. يتم تمويل خدمات اليوم )و/أو السنة( الممتدة هذه من خالل 

إدارة ماساتشوستس للتعليم المبكر والرعاية )EEC(. يتم تقديمها بشكل عام لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا و 12 شهًرا في السنة. تم تخفيض ساعات البرنامج في 2020-
2021 للسماح بالمزيد من التباعد االجتماعي والتطهير الصحي والتعقيم، لضمان سالمة األطفال واألسر والموظفين. ولكي تكون األسرة مؤهلة لهذه األماكن الشاغرة، يتعين 

عليها عادةً تلبية متطلبات برنامج هيد ستارت/إرلي هيد ستارت باإلضافة إلى متطلبات الوالية. في معظم الحاالت، ستدفع األسرة رسوم ولي األمر التي تعتمد على حجم 
األسرة والدخل األسري. تشمل األماكن الشاغرة في برنامج رعاية األطفال:

األماكن الشاغرة في الرعایة التعاقدیة التابعة إلدارة التعلیم المبكر والرعایة: يتم التعاقد على هذه األماكن الشاغرة مع برنامج هيد ستارت 
والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD وهي مخصصة لألسر المؤهلة. والبد أن تكون 
مدرًجا في قائمة االنتظار المركزية إلدارة التعليم المبكر والرعاية وأن تتصل بمركز رعاية األطفال التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمية 
مجتمع بوسطن ABCD مباشرةً من أجل االنضمام لهذه األماكن الشاغرة. تعتمد األهلية على الخدمات التي تحتاجها األسرة وعلى دخلها 

وفقًا لما حددته إدارة التعليم المبكر والرعاية. تعتمد رسوم ولي األمر على حجم األسرة وعلى الدخل األسري.

األماكن الشاغرة في الرعایة الداعمة التابعة إلدارة شؤون األطفال واألسر: لكي تكون مؤهالً للحصول على أحد األماكن الشاغرة في 
الرعاية الداعمة، البد أن يكون لديك حالة قائمة لدى إدارة شؤون األطفال واألسر. ويجب أن تكون اإلحالة من أحد العاملين بإدارة شؤون 

األطفال واألسر مباشرة إلى موقع رعاية األطفال.

األماكن الشاغرة لرعایة المشردین: لكي تكون مؤهالً للحصول على أحد األماكن الشاغرة لرعاية المشردين، البد أن يكون لديك إحالة 
تشرد معتمدة من إدارة ماساتشوستس لإلسكان والتنمية المجتمعية )DHCD(، شعبة تحقيق استقرار اإلسكان. تعتمد رسوم ولي األمر على 

حجم األسرة ودخلها.

األماكن الشاغرة لرعایة المراھقین: لكي تكون مؤهالً للحصول على أحد األماكن الشاغرة لرعاية المراهقين، البد أن تكون ولي أمر يقل 
عمرك عن 20 عاًما وأن تكون مستوفيًا لمعايير الوالية ومتطلباتها. تعتمد رسوم ولي األمر على حجم األسرة ودخلها.

القسائم: تقبل برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD قسائم رعاية 
األطفال إذا كان هناك مكان في المركز. يتم إصدار القسائم حسب التوافر والحاجة من خالل وكاالت الموارد واإلحالة مثل جمعية خيارات 

رعاية األطفال في بوسطن )CCCB( ودائرة رعاية األطفال. تعتمد رسوم ولي األمر على حجم األسرة وعلى الدخل األسري.

ABCD خیارات التعلیم والرعایة المبكرة في مؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن

لمزید من المعلومات حول خیارات رعایة األطفال طوال الیوم في بوسطن یُرجى االتصال بالمكتب المحلي للبرامج الخدمیة لألطفال وبرنامج ھید 
ستارت التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن ABCD أو بالمقر الرئیسي على رقم 617.348.6388 أو بمقر خیارات رعایة 

األطفال في بوسطن )CCCB( على رقم 617.348.6641 للحصول على المعلومات واإلحاالت: الهاتف النصي للصم: 617.423.9215.

لمزید من المعلومات حول خیارات رعایة األطفال طوال الیوم في مالدن وإیفریت والمجتمعات المحلیة المجاورة یُرجى االتصال 
بمقر برنامج ھید ستارت بمالدن/إیفریت على رقم 781.397.8071 أو بالمقر الرئیسي على رقم 617.348.6388 أو بدائرة 

رعایة األطفال على رقم 978.686.4288 للحصول على المعلومات واإلحاالت خدمة الهاتف النصي للصم: 711.

الوكالة التنظیمیة: يمكن ألولياء األمور االتصال بإدارة التعليم المبكر والرعاية EEC للحصول على معلومات بشأن سجل االمتثال التنظيمي للمركز من إدارة التعليم 
المبكر والرعاية EEC، المنطقة 6 )بوسطن( والمنطقة 3 )مالدن وإيفريت والمجتمعات المحلية المجاورة(:

مكتب مترو بوسطن:
يخدم بوسطن

مكتب نورث إیست لورانس:
يخدم مالدن وإيفريت والمجتمعات المحلية 
المجاورة

Hancock Street – Suite 120-S, Quincy, MA 02169 1250
الهاتف: 617.472.2881  |  فاكس: 617.472.2722

Merrimack Street, Building 9 – 3rd Floor, Lawrence, MA 01843 360
الهاتف: 978.681.9684  |  فاكس: 978.689.7618
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ABCD بدء البرنامجخیارات التعلیم والرعایة المبكرة في مؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن

القید المسبق: قبل اليوم األول للدراسة، تلتقي األسر واألطفال بمعلميهم وربما بمحامي األسرة لشرح ما سيحدث في البرنامج/المركز والتخطيط لفترة قيد طفلهم. وفي هذه 
الزيارة يقوم المعلمون من خالل التعاون مع أولياء األمور بجمع معلومات حول اهتمامات الطفل واحتياجاته الصحية ومستوياته التنموية واالجتماعية العاطفية وأهداف ولي 

األمر التي ستساعد في توجيه موظفي البرنامج أثناء تعاملهم مع الطفل واألسرة خالل العام الدراسي. وبالرغم من أن هذه الزيارة تتم عادةً في المنزل أو في المركز، إال أنه قد 
يتم إجراؤها في الوقت الحالي عبر الهاتف أو من خالل االجتماع عبر اإلنترنت.

دورة توجیهیة لولي األمر: يتلقى كل ولي أمر أو وصي دورة توجيهية عن المركز. تتضمن هذه الدورة التوجيهية عرًضا لكتيب ولي األمر هذا وسياسات/إجراءات 
البرنامج مع إتاحة فرصة لمقابلة كافة أعضاء هيئة التدريس ألطفالهم وغيرهم من موظفي البرنامج اآلخرين. تقدم هذه الدورة التوجيهية نظرة عامة على فلسفة البرنامج 

وسياسات البرنامج والجدول الزمني العام لما سيحدث بالبرنامج خالل العام القادم. وبالرغم من أن الدورات التوجيهية يتم إجراؤها عادةً في المركز، إال أنه قد يتم إجراؤها في 
الوقت الحالي عبر الهاتف أو من خالل االجتماع عبر اإلنترنت.

تسجیل االلتحاق: "يلتحق األطفال تدريجيًا" بفصولهم الدراسية بحضور عدد ساعات دراسية أقل لمدة يوم واحد على األقل مع مجموعة صغيرة من األطفال بشكل عام. يتيح 
ذلك لألطفال الشعور براحة أكبر قبل حضورهم ليوم كامل. بالنسبة لألطفال الملتحقين ببرنامج إرلي هيد ستارت، فإنه من المقترح عادةً أن يدخل أولياء األمور مع أطفالهم 

لمدة تتراوح من يومين إلى ثالثة أيام. ال يُسمح في الوقت الحالي ألولياء األمور والزائرين غير األساسيين بالتواجد أو الدخول إلى المركز، ولكن بمجرد أن توضح مؤشرات 
الصحة العامة أنه من اآلمن القيام بذلك، فسوف ندعو كافة أولياء األمور للدخول مع أطفالهم.

الحضور: عندما ال يلتزم طفلك بالحضور إلى المركز يوميًا، فإنه يفتقد إلى الخدمات التعليمية الجيدة. إذا أردت إبقاء طفلك في المنزل ألي سبب من األسباب، فيتعين عليك 
إخطار معلم الطفل أو محامي األسرة في الصباح قبل أن تبدأ المدرسة. نطلب منك تقديم إخطار كتابي بالغياب المطول المخطط له )مثل اإلجازات(. هناك عادةً حًدا أدنى من 

متطلبات الحضور بخدمات رعاية األطفال. تم تعليق متطلبات الحضور هذه مؤقتًا من قبل إدارة التعليم المبكر والرعاية بسبب الفيروس التاجي كوفيد-19.

سیاسة سداد ولي األمر للرسوم الخاصة بخدمات رعایة األطفال
تتوفر خدمات رعاية األطفال في العديد من مراكز رعاية األطفال التابعة لـ ABCD لآلباء الذين يحتاج أطفالهم إلى رعاية تزيد عن جدول برنامج هيد ستارت أو برنامج 

إرلي هيد ستارت لجزء من اليوم وخالل اإلجازات المدرسية والصيف عندما يكون برنامج هيد ستارت مغلق.

يُطلب دفع رسوم ولي األمر للقيد في كافة خدمات رعاية األطفال قبل و/أو بعد حضور يوم ببرنامج هيد ستارت أو إرلي هيد ستارت أو نظير األماكن الشاغرة بإدارة التعليم 
المبكر والرعاية طوال اليوم EEC. تعتمد كافة رسوم ولي األمر على الدخل األسري المرتبط بمقياس متدرج لتخفيض الرسوم قامت بوضعه إدارة ماساتشوستس للتعليم 
 المبكر والرعاية EEC. یقوم أولیاء األمور بقراءة المتطلبات الموضحة في مستندات إعانة التعلیم المبكر والرعایة الخاصة بهم والتوقیع علیها ویتعین علیهم االلتزام 
 بها، بما في ذلك المتطلبات التي تقضي بوجوب إبالغ أولیاء األمور عن أي تغیر في الظروف )تغیر حالة التوظیف والدخل وما إلى ذلك( قد یؤثر على أھلیتهم أو على 

سداد  الرسوم.

رسوم ولي األمر األولیة: يتحمل أولياء األمور مسؤولية سداد رسوم ولي األمر مرتين أسبوعيا قبل أن يتلقى أطفالهم خدمات الرعاية طوال اليوم. وتكون هذه المدفوعات 
لألسبوع األول من رعاية الطفل واألسبوع األخير من الرعاية المقدمة للطفل.

السداد األسبوعي: يجب سداد الرسوم مقدًما عن األسبوع )أو الشهر( ويجب سدادها في موعد ال يتجاوز يوم العمل األول من األسبوع )أو الشهر( الذي يتم فيه تقديم 
الرعاية. يتم سداد رسوم ولي األمر المالئمة نظير كل يوم تكون فيه الرعاية متاحة للطفل. وهذا يشمل اإلجازات الرسمية المعتمدة وحاالت اإلغالق المعتمدة وغياب األطفال 
بسبب المرض و/أو اإلجازة )بحد أقصى أسبوعين في السنة(. عندما تكون الرعاية غير متاحة بسبب اإلغالق الطارئ، يُطلب من أولياء األمور أيًضا سداد رسوم ولي األمر 

لمدة يومين من كل أمر طارئ )الفيضان والبرد القارس وما إلى ذلك(. تتوافر قائمة بحاالت اإلغالق المعتمدة في الصفحة رقم 38 كما أنه يتم نشرها في كافة المراكز.
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عدم سداد الرسوم: سيتم إنهاء خدمات رعاية األطفال لعدم سداد  الرسوم و / أو المدفوعات المتأخرة. تعتمد كافة المراكز على رسوم ولي األمر للمساعدة في سداد أجور 
الموظفين وتقديم خدمات عالية الجودة لألطفال واألسر؛ وبالتالي فإن عدم سداد الرسوم أمر غير مقبول. إذا عجزت األسرة عن سداد الرسوم المطلوبة، فقد يتم إنهاء تلقي 

الطفل لخدمات رعاية األطفال وفقًا للعملية التالية:

خطاب للتحذیر من اإلنهاء - سيتم إرسال خطاب إلى األسرة مع فاتورة بالمبلغ المتأخر بعد عدم السداد.

مقابلة موظفي المركز - سيتعين على األسرة مناقشة المشكلة مع موظفي المركز ويتم االتفاق إما على السداد بالكامل أو وضع خطة لسداد 
الرصيد المستحق. سيتم تقديم نموذج "إنهاء/تخفيض المساعدة المالية لرعاية األطفال" في هذا االجتماع. يمنح هذا النموذج لولي األمر 

إشعاًرا لمدة أسبوعين قبل إنهاء خدمات الرعاية إذا لم يتم سداد الرسوم.

عدم االمتثال للخطة - سيؤدي عدم االمتثال لخطة السداد إلى إنهاء خدمات رعاية األطفال في التاريخ الوارد في اإلشعار. لن يتم فصل 
الطفل من القيد ببرنامج هيد ستارت/إرلي هيد ستارت، ومع ذلك قد يتم نقله إلى فصل دراسي آخر.

تجنب الفصل من البرنامج
اإلنهاء: تدرك مراكز رعاية األطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD أن إنهاء البرنامج صعب على أولياء األمور واألطفال. وفي ظل هذه 

الظروف النادرة عندما يكون من الضروري فصل الطفل من المشاركة في البرنامج، يتم بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في هذا االنتقال.

قد يحدث اإلنهاء من برنامجي ھید ستارت و إرلي ھید ستارت إذا تم تخفيض تمويل البرنامج.

إنهاء خدمات رعایة األطفال سيحدث بسبب الغياب المفرط و/أو عدم سداد الرسوم، أو إذا لم تعد األسرة مؤهلة وفقًا لتوجيهات مصدر 
التمويل أو إذا تم تقليل تمويل األماكن الشاغرة المخصص لرعاية األطفال. لن يتم فصل الطفل من القيد ببرنامج هيد ستارت/إرلي هيد 

ستارت، ومع ذلك فقد يتم نقله إلى فصل دراسي آخر.

اإلقصاء لدواعي السالمة لن يحدث إال بعد أن يستكشف البرنامج كافة الخطوات الممكنة لدعم الطفل. يتمثل الهدف األسمى لكافة البرامج 
في تزويد كل طفل بتجربة فصل دراسي ناجحة. إذا ظهر في أي وقت أن سلوك الطفل يمثل خطًرا عليه/عليها أو على اآلخرين، يتم التدخل 

بطرق معينة تحت إشراف المقر الرئيسي. قد تشمل طرق التدخل هذه على سبيل المثال ال الحصر، اإلحاالت للحصول على خدمات دعم 
إضافية ووجود موظفين إضافيين في الفصل والتشاور مع مستشار الصحة العقلية ووضع خطة بين ولي األمر والموظفين من أجل الحفاظ 

على سالمة الطفل في الفصل. يتم النظر في اإلنهاء فقط بعد تجربة هذه االستراتيجيات وتحديد عدم نجاحها. في الحاالت النادرة التي يتم 
فيها اإلقصاء لدواعي السالمة، سيسّهل البرنامج انتقال الطفل إلى مكان أكثر مالءمة.

اإلنهاء بسبب سلوك ولي األمر / الوصي: سيتم إقصاء الطفل عندما يتبين أن سلوك ولي األمر غير الئق أو يهدد سالمة الموظفين 
واألطفال اآلخرين أو يعرضها للخطر. انظر مدونة قواعد السلوك صفحة رقم 10.

تُمنح األسر كافة الفرص المتاحة للتعاون من البرنامج لتجنب اإلقصاء واإلنهاء. يتم تقديم معلومات اإلنهاء شفهيًا وخطيًا. عندما يحدث اإلنهاء، يبذل البرنامج قصارى جهده 
لتوفير انتقال إيجابي للطفل، بما في ذلك السماح للطفل بتوديع أصدقائه والمعلمين. سيقوم الموظفون أيًضا بإحالة الطفل إلى برامج خدمات رعاية األطفال األخرى ومساعدته 

في تأمين الرعاية وتوفيرها له حسب الحاجة.

بدء البرنامج
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المشاركة األسریة وتعاون الموظفین مع أولیاء األمور

أظهرت األبحاث أنه عندما يشارك اآلباء في حياة أطفالهم وتعليمهم، فإن ذلك يعود بالفائدة على كل من الوالدين والطفل اآلن وعلى المدى الطويل. استناًدا إلى هذا الكم الهائل 
من األبحاث، ندرك أننا بحاجة إلى استمرار أولياء األمور في االلتزام بالمشاركة في كل مركز من مراكزنا. نشجع أولياء األمور على المشاركة في كافة جوانب البرنامج 

من خالل االنخراط في أنشطة الفصول الدراسية أو المركز، والمشاركة في إدارة البرنامج والفعاليات وورش العمل واالحتفاالت والتعاون مع الموظفين لدعم تعليم أطفالهم 
وتنميتهم األسرية. نظًرا لجائحة كوفيد-19، ال يُسمح في الوقت الحالي ألولياء األمور وغيرهم من الزوار غير األساسيين بدخول المركز، مما يؤثر على فرص التطوع 
المعتادة لدينا. ومع ذلك، فإننا نبحث عن طرق عبر اإلنترنت وغيرها من الطرق المبتكرة لضمان حصول أولياء األمور على فرصة للمشاركة في كافة جوانب البرنامج.

المتطوعون من أولیاء األمور
تم تعليق التطوع بالحضور شخصيًا بشكل مؤقت بسبب جائحة كوفيد-19. نتبع عادة تطبيق سياسة "الباب المفتوح"، والتي تم تعليقها حتى إشعار آخر. على الرغم من ذلك، 

نشجع جميع العائالت على التواصل مع موظفي البرنامج من خالل المكالمات الهاتفية واالجتماعات االفتراضية وفرص التطوع االفتراضية األخرى عبر اإلنترنت.

يعمل التطوع في الفصل والمركز على تعزيز العالقة بين الوالد والطفل ولكنه أيًضا يطور شراكة بين الوالدين والبرنامج. تسمح هذه العالقة لموظفي البرنامج بتوفير تعليم 
عالي الجودة وبرنامج لتنمية الطفل.

وفقًا لمعايير أداء برنامج هيد ستارت يُعرف المتطوع بأنه "شخص ال يحصل على أي أجر ويتم تدريبه للمساعدة في تنفيذ أنشطة البرنامج الجارية على أساس منتظم تحت 
إشراف أحد الموظفين في مجاالت مثل الصحة والتعليم والنقل والتغذية واإلدارة". يمكن ألولياء األمور التطوع بين الحين واآلخر أو على أساس منتظم.

يُطلب من جميع المتطوعين على أساس منتظم من أولياء األمور الموافقة على إجراء مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD الخاص بفحص تاريخه وتدقيق 
سجله وتقديم وثائق الفحص البدني واختبار السل )خالل الـ 12 شهًرا الماضية(. وال يمكن لولي األمر أن يبدأ في عملية التطوع إال إذا كانت كافة النتائج مرضية ومقبولة.

وسوف نعيد النظر في سبل إدراج تطوع أولياء األمور في مراكزنا مرة أخرى وذلك بمجرد أن توضح لوائح التعليم المبكر والرعاية ومؤشرات الصحة العامة أنه من اآلمن 
القيام بذلك.

مشاركة األسرة في إدارة البرنامج
تتطلب معايير أداء برنامج هيد ستارت أن نضع هيكالً رسميًا لإلدارة المشتركة مع أولياء األمور وأن نحافظ عليه. يتكون هذا الهيكل من المجموعات التالية: مجلس السياسات 

ولجنة السياسات ولجان أولياء األمور التي يمكنهم من خاللها المشاركة في صنع السياسات أو اتخاذ القرارات األخرى المتعلقة بالبرنامج.

لجان أولیاء األمور: يقوم كل مركز بإنشاء لجنة ألولياء األمور تتألف فقط من أولياء أمور األطفال المقيدين حاليًا في المركز. كل والد لطفل مسجل حاليًا في مركز هو 
عضو في لجنة اآلباء. من خالل لجان أولياء األمور هذه، يتمتع أولياء األمور بالقدرة على تقديم المشورة للموظفين في تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة وخدمات المركز 

المحلية والتخطيط للبرامج واألنشطة غير الرسمية وتنفيذها والمشاركة فيها فضالً عن البرامج الرسمية ألولياء األمور والموظفين والمشاركة في توظيف وفحص الموظفين 
المحتملين للعمل في برنامج هيد ستارت وإرلي هيد ستارت ومراجعة إنهاء تعاقدات الموظفين الحاليين وذلك بما يتوافق مع التوجيهات واإلرشادات التي وضعها مجلس 

اإلدارة ومجلس السياسات. تقوم كل لجنة من لجان أولياء األمور بانتخاب ممثل ونائب له لتمثيل اللجنة في مجلس سياسات برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال 
التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD. يُطلع ممثل اللجنة بمجلس السياسات لجنة أولياء األمور بآخر المستجدات المتعلقة باإلجراءات التي يتخذها 

مجلس السياسات.
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مجلس السیاسات: يتألف مجلس السياسات من ممثلين منتخبين من كل لجنة من اللجان المحلية ألولياء األمور ولجان السياسات من كافة مراكز برنامج الشركاء وبرنامج 
هيد ستارت وبرنامج إرلي هيد ستارت التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD. ينتخب المجلس رئيًسا ونائبًا للرئيس وأمينًا وأمينًا للصندوق. باإلضافة 

إلى ذلك، ينتخبون ممثاًل واحًدا ونائبًا واحًدا لتمثيل مجلس السياسات في مجلس إدارة مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD وفي رابطة هيد ستارت 
بماساتشوستس. تشمل مسؤوليات مجلس السياسات: مساعدة موظفي اإلدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البرنامج، والتوصية و / أو المصادقة على تعيين الموظفين 

أو إنهاء خدمتهم، ومراجعة الميزانية، وتقديم مدخالت بشأن تطورات المنح، والدعوة للبرنامج.

اللجنة االستشاریة للخدمات الصحیة: اللجنة االستشارية للخدمات الصحية )HSAC( هي مجموعة استشارية تضم الموظفين وأولياء األمور ومقدمي الرعاية الصحية 
وغيرهم من الشركاء في المجتمع لمناقشة تخطيط وتشغيل وتقييم خدمات الصحة والتغذية في برنامج هيد ستارت. تتمثل مهمة هذه اللجنة في دعم صحة وعافية كل طفل 

وعائلة من برنامج هيد ستارت و إرلي هيد ستارت. يتم الترحيب بجميع العائالت وتشجيعها على أن تكون جزًءا من هذه اللجنة.

نتيجة  لجائحة كوفيد-19، سيتم إجراء كافة أنشطة إدارة البرنامج عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر.

حقوق ومسؤولیات ولي األمر / الوصي
مخاوف/شكاوى أولیاء األمور: البد من توجيه مخاوف أو شكاوى أولياء األمور أو أفراد المجتمع المتعلقة بالمركز إلى المدير المحلي للبرنامج مباشرة. وإذا لم يكن مدير 

البرنامج قادًرا على حل المشكلة على الفور، يتم توجيه المسألة إلى منسق المشاركة األسرية والمجتمعية الذي يتشاور بدوره مع نائب رئيس برنامج هيد ستارت والبرامج 
الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD ومع اللجنة التنفيذية لمجلس السياسات حسب الحاجة. يتم تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن 

مسار العمل من قبل جميع األطراف المعنية في غضون أسبوعين.

مدونة قواعد السلوك: يعتبر السلوك المهذب والمحترم بين كافة المشاركين في البرنامج أمًرا ضروريًا للبرامج الخدمية لألطفال وبرنامج هيد ستارت التابعة لمؤسسة 
التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD حتى تتمكن من تحقيق مهمتها والمساعدة في ضمان بيئة إيجابية وتعزيز سالمة األطفال واألسر والموظفين.

لن تتهاون برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD مع السلوكيات التي تصدر عن أولياء األمور والتي 
من شأنها خلق بيئة غير آمنة لألطفال أو أولياء األمور اآلخرين أو الموظفين أو المتطوعين. تشمل أمثلة السلوكيات غير المقبولة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

تهديد الموظفين أو أولياء األمور أو األطفال أو مضايقتهم	 
اإلساءة الجسدية أو اللفظية للطفل	 
السب أو الشتائم	 
التراشق باأللفاظ والصراخ بصوت عال والمبالغة في الغضب	 
العنف البدني	 
إحضار المخدرات أو الكحول أو األسلحة إلى مواقع أو فعاليات البرنامج	 
التدخين	 
استخدام الهواتف المحمولة في الفصل	 
مشاركة معلومات أو صور ألطفال مقيدين في برنامجنا أو للموظفين على وسائل التواصل االجتماعي	 

 ABCD في حالة مخالفة أحد أولياء األمور لمدونة قواعد السلوك، تحتفظ برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن
بالحق في إجراء ما يلي فضالً عن أمور أخرى:

تقييد الوصول إلى المركز	 
إنهاء قيد الطفل	 
 	)DCF( االتصال بإدارة األطفال والعائالت
االتصال بالشرطة	 

المشاركة األسریة وتعاون الموظفین/أولیاء األمور
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شراكة أولیاء األمور/الموظفون
أثناء العام الدراسي يجتمع المعلمون ومحامو األسرة ومشرفو المشاركة األسرية والمجتمعية والمشرفون التربويون وأخصائيو دعم التدخل وخبراء التغذية ومديرو خدمات 
الصحة والتغذية ومستشارو الصحة العقلية وغيرهم من فريق العمل المناسب مع األسر وذلك الستعراض أنشطة األطفال والتقدم المحرز وتقديم الدعم للتغلب على مخاوف 

األطفال واألسر ولتشجيع مشاركة األسرة في البرنامج.

الزیارات المنزلیة: تعد الزيارات المنزلية خطوة مهمة في ترابط الموظفين بالطفل واألسرة ونحن نشجع ذلك بشدة. على الرغم من أن الزيارات المنزلية ليست شرًطا 
للتسجيل في البرنامج، إال أنها توفر للموظفين وأولياء األمور فرصة للتواجد معًا في بيئة أكثر راحة للطفل وغالبًا ما تكون أكثر مالءمة لآلباء. تساعد الزيارات المنزلية أيًضا 
المعلمين والموظفين اآلخرين على  مد جسر من الترابط بين المدرسة والمنزل واألسر، حيث إن مشاركة أولياء األمور واألوصياء أمر بالغ األهمية لتعليم األطفال وتنميتهم. 
يقوم المعلمون بزيارتين منزليتين علی األقل في السنة، کما يمكن للموظفين اآلخرين، مثل مستشار العائلة، إجراء زيارات منزلية وفقًا لمعايير أداء مكتب هيد ستارت. بسبب 
كوفيد-19، تم تعليق الزيارات المنزلية الشخصية مؤقتًا لضمان سالمة األطفال والعائالت والموظفين. ومع ذلك، سيستمر تنفيذها عبر اإلنترنت. ستُستأنف الزيارات المنزلية 

بالحضور شخصيًا للمنازل بمجرد أن توضح مؤشرات الصحة العامة أنه من اآلمن القيام بذلك.

المراسالت الخطیة: سيتم إبالغ أولياء األمور كتابيًا قبل سبعة أيام على األقل بكافة التغييرات التي تطرأ على السياسات واإلجراءات على مدار العام. سيتلقون أيًضا إشعاًرا 
إذا كان هناك تغيير في أعضاء هيئة التدريس الدائمين خالل سنة البرنامج.

تواصل ولي األمر مع الموظفین: نطلب من اآلباء االلتزام بما يلي:
قراءة كافة الرسائل ورسائل البريد اإللكتروني وتعبئة النماذج التي يتم إرسالها إلى المنزل ألن المعلومات مهمة دائًما.	 
إبالغ الموظفين بالحساسية لدى الطفل واحتياجاته الصحية الخاصة بما في ذلك األمراض التي يعاني منها. نطلب من أولياء األمور 	 

إبالغ موظفي البرنامج على الفور بأي أعراض و/أو تعرض محتمل و/أو تشخيص إيجابي لـ كوفيد-19 ألطفالهم أو أحد أفراد 
األسرة القريبين.

إخبار الموظفين بأي تغيرات في المنزل قد تؤثر على الطفل: مولود جديد أو االنتقال أو الطالق أو الموت أو الصدمة النفسية وما إلى 	 
ذلك مما قد يطرأ على األسرة.

االتصال الهاتفي بموظفي البرنامج أو مراسلتهم عبر البريد اإللكتروني إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف.	 
التأكد من حصول المركز على نسخة من أي مستندات قانونية تقيد تواصل الطفل باآلخرين، مثل األوامر القضائية التقييدية أو 	 

الوصاية القانونية.
االحتفاظ بأرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني، بما في ذلك جهات االتصال في حاالت الطوارئ وقوائم استالم الطفل محدثة.	 
وضع خطط للتطوع عبر اإلنترنت؛ فالمركز الملتحق به طفلك بحاجة إليك.	 
عادةً, يُطلب من أولياء األمور في برنامج إرلي هيد ستارت تعبئة ورقة التواصل اليومي عند توصيل أطفالهم کل صباح. تم تعليق 	 

هذه العملية مؤقتًا بسبب كوفيد-19. نطلب من جميع أولياء أمور برنامج إرلي هيد ستارت إبالغ المعلمين و / أو موظفي البرنامج 
بالمعلومات المهمة عن طفلهم من خالل المكالمات الهاتفية والبريد اإللكتروني واالتصاالت االفتراضية بحسب ما تقتضيه الحاجة. 

سيستمر أولياء األمور في تلقي ورقة التواصل اليومي بنهاية كل يوم.

اللغة والترجمة: سيبذل كل مركز قصارى جهده للتحدث والتواصل معك بلغتك األولى. يتم ذلك من خالل:
فريق المترجمين التحريريين والفوريين - يوجد بمعظم المراكز موظفين يتحدثون اللغات التي يتحدث بها المجتمع المحلي. في بعض 	 

الحاالت، سيقوم المركز بإحضار مترجمين يتحدثون بلغات ال يتحدثها الموظفون. سوف نتعاقد مع مترجمين متخصصين في لغة 
اإلشارة األمريكية للصم أو أولئك الذين يعانون من صعوبة السمع، كلما أمكن ذلك.

المواد المكتوبة - يتم ترجمة المعلومات والنماذج إلى اللغات األساسية المستخدمة في المركز متى تسنى ذلك.	 

المشاركة األسریة وتعاون الموظفین/أولیاء األمور



كتيب ولي األمر الخاص ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD للعام الدراسي 2020-2021كتيب ولي األمر الخاص ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD للعام الدراسي 2021-2020 12

مؤتمرات أولیاء األمور/المعلمین: بالنسبة لألطفال في مرحلة رياض األطفال، يجتمع فريق التدريس مع أولياء أمور/األوصياء بالنسبة لكل طفل لمناقشة تقدم الطفل في 
البرنامج. تعقد اجتماعات أولياء األمور/المعلمين هذه في الخريف والشتاء والربيع. بالنسبة للرضع/األطفال الصغار، يجتمع فريق التدريس مع أولياء األمور/األوصياء بالنسبة 

لكل طفل أربع مرات في السنة، في الخريف والشتاء والربيع والصيف. والمؤتمر عبارة عن التوقيت الذي يمكن فيه ألولياء األمور التعاون مع المعلمين لتطوير األهداف 
والتوصية بأنشطة في المدرسة وفي المنزل لدعم تعلم الطفل. عادةً ما تتم مؤتمرات أولياء األمور/المعلمين هذه في المقابالت التي يجريها المعلمون بأنفسهم أو من خالل 

الزيارات المنزلية، ولكن نظًرا للظروف الحالية سيتم إجراؤها عبر الهاتف أو من خالل االجتماع عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر.

خدمات دعم األسرة الشاملة: الهدف من خدمات دعم األسرة الشاملة هو مساعدة كل أسرة في الحصول على الدعم والخدمات الالزمة لضمان تجربة ناجحة لكل من الطفل 
واألسرة. يتمتع كل طفل وعائلة بخدمات فريق كامل متعدد التخصصات، والذي قد يتكون من: مدرس مساعد ومدرس ومحامي األسرة والمشرف التربوي ومشرف المشاركة 

األسرية والمجتمعية ومدير خدمات الصحة والتغذية وأخصائي دعم التدخل ومستشار الصحة العقلية وأخصائي التغذية و/أو غيرهم من فريق العمل المناسب.

يوفر الفريق الدعم والموارد الالزمة لتحقيق األهداف التي حددتها األسرة. يتم تخطيط أهداف الطفل واألسرة وذلك بالتعاون مع أسرته بناًء على المعلومات التي تفيد بها من 
رصد الطفل وفحصه وتقييمه فضالً عن تقييم األسرة له بجانب التقارير األخرى.  يجتمع الفريق متعدد التخصصات على مدار العام لمناقشة تقدم الطفل واألسرة نحو تحقيق 

األهداف ومراجعة الخطط وتنفيذها ومناقشة الدعم المقدم لألسرة.

ولكي يتسنى ضمان تحقيق األهداف األسرية على مدار العام، يجتمع محامي األسرة مع األسرة لمراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف ومراجعة الخطط وتنفيذها. عادةً 
ما يجتمع محاميو األسر مع األسر في منازلهم في الزيارات المنزلية و/أو في المركز و/أو في المنطقة، ولكن نظًرا للظروف الحالية سيتم إجراء هذه االجتماعات عبر الهاتف 

أو من خالل االجتماع عبر اإلنترنت. يكون محاميو األسرة متاحين دائًما لتقديم الدعم والموارد واإلحاالت التي قد تحتاجها األسرة.

ويمكن ألفراد األسرة مناقشة مخاوفهم أو خططهم مع أي عضو في الفريق عبر الهاتف أو من خالل المقابلة الشخصية عن طريق تحديد موعد في المركز أو في المنزل.

اإلحاالت: تمتلك مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD والمجتمعات التي نخدمها العديد من الموارد لألطفال واألسر. حيث يتمتع محاميو األسرة بمجموعة 
واسعة من الموارد وتوفير إمكانية وصول األسر إلى معلومات حول عدة موضوعات مختلفة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المساعدة في اإلسكان والمساعدات 
الغذائية والمساعدات المتعلقة بالوقود والخدمات الصحية وخدمات الصحة العقلية والتعليم والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية ورعاية وتعليم األطفال وخدمات كبار 

السن وخدمات مكافحة تعاطي المخدرات والمساعدة في استقرار الوضع المالي ومحو األمية وتعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية وتعليم الكبار ومجموعات الدعم المختلفة. يكون 
محاميو األسرة وغيرهم من الموظفين اآلخرين متاحين لمساعدة األسر في الوصول للموارد التي يرغبون في الوصول إليها.

تعلیم وتدریب أولیاء األمور: يُطلب من أولياء األمور كل عام تعبئة استبيان يوضح الموضوعات التي تثير اهتمامهم. وتساعد نتائج هذا االستبيان كافة المراكز على تحديد 
موضوعات التدريب والتعليم التي تهم األسر. تلتزم برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD بالتعاون 
مع أولياء األمور لتقديم هذه الفرص التعليمية على مدار العام باستخدام األساليب االفتراضية )عبر اإلنترنت( حتى يحين الوقت الذي يمكننا فيه استئناف الفعاليات بالحضور 
الشخصي. قد تشمل الموضوعات ما يلي: تنمية الطفل وإدارة السلوك والمناهج الدراسية والعالقة بين المنزل والمدرسة وقضايا صحة الطفل والصحة العقلية واالحتياجات 

 الخاصة والتغذية والصحة واإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي والسالمة المنزلية وغيرها من الموضوعات األخرى المقترحة من خالل االستطالع الخاص 
بأولياء األمور.

المشاركة األسریة وتعاون الموظفین/أولیاء األمور
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دور فریق العمل

فریق العمل الرئیسي لمؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن ABCD: يشرف الموظفون في المقر الرئيسي للبرامج الخدمية لألطفال وبرنامج هيد ستارت 
على تقديم الخدمات لكافة مقرات مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD في منطقة بوسطن ومنطقة مالدن وإيفريت. يقوم الفريق بإدارة الشؤون المالية وتقييم 

عملية تقديم الخدمات واتخاذ الترتيبات الالزمة مع المؤسسات المحلية األخرى لتطوير البرنامج. يتكون فريق اإلدارة الرئيسي من نائب رئيس برنامج هيد ستارت والبرامج 
الخدمية لألطفال ونواب المديرين ومنسقي الفرق. يتحمل فريق الموظفين الرئيسي المسؤولية مع مديري البرنامج المحليين عن جودة 

المركز بشكل عام.

المسؤولون المحلیون: يتولى مدير البرنامج إدارة المراكز المحلية للبرامج الخدمية لألطفال وبرنامج هيد ستارت التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 
ABCD. يتحمل مدير البرنامج المسؤولية الكاملة عن تنفيذ سياسات البرنامج، باإلضافة إلى إدارة البرنامج والتخطيط التربوي وتوظيف الموظفين واإلشراف. في بعض 

المواقع، يتم دعم مدير البرنامج بتوفير مسؤول إداري للبرنامج أو مدير مساعد.

فریق التعلیم: يتكون عنصر التعليم من الوظائف التالية: المشرفون التربويون والمدرسون والمدرسون المساعدون.. يتم تقديم الدعم للعديد من الفصول الدراسية من خالل 
الموجهين/المدربين الذين يساعدون المدرسين على تقديم أفضل أساليب التدريس. يفي كافة أفراد فريق التعليم بمتطلبات التعليم والخبرة  موظفي التعليم بمتطلبات التعليم 

والخبرة التي يشترط مكتب برنامج هيد ستارت وإدارة التعليم المبكر والرعاية EEC والرابطة والوطنية لتعليم األطفال الصغار NAEYC توافرها في البرامج المعتمدة. 
يكون المشرفون التربويون حاصلين على درجة البكالوريوس على األقل في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أو مجال ذي صلة. يكون المدرسون حاصلين على درجة 
البكالوريوس أو شهادة جامعية في مجال تعليم مرحلة الطفولة المبكرة. يكون المدرسون المساعدون حاصلين على اعتماد الزمالة في مجال تنمية الطفل )CDA( أو على وشك 
الحصول على هذا االعتماد أو حاصلين على درجة الزمالة. كما يكونون معتمدين في اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي ويتلقون تدريبًا مستمًرا ودعًما تعليميًا لتعزيز 

مهاراتهم على مدار العام.

فریق عمل المشاركة األسریة والمجتمعیة: يتعاون فريق موظفي المشاركة األسرية والمجتمعية - الذي يتألف من مشرفي المشاركة األسرية والمجتمعية ومحاميي األسرة 
وأخصائيين األهلية والتوظيف واالختيار والقيد والحضور )ERSEA( - مع أولياء واألسر لضمان توفير الدعم المستمر من البرنامج والمجتمع. يقوم فريق موظفي المشاركة 

األسرية والمجتمعية بداية من التوظيف وحتى انتقال الطفل إلى تجربته التعليمية التالية بتقديم الدعم ألولياء األمور في وضع أهدافهم وتحقيقها لهم وألطفالهم.

فریق عمل الصحة والتغذیة: يتم تعيين مديري خدمات الصحة والتغذية ومساعدي الخدمات الصحية لكل برنامج للتأكد من سالمة األطفال وصحتهم. يقوم بالتنسيق على 
نحو منتظم مع أولياء األمور/األوصياء للحصول على الوثائق الصحية الالزمة وإدارة الرعاية المزمنة وتحديد مخاوف التغذية وضمان حصول األطفال على كافة الخدمات 

الضرورية المتعلقة بالصحة والتغذية والتعليم واإلحاالت.

أخصائیو دعم التدخل: يعمل أخصائيو دعم التدخل )ISS( عن كثب مع األطفال واألسر لدعم السالمة االجتماعية/العاطفية واألطفال ذوي اإلعاقة. يعمل أخصائيو دعم 
التدخل بشكل تعاوني مع موظفي البرنامج اآلخرين ومع المؤسسات المجتمعية، بما في ذلك مؤسسات التعليم الرائدة وبرامج التدخل المبكر وغيرهم من الشركاء المتعاقدين. 

يتحمل هؤالء األخصائيون مسؤولية مراقبة وتنفيذ خطط الخدمة األسرية الفردية وخطط التعليم الفردية، وتنسيق وتسهيل دمج وسائل دعم ذوي اإلعاقة والصحة العقلية  ضمن 
كافة مجاالت البرنامج.

 
فریق عمل دعم البرنامج: ربما يشمل فريق موظفي دعم البرنامج موظفي خدمة الطعام ومتدربي توفير الدعم داخل الفصول وموظفي االستقبال والسكرتارية وموظفي قيد 

البيانات والمساعدين اإلداريين وفريق خدمات النظافة العامة/الحراسة. يوفر موظفو دعم البرنامج الخدمات التي تدعم التشغيل اليومي للبرنامج.

یجب أن یخضع كافة الموظفین إلجراءات فحص سجل الخلفیة والفحوصات البدنیة قبل بدء العمل وإخطار البرنامج بأي تحدیثات قد تطرأ وفقًا لما تتطلبه اللوائح.
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 الرعایة والتعلیم المبكر لألطفال: 
الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ریاض األطفال ما قبل المدرسة

يتمثل هدف برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD في تشجيع تطوير المعرفة والمهارات التي تمنح 
األطفال أفضل فرصة ممكنة للنجاح في المدرسة وفي جميع مراحل حياتهم. من خالل توفير فصول دراسية ومراكز تعليمية تتسم بالتناسق واألمان والرعاية والجودة، يتطور 

لدى األطفال التقدير الذاتي اإليجابي تجاه أنفسهم ومجتمعهم فيتعلمون وينضجون إلى أقصى حد ممكن. يتم تشجيع التواصل بين اآلباء والموظفين على أساس يومي حتى يتمكن 
األطفال من رؤية أسرهم والموظفين يعملون معًا، ويطورون أنشطة مناسبة لألطفال ويشاركون في إدارة البرنامج.

التوجیه واالنضباط
يتمثل األساس الذي يستند عليه نظام التوجيه واالنضباط لدينا في احترام وقبول كافة األطفال. فهدفنا هو مساعدة األطفال الصغار على تطوير التنظيم الذاتي والمراقبة الذاتية. 

يحظى األطفال بالتشجيع طوال اليوم على اتخاذ القرارات والعمل بشكل مستقل. يتم تشجيعهم على ممارسة اللغة والمهارات االجتماعية وخاصة التعرف على مشاعرهم 
والتعبير عنها بطرق إيجابية.

الرضع واألطفال الصغار: يستخدم أعضاء هيئة التدريس مبادئ متسقة ومعقولة ومناسبة في توجيه السلوك للرضع واألطفال الصغار. تستند هذه اإلرشادات إلى فهم 
احتياجات الطفل الفردية وعمره وتطوره. يعمل المدرسون على تعزيز هذا الفهم من خالل بيئة سليمة وآمنة بالمركز وإعداد األنشطة اليومية المناسبة وتوفير إجراءات 

تحفيزية. يكون لدى المدرسين خطة الستخدام الفصل الدراسي والبيئة الخارجية في مساعدة األطفال على تعلم مهارات المشاركة والمهارات التعاونية. سوف يقوم المدرسون 
بتهيئة األنشطة واالنتقاالت كي تكون متجاوبة مع األطفال وواقعية في رعايتهم.

تشمل ممارسات توجيه الطفل الروتينية الخاصة بالرضع واألطفال الصغار على سبيل المثال ال الحصر:
تهيئة بيئة تعليمية محفزة مزودة بمناهج متنوعة والكثير من مواد اللعب المناسبة للعمر	 
وضع إجراءات متسقة	 
تخطيط انتقاالت سلسة	 
نمذجة السلوكيات السليمة	 
وجود مواقف إيجابية	 
إدراك كيفية استجابة األطفال منفردين لإلشارات المختلفة وأنه لن يكون هناك أسلوبًا واحًدا مجديًا في جميع المواقف	 
الوضوح والثبات بشأن توقعات السلوك	 
حل المشكالت وقت حدوثها	 
التعرف على مشاعر الطفل عند مناقشة سلوك الطفل	 
معالجة السلوك وليس الطفل	 
إعادة توجيه الطفل	 
معرفة مزاج الطفل وما هو مطلوب لمساعدته على التأقلم	 
اتباع إجراءات تقديم الخدمة لألطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية عند الضرورة. 	 
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مرحلة ریاض األطفال: خالل األسابيع القليلة األولى من الدراسة، يتم وضع قواعد للفصل الدراسي ومراجعتها مع األطفال. تتم مناقشة السلوكيات السليمة بما في ذلك طرق 
استخدام األجهزة والمواد والجدول اليومي واستخدام الكلمات بدالً من االعتماد على القوة الجسدية للتعبير عن المشاعر. يتم التعامل مع األطفال دائًما بطريقة تتسم باالحترام 

والود والرعاية.
قد يتم إعادة توجيه الطفل الذي يُخل بالنظام في مكان ما بالفصل الدراسي إلى مكان آخر حيث يمكن اتخاذ إجراءات أكثر مالءمة. إذا تم نقل الطفل أو إعادة توجيهه إلى مكان 

آخر، يقوم المدرس دائًما بتوضيح السبب.

كحل أخير، ومن أجل ضمان سالمة كافة األطفال في الفصل، قد يُطلب من الطفل عدم فعل أي شيء لمدة زمنية مناسبة )ال يجوز أن تتجاوز هذه المدة دقيقة واحدة لكل عام 
من عمر الطفل(، ويتم هذا في إطار متابعة المدرس بعد أن يطلب منه مراًرا وتكراًرا تغيير السلوك غير السليم أو يتم ذلك مباشرة بعد إلحاق أي أذى بدني بطفل آخر. إذا كان 

الطفل يمثل خطًرا على نفسه أو على األطفال اآلخرين، فقد يضطر المدرس إلى حمل الطفل برفق لضمان سالمته/سالمتها.

يتم تشجيع الطفل الذي يُلحق الضرر البدني بطفل آخر على توضيح سبب أفعاله والتعبير عن مشاعره وأن يرعى هذا الطفل اآلخر. يساعد المدرسون دائًما األطفال الذي 
يتعرضون ألذى. يضمن المدرسون أيًضا أن يعرف األطفال الذين يظهرون سلوًكا غير الئق بأنهم ليسوا أطفااًل "سيئين". هدفنا هو مساعدة األطفال على تعلم مهارات جديدة 

لمعالجة سلوكهم.

جمیع األطفال: سوف يقوم موظفو برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD وأي شخص يتعامل مع 
األطفال المقيدين ببرنامج هيد ستارت أو برنامج إرلي هيد ستارت باستخدام طرق إيجابية لتوجيه األطفال ولن يشاركوا في العقاب البدني أو اإليذاء العاطفي أو البدني أو 

اإلهانة، باإلضافة إلى أنهم لن يستخدموا أساليب االنضباط التي تنطوي على العزلة واستخدام األطعمة كعقاب أو مكافأة، أو الحرمان من االحتياجات األساسية. سوف يقوم 
الموظفون وأي شخص يتعامل مع األطفال بقبول واحترام الهوية الفريدة لكافة األطفال واألسر وسوف يمتنعون عن التنميط على أساس الجنس أو األصل أو العرق أو الثقافة 

أو الدين أو اإلعاقة، وذلك من  خالل التحدث بطريقة تتسم بالهدوء واالحترام، ومعرفة الحالة المزاجية لكل طفل ومساعدة كافة األطفال واألسر على الشعور بالترحيب 
واالنتماء للمجموعة.

المناھج الدراسیة
الممارسات المالئمة من الناحية التنموية توجه تعاملنا مع األطفال. ومن خالل هذه الممارسات يخطط المدرس لمنهجه اليومي. تستخدم الفصول الدراسية إطاًرا للمنهج 

الدراسي قائم على األدلة، حيث يتم استخدام المنهج اإلبداعي للرضع واألطفال الصغار والمجموعات الصغيرة الثنائية، أو المنهج اإلبداعي لمرحلة رياض األطفال كإطار 
لتصميم بيئات الفصول الدراسية. تمت كتابة خطط المناهج الدراسية لتعزيز مهارات األطفال ودعم أهداف االستعداد للمدرسة لألطفال من سن الوالدة وحتى سن الخامسة. 

تتضمن هذه الخطط األهداف والغايات التي ترتبط بإطار عمل نتائج التعلم المبكر في برنامج هيد ستارت، وأطر عمل مرحلة ما قبل رياض األطفال في ماساتشوستس، 
وإرشادات ماساتشوستس للتعليم المبكر للرضع واألطفال الصغار.

وتستخدم فرق التدريس المالحظات المستمرة وإسهامات أولياء األمور لتقييم كافة األطفال ثالث مرات سنويًا بالنسبة لبرنامج هيد ستارت وأربع مرات سنويًا بالنسبة لبرنامج 
إرلي هيد ستارت. يتم االنتهاء من هذه التقييمات باستخدام قاعدة بيانات المنهج اإلبداعي على اإلنترنت "استراتيجيات التدريس )TS( الذهبية". تدعم أهداف استراتيجيات 

التدريس الذهبية المجاالت الخمسة األساسية "لالستعداد للمدرسة" لكافة األطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن الوالدة وحتى سن الخامسة، وهي متوافقة مع أطر عمل نتائج 
التعلم المبكر الخاصة ببرنامج هيد ستارت وإرشادات التعلم المبكر في ماساتشوستس للرضع واألطفال الصغار. يتم استخدام نظام التقييم لمساعدة المعلمين على تحديد التقدم 

الفردي لألطفال على مدار العام وللمساعدة في خلق تجارب فردية على مدار العام.

 الرعایة والتعلیم المبكر لألطفال: 
الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ریاض األطفال ما قبل المدرسة
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تصمیم وجدول/روتین الفصل الدراسي
مرحلة ریاض األطفال:الرضع واألطفال الصغار:

تصمیم الفصل الدراسي: يتضمن تصميم كل فصل دراسي مجاالت التعلم التالية: 
المكعبات ومواد التدبير المنزلي واللعب المثير ومنطقة اللعب والفن واالستكشاف 

التي تتضمن طاوالت حسية ومكتبة ومنطقة للرضع ومنطقة الراحة. بسبب جائحة 
كوفيد-19، تمت إزالة الطاوالت الحسية ومواد التدبير المنزلي واللعب المثير، 

فضالً عن العناصر األخرى التي ال يمكن تنظيفها بسهولة بعد كل استخدام من قاعة 
الدراسة وذلك بشكل مؤقت. وسيتم إعادتها إلى قاعة الفصل بمجرد أن توضح لوائح 

التعليم المبكر والرعاية ومؤشرات الصحة العامة أنه من اآلمن القيام بذلك.
يتيح المدرسون فرًصا لألطفال للتعامل مع األدوات في مناطق التعلم إما بمفردهم 

أو مع أطفال آخرين. تم تصميم األنشطة لتشجيع التطور المعرفي واالجتماعي 
والجسدي والعاطفي لجميع األطفال. بسبب كوفيد-19، يتم تشجيع األطفال على 
البقاء متباعدين على مسافة ستة أقدام في مناطق اللعب. سيحصل األطفال على 

صندوق من األدوات لالستخدام الفردي وأي أداه يستخدمها أطفال عدة سيتم تعقيمها 
وتطهيرها بانتظام طوال اليوم.

تتوافر األدوات بسهولة ويسهل الوصول إليها من قبل الرضع واألطفال الصغار 
لبدء أنشطتهم الخاصة ومن قبل المدرسين إلشراكهم في اللعب الذي يدعم نمو وبناء 
عضالتهم الكبيرة والصغيرة. تشجع المواد الموجودة في الفصل قدرة األطفال على 
التقليد والتخيل واالستمتاع بالقصص والكتب واالنخراط في الفن واستكشاف المياه 

واالستمتاع بالموسيقى والحركة.

تصمیم الفصل الدراسي: يتضمن تصميم كل فصل دراسي مجاالت التعلم التالية: 
المكعبات ومواد التدبير المنزلي واللعب المثير ومنطقة اللعب والفن وطاوالت حسية 
ومكتبة ومنطقة للكتابة ومناطق العلوم والرياضيات. بسبب جائحة كوفيد-19، تمت 

إزالة الطاوالت الحسية ومواد التدبير المنزلي واللعب المثير، فضالً عن العناصر 
األخرى التي ال يمكن تنظيفها بسهولة بعد كل استخدام من قاعة الدراسة وذلك 

بشكل مؤقت. وسيتم إعادتها إلى قاعة الفصل بمجرد أن توضح لوائح التعليم المبكر 
والرعاية ومؤشرات الصحة العامة أنه من اآلمن القيام بذلك.

يتيح المدرسون فرًصا لألطفال للتعامل مع األدوات في مناطق التعلم إما بمفردهم 
أو مع أطفال آخرين. تم تصميم األنشطة لتشجيع التطور المعرفي واالجتماعي 

والجسدي والعاطفي لجميع األطفال. بسبب جائحة كوفيد-19، تم تعديل كافة مناطق 
التعليم لتشجيع التباعد الجسدي عن طريق إنشاء مساحات لعب لألطفال منفردين. 

كل طفل لديه مجموعة المواد الخاصة به الستخدامها في منطقة التعلم للقضاء على 
مشاركة المواد بين األطفال.

المواد متاحة بسهولة ويسهل الوصول إليها لألطفال في سن ما قبل المدرسة لبدء 
أنشطتهم الخاصة وللمعلمين إلشراكهم في اللعب الذي يدعم تطورهم. تشجع المواد 

الموجودة في الفصل قدرة األطفال على التقليد والتخيل واالستمتاع بالقصص والكتب 
واالنخراط في الفن واستكشاف المياه واالستمتاع بالموسيقى والحركة.

جدول/روتین الفصل الدراسي: يضع كل فصل دراسي جدول/روتين يومي مرن 
للرضع واألطفال الصغار بناًء على االحتياجات التنموية لكل طفل. ال يزال الرضع 

واألطفال الصغار في مرحلة تطوير جداولهم الخاصة، فهم يأكلون وينامون ويرتدون 
الحفاضات/يستخدمون المرحاض حسب الطلب. يتضمن الجدول/الروتين اليومي 

وقتًا لألنشطة الفردية وأنشطة المجموعات الصغيرة والكبيرة والوجبات ذات الطابع 
العائلي واالختيار الحر واألنشطة الموجهة للمدرس ومهارات االعتماد على الذات 

مثل استخدام المرحاض وغسل اليدين وتنظيف األسنان. كما يتضمن الجدول الزمني 
أيًضا وقتًا لألنشطة الحركية الكبرى داخل الفصل أو خارجه ووقتًا للراحة. يتم نشر 

الجداول اليومية واألنشطة المحددة في كل قاعة دراسية. بسبب كوفيد-19 لن يكون 
هناك أنشطة جماعية كبيرة أو وجبات ذات طابع عائلي. سيقوم المدرسون بتجهيز 

أطباق فردية لكل طفل. سيتم فصل األطفال للحفاظ على التباعد االجتماعي أثناء 
وقت الوجبة.

جدول/روتین الفصل الدراسي: يحدد كل فصل جدواًل زمنيًا يوميًا لمن هم في 
مرحلة رياض األطفال يتضمن وقتًا لألنشطة الفردية وأنشطة المجموعات الصغيرة 
والكبيرة والوجبات ذات الطابع العائلي واالختيار الحر واألنشطة الموجهة للمدرس 

ومهارات االعتماد على الذات مثل استخدام المرحاض وغسل اليدين وتنظيف 
األسنان. كما يتضمن الجدول الزمني أيًضا وقتًا لألنشطة الحركية الكبرى داخل 

الفصل أو خارجه ووقتًا للراحة. يتم نشر الجداول اليومية واألنشطة المحددة في كل 
قاعة دراسية. بسبب كوفيد-19، تم تعليق أنشطة المجموعات الكبيرة مؤقتًا من أجل 
تعزيز التباعد الجسدي. باإلضافة إلى ذلك، تم تعليق خدمة تنظيف األسنان والوجبات 

ذات الطابع العائلي مؤقتًا.

انظر المعلومات اإلضافية أدناه بخصوص وقت الراحة، واستخدام المرحاض، وتنظيف األسنان، وغسل اليدين. 
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوجبات والوجبات الخفيفة في الصفحات 30 - 31.

 الرعایة والتعلیم المبكر لألطفال: 
الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ریاض األطفال ما قبل المدرسة
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استخدام األقنعة / أغطیة الوجه
تشجع البرامج على ارتداء األقنعة أو أغطية الوجه من القماش خالل يوم البرنامج. عندما يستحيل تحقيق التباعد الجسدي لمسافة تبلغ 6 أقدام، يجب ارتداء األقنعة. عندما 
يكون ذلك ممكنًا ووفقًا لتقدير ولي األمر أو الوصي على الطفل، سيشجع فريق عمل البرنامج على ارتداء األقنعة أو أغطية الوجه من القماش لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 

سنتين أو أكبر والذين يمكنهم ارتداء األقنعة وإزالتها والتعامل معها بشكل آمن ومناسب. يجب على األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين عدم ارتداء أغطية األذن أو الوجه 
أو  األقنعة. عندما يمكن إبقاء األطفال بأمان على بُعد مسافة 6 أقدام على األقل من بعضهم البعض، فلن يحتاجوا إلى تشجيعهم على ارتداء قناع. يجب عدم ارتداء األقنعة أثناء 

تناول األطفال للطعام/الشرب والنوم والقيلولة. سيتم ممارسة التباعد الجسدي على نحو صارم ومتسق في جميع األوقات خالل ممارسة هذه األنشطة. ال يلزم ارتداء األقنعة 
أثناء ممارسة اللعب في الهواء الطلق، إذا كان األطفال قادرين على الحفاظ على مسافة تباعد جسدي فيما بين بعضهم البعض.

وقت الراحة
األطفال الرضع: روتين القيلولة للرضع يعتمد على الجدول الفردي الخاص بالطفل. تُستخدم أَِسّرة األطفال دون سن 12 شهًرا وال تُعطى الوسائد للرضع. يتم وضع الرضع 

.)SIDS( دائًما على ظهورهم للنوم وفقًا ألفضل الممارسات للمساعدة في منع متالزمة الموت المفاجئ

األطفال الصغار ومن ھم في مرحلة ریاض األطفال: تتضمن الجداول اليومية أوقات الراحة التي تختلف في مدتها حسب احتياجات الطفل. ويتمتع كل طفل بسرير أطفال 
أو فرش خاص به ومساحة مخصصة له في قاعة الفصل الدراسي. قد يقوم المدرسون بتدليك ظهور األطفال لمساعدتهم على النوم. سيتم تزويد األطفال الذين ال يرغبون النوم 

بأنشطة هادئة. توافر وسادة صغيرة )لطفل صغير( وبطانية من المنزل يساعد الطفل على االسترخاء. يُرجى لصق بطاقة تحمل اسم طفلك على األشياء التي يحضرها معه. 
اآلباء واألمهات مسؤولون عن متابعة غسل هذه األشياء بشكل منتظم. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على أدوات خاصة بوقت الراحة، فاتصل بمحامي األسرة 

الخاص بك، والذي سيساعدك من خالل اإلحالة.

استخدام المرحاض
يعمل تغيير الحفاضات واستخدام المرحاض على إثراء الخبرات التعليمية. 

تغییر حفاضات الرضع واألطفال الصغار: عندما يقوم المعلمة بتغيير حفاضات الطفل، فإنها تتمتع بفرصة لتقوية الترابط مع الطفل وإشراك الطفل في محادثة لدعم تنمية 
اللغة الفردية والتنمية االجتماعية والعاطفية والنمو المعرفي والتنمية الجسدية. يوفر البرنامج حفاضات أثناء تسجيل الطفل في البرنامج. يتم تغيير حفاضات كل طفل كل 3-2 

ساعات أو عندما تكون متسخة أو مبللة. يتم استخدام طاولة تغيير لهذا الغرض ويتم اتباع كافة إجراءات النظافة الصحية المناسبة دائًما. توضع المالبس المتسخة في أكياس 
بالستيكية مزدوجة محكمة الغلق وُملصق عليها اسم الطفل وتخّزن في مكان خاص وتُعاد إلى ولي األمر في نهاية اليوم. يتم تخزين الحفاضات المتسخة الُمعدة لالستخدام مرة 
واحدة في عبوات مانعة للتسرب ويتخلص المركز منها يوميًا. منطقة تغيير الحفاضات والمغسلة منفصلة تماًما عن أي مناطق خاصة بتحضير الطعام. يمكن العثور على مزيد 

من المعلومات في "السياسة الخاصة بالحفاضات"، والتي يمكن توفيرها عند الطلب. 

تدریب األطفال الرضع على استخدام المرحاض: تتعاون األسر والمدرسون معًا لمساعدة األطفال على تطوير مهاراتهم في استخدام المرحاض من خالل وضع خطة مع 
أولياء األمور الستخدام المرحاض. يتم دائًما اإلشراف على األطفال )ومساعدتهم عند الحاجة( عند استخدام الحمام. يغسل األطفال أيديهم بالصابون والماء الجاري بعد استخدام 

المرحاض. كما يغسل الموظفون أيديهم بالصابون والماء الجاري بعد مساعدة األطفال. 

 الرعایة والتعلیم المبكر لألطفال: 
الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ریاض األطفال ما قبل المدرسة
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مرحلة ریاض األطفال: من المتوقع أن يتم تدريب األطفال ممن هم في مرحلة رياض األطفال على استخدام المرحاض، ومع ذلك، إذا لم يتم تدريبهم )التدريب على استخدام 
المرحاض ليس شرًطا(، فسيقوم موظفو البرنامج بتطوير خطة تدريبية مع ولي األمر لتدريب الطفل على استخدام المرحاض تعتمد على مستوى نمو الطفل. بالنسبة لغالبية 

األطفال، يستخدم كالً من األوالد والبنات المرحاض كجزء روتيني من يومهم.

تنص اللوائح على أنه يجب على أولياء األمور التأكد من توافر مالبس للتغيير لكل طفل في جميع األوقات. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على مالبس للتغيير، 
فاتصل بمحامي األسرة الخاص بك، والذي سيساعدك من خالل اإلحالة. تكون المالبس اإلضافية المملوكة للمركز متاحة ألغراض التغيير باإلضافة إلى المالبس التي 

يحضرها كل طفل من المنزل.

يتم التعامل مع المالبس المتسخة أو المبللة بحذر ودون إبداء أي تأفف. ال يتم معاقبة أي طفل أو لومه باللفظ أو إهانته بسبب تلوث مالبسه أو بللها أو عدم استخدام المرحاض. 

تنظیف األسنان بالفرشاة
بسبب جائحة كوفيد-19، لن ينظف األطفال أسنانهم في المركز. نشجع األسر على أن يقوم األطفال بتنظيف أسنانهم في الصباح وقبل النوم. سوف نعيد مرة أخرى تنظيف 

األسنان بالفرشاة بمجرد أن تشير لوائح التعليم المبكر والرعاية ومؤشرات الصحة العامة أنه من اآلمن القيام بذلك. 

يتم تعليم جميع األطفال أهمية وأسلوب تنظيف األسنان. يتم تعزيز نظافة األسنان بالتزامن مع الوجبات من خالل ما يلي:
بالنسبة لألطفال الرضع تحت عمر سنة واحدة: سوف يقوم الموظفون مرة واحدة على األقل يوميًا في البرنامج بغسل أيديهم وارتداء 	 

القفازات وتغطية إصبعهم بضمادة شاش أو قطعة قماش ناعمة ومسح لثة األطفال بلطف.
بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين: يتم تنظيف أسنان األطفال بفرشاة أسنان ناعمة الشعيرات باستخدام مسحة 	 

صغيرة من معجون األسنان الذي يحتوي على الفلورايد، ويتم ذلك مرة واحدة يوميًا بعد تناول الوجبة.
بالنسبة لألطفال من سن سنتين وما فوق: سوف يساعد موظفو البرامج التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 	 

ABCD األطفال في تنظيف أسنانهم باستخدام مسحة صغيرة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ويتم ذلك مرة واحدة يوميًا 
بعد تناول الوجبة.

العنایة بفرشاة األسنان: يحصل كل طفل على فرشاة أسنان جديدة مناسبة من حيث الحجم وبها شعيرات ناعمة ويتم استبدالها كل ثالثة أشهر أو أكثر إذا ظهرت عليها 
عالمات التآكل أو إذا كان الطفل مريًضا بمرض ُمْعٍد. يتم تمييز كل فرشاة أسنان بملصق عليه اسم الطفل. يتم تخزين فرش األسنان في أوعية فردية أو في رف بحيث تكون 

فرش األسنان في وضع رأسي وال تلمس بعضها البعض. يتم تجفيف فُرش األسنان بالهواء بعد كل استخدام. 

غسل الیدین
يتم تعليم غسل اليدين بشكل صحيح لجميع األطفال والموظفين والمتطوعين، ويجب عليهم غسل أيديهم على األقل في األوقات التالية:

عند الوصول إلى الفصل	 
قبل وبعد اللعب بالماء	 
قبل وبعد تناول الطعام أو مالمسته	 
بعد مالمسة سوائل الجسم أو اإلفرازات )بما في ذلك العطس والسعال(	 
بعد التعامل مع الحيوانات األليفة أو معداتها	 
بعد استخدام المرحاض أو الحفاضات	 
بعد اللعب في الهواء الطلق	 

 الرعایة والتعلیم المبكر لألطفال: 
الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ریاض األطفال ما قبل المدرسة
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بسبب جائحة كوفيد-19، يتعين على األطفال أيًضا غسل أيديهم قبل وبعد استخدام أي من أدوات القاعة الدراسية )على سبيل المثال: قبل وبعد استخدام المكعبات أو أدوات 
الرسم( وقبل المغادرة في نهاية اليوم.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على الموظفين أيًضا غسل أيديهم:
قبل وبعد تناول الدواء	 
 قبل وبعد معالجة الجروح أو تضميدها )يجب ارتداء القفازات غير المسامية إذا  كان هناك مالمسة للدم أو لسوائل الجسم التي 	 

تحتوي على الدم(
قبل أو بعد التعامل مع الطعام أو تقديمه	 
بعد مساعدة الطفل في استخدام المرحاض	 
بعد القيام بمهام التنظيف وتعبئة القمامة واستخدام منتجات التنظيف	 

الخدمات الداعمة لتنمیة الطفل

كي تتسنى مساعدة األطفال على الوصول إلى أقصى حد ممكن من إمكاناتهم البدنية والعاطفية والعقلية واالجتماعية، يقوم موظفو البرنامج المدربين بتقييم األطفال من خالل 
فحوصات تنموية واجتماعية/عاطفية وفحوصات قوة اإلبصار والسمع في غضون 45 يوًما من تسجيل التحاقهم. يتم استكمال الفحوصات الصحية والفحوصات األخرى 

المتعلقة بالتغذية في غضون 90 يوًما من تسجيل االلتحاق. بسبب جائحة كوفيد-19، اضطررنا إلى إجراء تعديالت على عمليات الفحص النموذجية لدينا، وإجراء العديد منها 
 بشكل افتراضي عبر اإلنترنت. سوف ينسق الموظفون أيًضا مع أسرة كل طفل ومقدم الرعاية الصحية كلما أمكن ذلك لضمان إجراء فحوصات الصحة والتغذية المناسبة 

ذات الصلة.

توفر عمليات فحص األطفال ومالحظتهم ألولياء األمور والموظفين فحًصا سريعًا للصحة العامة لكل طفل ونموه. وقد تشير بعض نتائج الفحص إلى الحاجة إلى إجراء تقييم 
آخر. سيتبع موظفو البرنامج اإلجراءات الخاصة بإحالة أولياء األمور إلى خدمات الدعم المناسبة للتغلب على المخاوف المتعلقة بتنمية الطفل والمخاوف االجتماعية/العاطفية 

ومخاوف الصحة العقلية والتعليم واإلعاقة والصحة البدنية و/أو التغذية.

فحص النمو: عند التسجيل األولي للطفل في البرنامج، يقوم أخصائي دعم التدخل بفحص النمو الشامل لكل طفل )الرضع واألطفال الصغار ومن هم في مرحلة رياض 
األطفال( بما في ذلك القدرات الحركية الكبيرة والدقيقة وتطور النطق واللغة والمهارات االجتماعية باستخدام أداة فحص النمو وفقًا لمراحل السن. يكتمل الفحص مع وجود 

ولي أمر الطفل. نتيجة لجائحة كوفيد-19، سيتم إجراء هذا الفحص عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر.

الفحص العاطفي االجتماعي: عند التسجيل األولي للطفل في البرنامج، يتحدث أخصائي دعم التدخل مع أولياء األمور لتحديد الصحة االجتماعية والعاطفية لكل طفل 
)الرضع واألطفال الصغار ومن هم في مرحلة رياض األطفال( باستخدام أداة فحص الحالة االجتماعية/العاطفية وفقًا لمراحل السن. يكتمل الفحص مع وجود ولي أمر الطفل. 

نتيجة لجائحة كوفيد-19، سيتم إجراء هذا الفحص عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر.

بعد الحصول على تصریح كتابي من ولي األمر، یتم إجراء الفحوصات التالیة لألطفال سنویًا من الموظفین أو 
أخصائیین من خارج المؤسسة:

بسبب كوفيد-19، تم تعديل عمليات فحص اإلبصار والسمع وقياس الطول والوزن النموذجية لدينا، كما هو موضح أدناه، لضمان التباعد االجتماعي وسالمة األطفال 
والموظفين. سنقوم بإجراء عمليات الفحص النموذجية الخاصة بنا بمجرد أن توضح لوائح التعليم المبكر والرعاية ومؤشرات الصحة العامة أنه من اآلمن القيام بذلك.

 الرعایة والتعلیم المبكر لألطفال: 
الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ریاض األطفال ما قبل المدرسة
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فحص اإلبصار: يتم إجراء فحص اإلبصار لجميع األطفال الذين لم يتم فحصهم من قبل طبيب األطفال. ويتم إجراء هذا الفحص بواسطة مدير خدمات الصحة والتغذية أو 
مساعد الخدمات الصحية باستخدام SPOT Vision Screener، أو بواسطة طالب قياس اإلبصار من كلية نيو إنجالند للبصريات تحت إشراف أساتذة إكلينيكيين من هذا 
البرنامج. يتم إرسال نتائج الفحص إلى المنزل في غضون 24 ساعة، مصحوبة بنموذج اإلحالة الصحية. ومن المهم إحضار النموذج مع النتائج إلى طبيب األطفال الخاص 

بطفلك لمتابعة الرعاية. 

فحص السمع: يتم إجراء فحص السمع لكافة األطفال الذين لم يتم فحصهم من طبيب األطفال الخاص بهم أو مدير خدمات الصحة والتغذية أو مساعد الخدمات الصحية 
باستخدام أداة االنبعاثات الصوتية لفحص السمع. يتم إرسال نتائج الفحص إلى المنزل في غضون 24 ساعة. إذا لم يجتاز الطفل الفحص، فسيتم إعادة الفحص بعد أسبوعين. 

إذا لم يجتاز الطفل الفحص الثاني، تتم إحالة الطفل إلى فحص السمع الكامل من قبل أخصائي السمعيات. سيتم إرسال نتائج الفحص إلى المنزل، مصحوبة بنموذج اإلحالة 
الصحية. ومن المهم أن تحضر النموذج مع النتائج إلى طبيب األطفال أو أخصائي السمع لطفلك لمتابعة الرعاية. 

فحص الطول / الوزن: يتم قياس طول ووزن األطفال )الرضع واألطفال الصغار ومن هم في مرحلة رياض األطفال( مرتين في السنة. يتم إجراء القياس األول بين شهري 
سبتمبر ونوفمبر. ويتم إجراء القياس الثاني في الربيع. تعد نتائج قياس الطول والوزن جزًءا من تقييم التغذية الخاص بالطفل. بناًء على التقييم، سيتلقى اآلباء معلومات التغذية 

المناسبة.

متابعة/إحاالت الفحص والمالحظة: بعد اكتمال الفحوصات أو في أي وقت خالل سنة البرنامج، قد يلتقي موظفو البرنامج مع ولي األمر لتبادل المخاوف الناتجة عن 
عمليات الفحص والمالحظات، عادةً باالشتراك مع أحد المتخصصين العاملين في البرنامج )مدير خدمات الصحة والتغذية، أخصائي دعم التدخل أو استشاري الصحة 

النفسية(. خالل هذا االجتماع، يعطي الموظفون ولي األمر توصية البرنامج بإجراء مزيد من التقييم ويسعى فريق العمل للحصول على إذن كتابي من ولي األمر للمساعدة في 
إجراء اإلحالة.

يقوم مدير خدمات الصحة والتغذية بتنسيق كافة المخاوف أو اإلحاالت الطبية و/أو المتعلقة بالتغذية. ويشمل ذلك األطفال الذين يخفقون في اجتياز الفحوصات الحسية أو الذين 
يعانون من حاالت طبية تحتاج إلى مراقبة أو األطفال الذين يحتاجون إلى تلقي أدوية أثناء وجودهم في المدرسة.

المخاوف المتعلقة بالنمو: في حالة وجود مخاوف متعلقة بالنمو، يمكن إحالة أولياء األمور بموجب قانون تعليم األفراد المعاقين )"IDEA"(إلى نظام المدارس العامة 
المحلي للخضوع لفحوصات إضافية و/أو تقييم األطفال ممن هم في مرحلة رياض األطفال. ستتم إحالة المواليد والرضع إلى برنامج تدخل مبكر ليتم تقييمهم بالكامل للحصول 

على الخدمات المناسبة. يقوم متخصص دعم التدخل بمساعدة ولي األمر خالل عملية التقييم ويحافظ على االتصال مع كِل من ولي األمر ونظام المدارس العامة المحلي أو 
برنامج التدخل المبكر لحضور االجتماعات ذات الصلة ومراقبة تقدم الطفل أثناء مشاركته في البرنامج.

الصحة والعافیة العقلیة: إن مستشار الصحة العقلية هو أيًضا عضو في الفريق متعدد التخصصات. يتم فحص جميع األطفال الكتشاف أسباب المخاوف االجتماعية العاطفية 
باستخدام أداة الفحص االجتماعي/العاطفي وفقًا لألعمار والمستويات في غضون 45 يوًما من التسجيل األولي. تتم مراجعة النتائج مع أولياء األمور لتحديد إذا ما كانت هناك 
حاجة لتوفير خدمات إضافية ضمن البرنامج. يعتبر أولياء األمور الجزء األكثر أهمية من أي خدمة تتعلق بالصحة العقلية ويجب إشراكهم بشكل كامل في العملية منذ بدايتها. 

يوجد في كل مركز عاملون مختصون بالصحة العقلية سواًء كانوا عاملين دائمين أو يقدمون خدمات استشارية حسب الحاجة. تتم اإلحاالت إلى مستشار الصحة العقلية، بعد 
إذن ولي األمر، حيث يمكن للعاملين وأولياء األمور تلقي االستشارات والدعم، وينتج عن ذلك توفير خطط مخصصة للطفل. قد تتضمن هذه الخطط عالًجا فرديًا باللعب، أو 

اللعب مع األقران، أو الخدمات األخرى التي قد تساعد الطفل والعائلة. 

یتم توثیق جمیع اإلحاالت واالتصاالت التي یقوم بها العاملون واالحتفاظ بها في ملف الطفل.

الخدمات الداعمة لتنمیة الطفل
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تقدیم الخدمات لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة
تقدم هيد ستارت وخدمات األطفال التابعة لـ ABCD تجربة شاملة للرضع واألطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة لجميع األطفال. يسمح ذلك لألطفال ذوي اإلعاقة باللعب 

والتعلم بجانب األطفال الذين قد ال يكون لديهم احتياجات تعليمية أو صحية خاصة. 

يُسمح لكل مركز بالوصول إلى أخصائي دعم التدخل. يضمن هذا الموظف أن كافة األطفال ذوي اإلعاقة أو المشتبه في إصابتهم بإعاقة يتلقون التسهيالت والدعم والخدمات 
الالزمة لتحقيق النجاح. يمكن أن يشتمل ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(:

التغييرات أو التعديالت في الفصل حتى يتمكن الطفل من المشاركة في  الفعاليات المعتادة.	 
خدمات الدعم بما في ذلك دعم النطق واللغة ودعم الصحة العقلية وما إلى ذلك والوصول للعالج المهني خارج الموقع.	 
تخفيض نسبة الموظفين إلى األطفال في الفصل الدراسي الذي قد يتم تكليف الطفل به. 	 
شراء معدات أو أدوات أو منحدرات مائلة خاصة أو غيرها من وسائل المساعدة.	 
تنسيب ثنائي بين مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD ونظام المدارس الحكومية المحلية لتقديم خدمات تعليمية 	 

متخصصة. سيقضي الطفل جزًءا من يومه في قاعة الفصل الدراسي بالمدرسة الحكومية المحلية ثم يعود في باقي اليوم إلى قاعة الفصل 
 .ABCD الدراسي الشامل التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن

إذا كان البرنامج ال يقدم ترتيبات تيسيرية الحتياجات الطفل الخاصة؛ يقدم البرنامج إلى ولي األمر)أولياء األمور( إخطاًرا كتابيًا وشفهيًا في غضون 30 يوًما حول األسباب 
ويساعد في العثور على برنامج أكثر مالءمة للطفل.

مراحل االنتقال

تعتبر مراحل االنتقال جزًءا مهًما للغاية من حياة الطفل وتكون أكثر سهولة بالنسبة لألطفال عندما يشعرون بالراحة واألمان نحو المكان الذي يتجهون إليه ومن سيقدم لهم 
الرعاية هناك. تؤمن برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD أن مراحل االنتقال تكون أكثر سهولة 

بالنسبة لألسر عندما تكون لديهم المعلومات المناسبة وعند مشاركتهم في العملية. 

مراحل االنتقال الیومیة: تشمل مراحل االنتقال اليومية الوصول واالنتقاالت بين األنشطة اليومية والمغادرة. يساعد المدرسون األطفال في االنتقال بين األنشطة على مدار 
اليوم. سيقوم المدرسون بمراجعة قواعد السالمة بانتظام مع األطفال وتحديد البالغين المسؤولين عن أي انتقال بين األنشطة. يتم التعامل مع مراحل االنتقال على أنها تجارب 

تعليمية وسيوفر المدرسون لألطفال أنشطة ممتعة حتى ال يتسرب إليهم الملل عند البقاء لفترة طويلة دون عمل أي شيء.

االنتقال من برنامج إرلي ھید ستارت: سيبدأ موظفو برنامج إرلي هيد ستارت التعامل مع األسر لمدة ستة أشهر 
قبل انتقال الطفل إلى مرحلة رياض األطفال لضمان عملية انتقال َسِلَسة من البرنامج. عند بلوغ األطفال عامين وتسعة أشهر، يجوز لألطفال المقيدين ببرنامج إرلي هيد 

ستارت إعادة التقدم لالنتقال إلى فصل دراسي في مرحلة رياض األطفال ببرنامج هيد ستارت. إذا تم تحديد حاجة الطفل إلى خدمات تعليمية متخصصة، فسيتعامل موظفو 
البرنامج مع التدخل المبكر لتسهيل االنتقال إلى نظام المدارس الحكومية المحلية. إذا كانت األسرة مهتمة برعاية أطفال أخرى لمرحلة ما قبل المدرسة بخالف رعاية موظفي 

برنامج هيد ستارت، فسيقوم موظفو برنامج هيد ستارت بإجراء اإلحاالت المناسبة والمساعدة في االنتقال إلى اإلعداد التعليمي التالي. 

الخدمات الداعمة لتنمیة الطفل
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االنتقال إلى ریاض األطفال: تدرك برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD أهمية االنتقال السلس إلى 
رياض األطفال أو المرحلة التعليمية التالية. يساعد موظفو البرنامج في هذه العملية بالطرق التالية:

يناقش المدرسون خطط االنتقال مع األسر خالل أول زيارة منزلية في آخر عام دراسي للطفل بالبرنامج.	 
يناقش موظفو البرنامج أنشطة االنتقال وخطط االنتقال المكتملة المكتوبة أثناء خريف آخر عام دراسي للطفل بالبرنامج.	 
تستضيف المراكز فعاليات حول معلومات عن رياض األطفال. وتراعي هذه الجلسات االحتياجات اللغوية لألسر.	 
يتعاون محاميو األسر مع األسر لمساعدتهم في عملية التسجيل المسبق عند التقدم للحصول على مقعد في رياض األطفال في نظام 	 

المدارس الحكومية المحلية. وسوف يساعدون األسر أيًضا في التسجيل في خيارات أخرى لرياض األطفال مثل المدارس المستقلة أو 
المدارس األبرشية أو المجلس الحضري للفرص التعليمية أو المدارس الخاصة. 

يتم إعطاء اآلباء أنشطة وكتب لمساعدة األطفال على االستعداد لمرحلة رياض األطفال.	 
يتحدث المدرسون واألطفال عن تجربة رياض األطفال. يمكنهم زيارة المدرسة العامة المحلية . في بعض الحاالت، يقوم مدرسو 	 

المدارس العامة بزيارة الفصول الدراسية في مرحلة رياض األطفال ما قبل المدرسة.
بسبب جائحة كوفيد-19، قد يتم تقديم بعض هذه األنشطة النموذجية عبر اإلنترنت، أو من خالل طريقة بديلة لضمان سالمة األطفال 	 

واألسر والموظفين. 

المغادرة قبل نهایة العام الدراسي بالبرنامج: إذا احتاج الطفل ألي سبب من األسباب إلى ترك البرنامج قبل نهاية العام الدراسي، فإن المدرسون يساعدون األطفال 
في توديع أصدقائهم. يتيح المدرسون للطفل معرفة مدى تميزه/تميزها ومدى روعة تواجده/تواجدها في الفصل. غالبًا ما يلتقط األطفال أعمااًل فنية أو صوًرا فوتوغرافية 

لمساعدتهم على تذكر تجربة البرنامج.

مراحل االنتقال

سالمة الطفل

اإلشراف على الطفل: سالمة األطفال هي المسؤولية األولى واألكثر أهمية لكل موظف. يتم اإلشراف على األطفال في جميع األوقات في الفصول الدراسية والحمامات 
والمالعب والحدائق وفي الرحالت الميدانية. ال يسمح ألي طفل بالدخول أو الخروج من المبنى بدون مصاحبة شخص بالغ مصرح له.

التنزه بالخارج: يخرج األطفال في نزهة خارجية يوميًا إذا سمح الطقس بذلك. خالل أشهر الربيع والصيف، يوفر البرنامج واقيًا من الشمس بإذن من الوالدين ويتم إعطاؤه 
لألطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر أو أكبر قبل الخروج في الهواء الطلق. يراقب موظفو البرنامج أحوال الطقس لضمان صحة وسالمة األطفال عند التخطيط للعب في 

الهواء الطلق. يستخدم فريق العمل مخطط مراقبة الطقس لرعاية الطفل لتحديد متى يجب عدم لعب األطفال في الهواء الطلق بسبب البرودة أو الحرارة الشديدة .

بیئة آمنة: توفر برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD لألطفال بيئة عاطفية وجسدية آمنة. يتم 
استكمال فحوصات الصحة والسالمة بشكل يومي وشهري، وذلك باستخدام قائمة مراجعة شاملة ومتعددة لضمان توافر بيئة تعلم آمنة وصحية. يتم فحص ساحات اللعب 

وغيرها من أماكن اللعب النشط قبل أن يقوم األطفال باستخدامها في كل مرة. يتم أيًضا فحص المالعب مرتين سنويًا بواسطة مفتش مالعب معتمد ومدير خدمات الصحة 
والتغذية. إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن فحوصات الصحة والسالمة، يُرجى االتصال بمدير البرنامج. 
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لضمان سالمة جميع األطفال في البرنامج، ال يجوز لألطفال ارتداء أي شيء يشكل خطورة على أنفسهم أو على اآلخرين. يمكن أن تشكل المجوهرات والخيوط واألسالك 
خطر االختناق. يمكن أن تشكل أنواع الُحلي والخرز األخرى خطر االختناق أو تصبح خطيرة نتيجة التالمس الطبيعي الذي يحدث أثناء اللعب واألنشطة. ال يُسمح بأي شكل 

من أشكال المجوهرات أو اإلكسسوارات في الفصل الدراسي أو في فناء الملعب. إذا وصل طفل مرتديًا أيًا من هذه العناصر، فسيُطلب من الوالد إزالتها. 

يرجى عدم السماح للطفل بإحضار أي نقود أو حلوى أو مجوهرات أو ألعاب إلى المدرسة. ال یُسمح بأیة ُدمي أسلحة من أي نوع في المدرسة.

يُتوقع من جميع الزوار، باإلضافة إلى الموظفين واألطفال، التصرف بطريقة تدعم بيئة آمنة. قد يفقد أي شخص يظهر سلوًكا غير الئق أو غير آمن الحق في دخول الفصل 
الدراسي أو المبنى أو حتى يمكن إنهاء التحاقه بالبرنامج. تخلو جميع مراكز برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع 

بوسطن ABCD من التبغ والمخدرات والكحول واألسلحة النارية.

سالمة المشاة: ناقش الموظفون طوال العام الدراسي بالبرنامج أهمية سالمة المشاة لألطفال الصغار. يتم تعليم األطفال احتياطات السالمة عندما يكونون خارج المركز. 
وتشمل هذه االحتياطات عبور الشوارع بأمان وما تعنيه الفتات الشوارع وإشارات المرور وعالمات "قم بالسير" و "ال تسير". 

سالمة المركبة: تهتم برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD بشدة بسالمة األطفال دائًما. يعتبر ترك 
األطفال بمفردهم في السيارة أو عدم استخدام أحزمة المقاعد المناسبة إهمااًل لألطفال قد يؤدي إلى ضرر جسيم، وبالتالي سيتم إبالغ إدارة األطفال والعائالت )DCF(. جميع 

موظفي البرنامج مفوضين باإلبالغ عن ذلك.

إجراءات الطوارئ للرحالت المیدانیة: قد تشمل الرحالت الميدانية السير إلى حديقة محلية أو استقالل حافلة أو وسيلة نقل تابعة إلدارة النقل في خليج ماساشوستس إلى 
مزرعة أو متحف. يحمل كل فريق من فرق التدريس مجموعة إسعافات أولية محمولة بما في ذلك لوازم اإلسعافات األولية واستمارات الموافقة الطبية والموافقة على النقل 
في حالة الطوارئ وأدوية للطوارئ ورقم هاتف ولي األمر لالتصال به في حالة الطوارئ ورقم هاتف ورقم هاتف فرد آخر احتياطي لالتصال به في حالة الطوارئ. يقوم 

الموظفون المدربون و/أو أفراد الطوارئ في مكان الحادث بإجراء اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ واإلنعاش القلبي الرئوي إذا لزم األمر.

اإلخالء في حالة الطوارئ: كل مركز لديه خطة طوارئ شاملة. يتم تدريب جميع الموظفين والمتطوعين على إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ. يتم نشر خطط 
اإلخالء عند كافة األبواب والمخارج. في حالة الطوارئ، يجب على جميع المتطوعين وأولياء األمور اتباع توجيهات موظفي البرنامج. إذا كانت لديك أسئلة حول خطة 

الطوارئ الخاصة بمركزك، فيمكنك أن تسأل مدير البرنامج الخاص بك. يرجى سؤال موظفي البرنامج عن مواقع اإلخالء في حاالت الطوارئ. في حالة الطوارئ، قد تحتاج 
إلى اصطحاب طفلك في مكان آخر غير المركز. 

في حالة الطوارئ )بما في ذلك الطقس السيء(، تستخدم برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD نظام 
مرسال خاص بالمدرسة )SchoolMessenger( إلخطار أولياء األمور واألوصياء بذلك. سيقوم نظام مرسال الخاص بالمدرسة بإرسال مكالمة هاتفة آلية لولي األمر/

الوصي )األوصياء( أو رسالة نصية تحتوي على معلومات ذات صلة. 

البد أن یكون المدرسون ومحامیو األسرة قادرین على الوصول إلى أولیاء األمور في جمیع األوقات. یجب على اآلباء المحافظة على تحدیث أرقام ھواتف، بما في ذلك 
األسماء وأرقام الهواتف وعناوین البرید اإللكتروني لجهات االتصال في حاالت الطوارئ.

سالمة الطفل
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إجراءات الطوارئ والوقایة من الحریق:
يتم فحص طفايات الحريق بانتظام. يتم وضعهم حيث يمكن الوصول إليهم بسهولة ولكن ال يمكن لألطفال الوصول إليها.	 
يتم تحديد المخارج بوضوح وال يتم تكديسها باألثاث و/أو األلعاب و /أو غيرها من األشياء. 	 
يتم وضع مخططات للمخارج وطرق الخروج في كافة الغرف وعند كافة المخارج. 	 
يمارس الموظفون واألطفال تدريبات على التصرف في حاالت الحرائق مرة واحدة في الشهر. إن الممارسة تساعد الموظفين 	 

واألطفال على إخالء المبنى بسرعة. يتم إجراء تدريبات الحريق وفقًا لمتطلبات مفتش الحرائق. 
جميع مرافق ABCD هي بيئات خالية من التدخين. ال يسمح بالتدخين في المبنى أو في الحديقة. يتأثر العديد من األطفال بالتدخين 	 

السلبي غير المباشر من الدرجة الثانية أو الثالثة خاصةً إذا كان لديهم أي مشاكل في الجهاز التنفسي. يقدم البرنامج المساعدة للعائالت 
التي ترغب في التوقف عن استخدام منتجات التبغ. يُرجى الرجوع لمشرف المشاركة األسرية والمجتمعية إذا كنت ترغب في تلقي 

المعلومات والدعم. 
يتم مشاركة أرقام هواتف إدارة اإلطفاء وقسم الشرطة من كافة الهواتف. 	 
يتم اختبار أجهزة إنذار الدخان كل ثالثة أشهر على األقل.	 

الرعایة في حالة الطوارئ: يتميز كافة أفراد فريق التعليم بأنهم معتمدين في اإلسعافات األولية لألطفال واإلنعاش القلبي الرئوي لألطفال. يتم توفير التدريب المستمر 
والمراجعة السنوية لإلجراءات الصحية لجميع الموظفين بانتظام. 

في حالة الطوارئ، يتم تقديم اإلسعافات األولية ويتم نقل الطفل إلى أقرب منشأة طبية )إذا لزم األمر(. يتم االتصال بالوالدين على الفور في حالة حدوث أي إصابة تتطلب 
رعاية طارئة. يقوم موظفو البرنامج باستكمال تقرير اإلصابة وإبالغ المقر الرئيسي لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD وإدارة ماساتشوستس للتعليم 

المبكر والرعاية عن كافة الحاالت التي تحتاج دخول المستشفى أو العالج الطبي الطارئ.

بالنسبة لإلصابات الطفيفة أثناء اليوم الدراسي، يقدم المعلمون اإلسعافات األولية ويقومون باستكمال تقرير الحادث الذي يوقعه ولي األمر في نهاية اليوم الدراسي. يمكن 
للمدرسين أو محاميي األسرة أو مدير خدمات الصحة والتغذية االتصال بأولياء األمور إلعالمهم باإلصابات الطفيفة أثناء اليوم الدراسي بالبرنامج.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه السياسات، أو إذا كانت لديك مخاوف في أي وقت بشأن صحة طفلك وسالمته، فيرجى االتصال بمدير خدمات الصحة والتغذية في المركز 
للحصول على المساعدة. يمكن الحصول على معلومات إضافية عن كل مركز في "سياسة الرعاية الصحية".

اإلبالغ عن اإلصابة / الحادث: يتمتع األطفال بالنشاط والحركة الدائمة، وربما تحدث إصابات. يمكن لمقدمي الرعاية تقليل مخاطر اإلصابة من خالل توفير بيئة آمنة 
وضمان اإلشراف المناسب على األطفال طوال الوقت. تسمح البيئة اآلمنة لألطفال بالتعلم من خالل المخاطرة وتحدي أنفسهم وفي ذات الوقت  حمايتهم من اإلصابة. عند 
حدوث إصابات، سيقوم الموظفون بإخطار ولي األمر / الوصي على الفور وملء نموذج اإلبالغ عن اإلصابة / الحادث. يجب على ولي األمر / الوصي مراجعة النموذج 

والتوقيع عليه.

سالمة الطفلسالمة الطفل
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اإلساءة إلى الطفل وإھماله

تعتبر سالمة وصحة األطفال الذين يحضرون برنامجنا هي الهدف األساسي للبرامج الخدمية لألطفال وبرنامج هيد ستارت التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع 
بوسطن ABCD. تفخر مراكزنا بتوفير بيئات آمنة وعالية الجودة. بصفتها وكالة تخدم األطفال الصغار، فإن جميع الموظفين مفوضون لإلبالغ عن أي اشتباه في إساءة 

معاملة األطفال وإهمالهم وفقًا لقانون الوالية.

ال يتم تقديم بالغ عن إساءة أو إهمال )51A( بغرض معاقبة األسرة ولكن لغرض صريح هو حماية الطفل. عندما يقدم المركز طلب 51A نيابة عن الطفل، يتم بذل كل 
محاولة إلخطار ولي األمر قبل االتصال بإدارة األطفال والعائالت )DCF( لتقديم الدعم والمعلومات والمساعدة من خالل هذه العملية. 

إذا اشتبه أحد موظفي البرنامج أو أحد الوالدين ألي سبب من األسباب أن الطفل يتعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال من قبل أحد الموظفين، فإن المركز يبدأ اإلجراءات التالية:
يتم إبالغ المشرف و/أو مدير البرنامج وموظفي المقر الرئيسي على الفور بالموظف المشتبه به المتسبب في ذلك.	 
يتم استبعاد الموظف من قاعة الفصل الدراسي أو التعامل مع الطفل وانتظار نتائج التحقيق الداخلي.	 
في غضون 24 ساعة يتم عقد اجتماع مع فريق اإلدارة المناسب و الشخص الذي سجيل الشكوى ويتم إخطار إدارة التعليم المبكر 	 

والرعاية باالدعاءات الموجهة من قبل البرنامج.
بمجرد اكتمال التحقيق الداخلي، تتم مشاركة الوثائق المكتوبة مع إدارة التعليم المبكر والرعاية وإدارة شؤون األطفال واألسر.	 
إذا ثبتت صحة االدعاءات يتم اتخاذ إجراءات تأديبية. 	 

إذا كانت لدیك أیة مخاوف بشأن أي من الموظفین أو بشأن سالمة طفلك، فیرجى االتصال بالمشرف أو مدیر البرنامج بالمركز.

صحة وغذاء األطفال

الصحة
الصحة الجيدة هي جزء مهم من نمو كل طفل. لكي يتسنى لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD القدرة على توفير بيئة آمنة وصحية لكل طفل، تحتاج 
المؤسسة من أولياء األمور تقديم وثائق الفحص البدني للطفل ونتائج االختبارات الطبية المختلفة. يجب أن يتضمن الفحص البدني للطفل معلومات عن اإلعاقات الجسدية 

والمخاوف الطبية و/أو المتعلقة بالتغذية والحساسية والمتابعة المستمرة والعالج. 

المتطلبات والوثائق الصحیة: يلزم إجراء فحص سنوي الستمرار المشاركة في البرنامج وذلك بالنسبة لألطفال ممن هم في مرحلة رياض األطفال وإجراؤه بصورة 
متكررة للرضع واألطفال الصغار. يُطلب من أولياء األمور تقديم وثائق تطعيمات حديثة ألطفالهم ونتائج الفحص البدني الشامل بما في ذلك التقييم البدني ومعدالت الخاليا 

الحمراء أو الهيموجلوبين ومستوى الرصاص وضغط الدم وفحوصات السمع واإلبصار بالوتيرة المشار إليها في الفحص المبكر والدوري وجدول التشخيص والعالج 
)EPSDT( حسب عمر الطفل. يُطلب أيًضا إجراء اختبار/تقييم مخاطر السل لكافة األطفال ممن هم في مرحلة رياض األطفال وللرضع/األطفال الصغار )الذين يزيد عمرهم 
عن سنة(. سيقوم الموظفون بتذكير الوالدين بالفحوصات التي قاربت صالحيتها على االنتهاء قريبًا. انظر الملحق أ في الصفحة رقم 32 للحصول على معلومات حول الزیارة 

المتعلقة بسالمة الطفل/جدول الفحص البدني لألطفال.
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صحة وغذاء األطفال

إذا كانت لديك أسئلة حول جدول التطعيمات في مرحلة الطفولة للفئة العمرية لطفلك أو حول أي مشكالت أخرى تتعلق بالصحة، يُرجى االتصال بطبيب األطفال أو مدير 
 خدمات الصحة والتغذية في مركزك. انظر الملحق ب في الصفحة رقم 33 للحصول على جدول التطعیم الموصي به لألشخاص الذین تتراوح أعمارھم من سن یوم 

وحتى 18 عاًما.

عندما ال يتم استالم الفحوصات البدنية و / أو التطعيمات و / أو البيانات الطبية المطلوبة من الوالدين وفقًا للجدول الزمني المطلوب، فسوف يتعاون موظفو البرنامج مع 
العائالت للحصول على الوثائق المطلوبة. سيُسمح لألسر التي تعاني من انعدام المأوى  بوقت إضافي لتقديم الوثائق الطبية الالزمة، ولن يتم استبعاد هم من التسجيل بسبب 

الشهادات الصحية. بمجرد إحضار المستندات المطلوبة إلى المركز ومراجعتها من قبل مدير خدمات الصحة والتغذية، سيتم السماح للطفل طبياً بالمشاركة في الفصل 
الدراسي. باإلضافة إلى التطعيمات، يحتاج كل طفل إلى:

فحص كرات الدم الحمراء و/أو الهيموجلوبين: يجب أن يتم إجراؤه للطفل بينما يكون عمره يتراوح بين 9 أشهر إلى 12 شهًرا ويتم 	 
إجراؤه كل عامين بعد ذلك.

فحص مستوى الرصاص: يجب أن يتم إجراء الفحص األولي للطفل بينما يتراوح عمره ما بين 9 أشهر إلى 12 شهًرا، ثم يتم إجراؤه 	 
بعد ذلك سنويًا في سن 2 و 3 و 4 سنوات.

فحص اإلبصار: يجب أن يتم سنويا	 
فحص السمع: يجب أن يتم سنويا 	 
ضغط الدم: يجب القيام به في كل زيارة صحية للطفل ابتداء من عمر 3 سنوات.	 

المتطلبات والوثائق الصحیة المتعلقة باألسنان: البد أن يكون لدى كافة األطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهًرا فأكثر وثائق فحص األسنان خالل العام الماضي وتقديم ما 
يُفيد ذلك في غضون 90 يوًما من التسجيل. عند الضرورة، يجب أيًضا تقديم وثائق عالج األسنان. 

األدویة وخطط الرعایة الصحیة الفردیة: يجب أن تحتفظ جميع المراكز، كجزء من سجل الطفل، بخطة رعاية صحية فردية )IHCP( لكل طفل يعاني من حالة طبية 
مزمنة تم تشخيصها من قبل مقدم رعاية صحية مرخص. يضمن برنامج IHCP أن الطفل الذي يعاني من حالة طبية مزمنة قد تلقى خدمات الرعاية الصحية التي قد يحتاجها 

أثناء حضوره البرنامج. يقوم مديرو خدمات الصحة والتغذية بوضع خطة للصحة الفردية أو الحصول عليها بالتعاون مع أولياء األمور/األوصياء والمدرسين وممارس الرعاية 
الصحية المعتمد الذي يتابع الطفل والذي البد أن يسمح بخطة الـIHCP. إذا تم وصف دواء لطفلك لظروفه الصحية، يتعين على ولي األمر/الوصي تزويد البرنامج باألدوية 

المناسبة والحديثة. يجب الحصول على تصريح بجميع األدوية من قبل مقدم الرعاية الصحية للطفل وكذلك موافقة ولي األمر/الوصي. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص 
خطط الرعاية الصحية الفردية أو األدوية، يُرجى االتصال بمدير خدمات الصحة والتغذية في البرنامج. 

مقدم الرعایة الصحیة ومساعدة التأمین: سيتعاون موظفو البرنامج مع األسر لضمان تسجيل كافة األطفال في خطة التأمين الصحي ونظام الدار الطبي. إذا لم يكن لدى 
الطفل طبيب أو طبيب أسنان في الوقت الحالي، فسيقوم محامي األسرة و/أو مدير خدمات الصحة والتغذية بمساعدة ولي األمر في الحصول على خدمات صحية مناسبة و/
أو خدمات طب األسنان. كجزء من تركيز البرنامج على الممارسات الصحية الجيدة، يعمل مدير خدمات الصحة والتغذية مع الطفل ومعلم الطفل والوالد لتلبية االحتياجات 

الصحية لألسرة. قد تشمل هذه الخدمات ورش عمل الوالدين، وتدريب الموظفين، والنشرات اإلخبارية، والزيارات المنزلية، واالستشارات، أو غيرها من الخدمات الداعمة 
حسب الحاجة أو طلب اآلباء والموظفين.

تواصل ولي األمر / فریق العمل: يجب على اآلباء التواصل بانتظام مع فريق العمل فيما يتعلق بصحة أطفالهم. يجب على أولياء األمور إبالغ فريق العمل على الفور 
إذا كان طفلهم يعاني من أي مشاكل صحية أو طبية مثل عضة حيوان أو بجسمه غرز من جراء إصابة ما أو أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية أو الحمى وإذا كان الطفل 
يتناول أي دواء، حتى لو كان تناول األدوية في غير وقت الدراسة. ويتمثل الغرض من ذلك في المحافظة على صحة وسالمة الطفل. إذا كان طفلك مريًضا أو ظهرت عليه 

أعراض كوفيد-19 أو إذا كانت نتيجة اختبار طفل أو أحد أفراد األسرة إيجابية لـ كوفيد-19 فإننا نطلب منك تنبيه  البرنامج على الفور عن طريق االتصال الهاتفي أو 
إرسال بريد إلكتروني إلى مدير البرنامج أو من ينوب عنه. 
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الفحص الصحي الیومي: بسبب جائحة كوفید-19، قمنا بإنشاء عملیة فحص طبي وإقرار یومي أكثر صرامة وتم تقدیمها بمزید من التفصیل في "سیاسة التوصیل/
االستالم" في ھذا الكتیب. سنقوم بإجراء الفحوص الصحية اليومية النموذجية الخاصة بنا بمجرد أن توضح لوائح التعليم المبكر والرعاية ومؤشرات الصحة العامة أنه من 

اآلمن القيام بذلك. عادة، يقوم المعلمون بإجراء فحص صحي يومي لكل طفل عند مدخل الفصل. يناقش المدرس أي مخاوف مع ولي األمر على الفور ويوثق هذه المخاوف 
في تقرير الحادث/اإلصابة. إذا رأى المعلم أن الطفل ليس بصحة جيدة أثناء النهار، فيجوز للمعلم أو الموظفين اآلخرين إجراء تقييم صحي أولي. يقوم المعلم بعد ذلك بإبالغ 

مدير خدمات الصحة والتغذية، الذي سيقوم بتقييم حالة الطفل ويقرر إرساله إلى المنزل. يوفر الموظفون الراحة والهدوء لألطفال حتى يتم إجراء الترتيبات مع ولي األمر 
الصطحاب الطفل. 

االحتیاطات العالمیة )الشاملة(: صممت المراكز األمريكية لمكافحة األمراض تدابير تسمى االحتياطات العالمية لمنع انتشار العدوى المنقولة بالدم مثل فيروس نقص 
المناعة البشرية )HIV( والتهاب الكبد B )HBV(. ال تمنع االحتياطات العالمية انتشار األمراض التي تنتقل عن طريق الهواء )مثل الحصبة والسل( أو األمراض التي تنقلها 

األغذية. ال تعني كلمة "Universal" )الشاملة( أن هذه االحتياطات تحمي من كافة أنواع العدوى؛ بيد أنها تعني أنه البد من استخدامها مع الجمیع.
يؤدي االزدحام إلى انتشار العدوى. تتطلب لوائح إدارة التعليم المبكر والرعاية توافر 35 قدًما مربعًا على األقل من المساحة األرضية 	 

لكل طفل. خطط جدولك جيًدا لتجنب ازدحام األطفال في مناطق صغيرة. 
قم بالعطس والسعال بعيًدا عن اآلخرين. علم األطفال العطس أو السعال في داخل الكوع. عندما تعطس أو تسعل في يديك أو في 	 

منديل، قم بغسل يديك. 
ال تسمح بمشاركة األغراض الشخصية )أكواب، فرش أسنان، أمشاط، إلخ( والمالبس )مثل القبعات(، أو حصائر النوم والوسائد. 	 

خطة رعایة األطفال المصابین بأمراض خفیفة في المركز: عندما يتبين أن الطفل يعاني من مرض خفيف، سيتصل مدير البرنامج أو من ينوب عنه بولي أمر الطفل. 
إذا تعذر الوصول إلى ولي األمر، فسيقوم مدير البرنامج أو من ينوب عنه بالشخص المحدد كجهة اتصال في حاالت الطوارئ. بسبب كوفيد-19، سيتم عزل أي طفل تظهر 

عليه األعراض المتعلقة بـ كوفيد-19 في مساحة منفصلة مخصصة تحت إشراف الموظفين. سيتم توفير حمام منفصل لالستخدام من قبل األفراد المرضى فقط. 

من المتوقع أن يستلم ولي األمر الطفل في أقرب وقت ممكن بعد إخطاره. یتعین على أولیاء األمور إخطار محامي األسرة بأي تغییر في األرقام التي یتم االتصال بها في 
حالة الطوارئ وكذلك البرید اإللكتروني. إذا حالت التزامات العمل أو المسافة دون استالم طفلك في غضون ساعة واحدة، يتم استخدام ترتيبات بديلة. يجب أن تكون الترتيبات 

البديلة محددة قبل أن يلتحق طفلك ببرنامجنا وسيتم تطبيقها أثناء إقامة الطفل في المدرسة. 

یعرض ما یلي دلیل عام لمنع ذھاب الطفل إلى البرنامج وعودته: 
يجب على المدرس/ محامي األسرة االتصال بمدير خدمات الصحة والتغذية، إذا كان يتعين إرسال الطفل الموجود بالمركز إلى منزله.	 
سيقوم مدير خدمات الصحة والتغذية بتقييم كل حالة على حدة.	 
يجب على مدير خدمات الصحة والتغذية إخطار منسق الصحة على الفور بالحاالت المرضية الُمبلغ عنها بالمركز. سيتم اإلبالغ إدارة 	 

الصحة المحلية أو إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس عن هذه الحاالت، وفقًا إلرشادات الصحة العامة.
سوف يرسل مدير خدمات الصحة والتغذية الطفل إلى المنزل أو إلجراء تقييم طبي وفقًا للتوجيه أدناه. يمكن تعديل االستثناءات إذا 	 

حدث تفشي أو بؤر مرضية.

صحة وغذاء األطفال
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عندما يتم تحديد حالة مؤكدة لمرض معد، سيتم إخطار كافة أولياء أمور األطفال المحتمل تعرضهم للمرض وإعطائهم ورقة معلومات عن المرض واألعراض التي يجب 
ترقبها وسياسات االستبعاد المتعلقة بالمرض. سيبدأ موظفو المركز في اتخاذ كافة االحتياطات الخاصة باألمراض المعدية الالزمة لهذا المرض حسب توجيهات منسق الصحة. 

عندما يكون الطفل مصابًا أو قد يكون لديه حالة معدية )مثل كوفيد-19، أو بكتيريا، أو جدري الماء، أو الحصبة، أو قمل الرأس، وما إلى ذلك(، يجب على الوالد )الوالدين( 
االتصال بالمركز على الفور. ويكون هذا اإلخطار بالغ األهمية، حيث سيقوم البرنامج بإعداد خطاب إلرساله إلى المنازل إلخطار كافة أولياء األمور الذين يُحتمل أن يكون 

أطفالهم عرضة لإلصابة بالمرض. تقدم هذه الرسالة إرشادات في حالة مرض الطفل.

سيقوم مدير خدمات الصحة والتغذية بتقييم كل حالة من حاالت المرض المعدي وغير المعدي وسيطلب الوثائق الطبية من الوالدين بحسب الحاجة. جميع المعلومات المقدمة 
من قبل اآلباء تبقى سرية.

قیود المنع الصحیة
قد يتطلب البرنامج منع الطفل مؤقتًا من الحضور من أجل صحة وسالمة األطفال اآلخرين بسبب حالته الطبية. في هذه الحاالت، سيعمل موظفو البرنامج مع أولياء األمور 

لتسهيل إعادة دخول الطفل إلى البرنامج.

كوفید-19: سيتم استبعاد الطفل من الحضور أو إرساله إلى المنزل إذا ظهرت عليه أي أعراض لـ كوفيد-19، بما في ذلك الحمى والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق 
وصعوبة التنفس وأعراض الجهاز الهضمي )اإلسهال والغثيان والقيء( والتعب والصداع وفقدان مستجد لحاسة الشم و / أو التذوق، آالم عضلية جديدة، أو أي عالمات أخرى 

للمرض. 

إذا تعرض طفل أو فرد من أسرة الطفل لـ كوفيد-19، فلن يُسمح للطفل بدخول البرنامج حتى يتم عزلهم لمدة 14 يوًما المطلوبة بعد اليوم األخير من المخالطة للشخص 
المريض. 

إذا ثبتت إصابة طفل أو فرد من أسرة الطفل بـ كوفيد-19، فلن يُسمح للطفل بدخول البرنامج حتى يتم عزله لمدة 10 أيام على األقل من اليوم األول لظهور األعراض وأن 
يكون ال يعاني من الحمى لمدة 72 ساعة بدون تناول خافضات الحرارة وأن يكون هناك تحسنًا  كبيًرا في األعراض. يخضع التحرر من قيود العزل الختصاص مجلس 

الصحة المحلي. سيُطلب خطاب من مقدم الرعاية الصحية للطفل للعودة إلى المدرسة.

عدم المشاركة في أنشطة الفصل الدراسي: تبدأ العديد من األمراض الفيروسية والبكتيرية باإلرهاق والضعف ونقص الشهية وأعراض أخرى غير محددة. إذا كان الطفل 
غير قادر على المشاركة في أنشطة الفصل العادية، فقد يتم إرساله إلى المنزل حتى يشعر بأنه بحالة جيدة بما يكفي للمشاركة في البرنامج. يجب االتصال بمدير خدمات 

الصحة والتغذية لتقييم الحالة الصحية للطفل.

الحمى: سيتم إرسال الطفل إلى المنزل إذا كانت درجة الحرارة C / 100.0˚F˚37.78 أو أعلى. يجب أال يعود الطفل إلى البرنامج حتى تصبح درجة حرارته طبيعية 
ويكون خاليًا من األعراض لمدة 24 ساعة دون تناول الدواء.

اإلسهال: يُعرف اإلسهال بأنه عبارة عن حدوث تبرز مائي غير مرتبط بتغيرات النظام الغذائي. يجب استبعاد الطفل من البرنامج، إذا كان البراز أكثر ليونة من المعتاد 
وزادت عملية تبرز الطفل بمعدل مرتين أو أكثر عن النمط الطبيعي في اليوم. يكون االستبعاد مطلوبًا لألطفال الذين يرتدون الحفاضات وال يوجد أي براز في حفاضاتهم أو 
إذا زادت عملية تبرز الطفل بمعدل مرتين أو أكثر عن النمط الطبيعي في اليوم. يمكن للطفل العودة بعد تكون البراز بشكل طبيعي وبعد خلو الطفل من األعراض لمدة 24 

ساعة دون تناول األدوية. إذا استمر اإلسهال، يجب على اآلباء االتصال بمقدم الرعاية الصحية األولية للطفل.
ظهور دم في البراز دون أن يكون تفسير ذلك مرتبًطا بحدوث تغير في النظام الغذائي أو تناول أدوية أو البراز الصلب: يحتاج الطفل 	 

إلى إحالة إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص به للتقييم.

التقیؤ: يجب استبعاد الطفل في حالة حدوث نوبتين أو أكثر من القيء خالل الـ 24 ساعة الماضية. إذا حدثت نوبة واحدة من القيء المصحوب بحمى أو صداع شديد فإنها 
هذا يتطلب االستبعاد. يجب إحالة الوالدين إلى مقدم الرعاية األولية للطفل.

ألم مستمر بالبطن )يستمر ألكثر من ساعتين(: أو ألم متقطع مرتبط بالحمى أو أي أعراض أخرى. يجب إحالة الوالدين إلى مقدم الرعاية األولية للطفل.

طفح جلدي مصحوب بحمى أو تغیرات سلوكیة: سيتم استبعاد الطفل إلى أن يقرر مقدم الرعاية الصحية أن هذه األعراض ال تشير إلى مرض ُمْعد.

صحة وغذاء األطفال
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التهاب باطن العین: يتم استبعاد الطفل على الفور وقد يعود إلى البرنامج مع مالحظة طبية تفيد: 1( أن الطفل ليس مصابًا بمرض معدي أو 2( إذا كان التشخيص إيجابيًا 
وأن الطفل قد تلقى 24 ساعة من العالج بالمضادات الحيوية.

اآلفات الجلدیة غیر المحددة: يتم استبعاد الطفل حتى يكون لديه/لديها مذكرة طبية تقدم التشخيص وتنص على أنه بإمكانه/إمكانها العودة للبرنامج.

التهاب الحلق / الحمى القرمزیة: يتم استبعاد الطفل حتى يحصل على مذكرة طبية تقدم التشخيص والعالج بالمضادات الحيوية وتنص على أنه يمكن للطفل العودة إلى 
البرنامج.

الجدیري المائي: يتم استبعاد الطفل حتى يبدأ تقشر البثور. ويكون ذلك عادة بعد حوالي 6 أيام من ظهور الطفح الجلدي. يتم اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بالجديري المائي 
إلى لجنة الصحة العامة المناسبة. إن المذكرة الطبية إلزامية للعودة إلى البرنامج.

نزالت البرد: يتم استبعاد الطفل، فقط إذا كان غير قادر على المشاركة في البرنامج.

االلتهاب السحائي: يُستبعد الطفل وال يمكنه العودة إال بمذكرة طبية توضح التشخيص وتفيد بأنه يمكنه العودة. سيتم استبعاد بعض المخالطين. سيتم اإلبالغ عن االلتهاب 
السحائي إلى لجنة الصحة العامة المناسبة.

القوباء )عدوى الجلد(: سيتم استبعاد الطفل حتى يحصل على مذكرة طبية للعودة إلى البرنامج.

الجرب: سيتم استبعاد الطفل حتى يتم عالج الطفل والحصول على مذكرة طبية للعودة إلى البرنامج.

الشاھوق: سيتم استبعاد الطفل إلى أن يحصل على مذكرة طبية توضح التشخيص وتفيد بأن الطفل يمكنه العودة إلى البرنامج. سيتم اإلبالغ عن الشاهوق إلى لجنة الصحة 
العامة المناسبة.

النكاف: سيتم استبعاد الطفل إلى أن يحصل على مذكرة طبية توضح التشخيص وتفيد بأن الطفل يمكنه العودة إلى البرنامج. سيتم اإلبالغ عن النكاف إلى لجنة الصحة العامة 
المناسبة.

الحصبة: سيتم استبعاد الطفل إلى أن يحصل على مذكرة طبية توضح التشخيص وتفيد بأن الطفل يمكنه العودة إلى البرنامج. سيتم اإلبالغ عن الحصبة إلى لجنة الصحة 
العامة المناسبة.

الحصبة األلمانیة: سيتم استبعاد الطفل إلى أن يحصل على مذكرة طبية توضح التشخيص وتفيد بأن الطفل يمكنه العودة إلى البرنامج. سيتم اإلبالغ عن الحصبة األلمانية إلى 
لجنة الصحة العامة المناسبة.

الهربس البسیط )القروح الباردة(: سيتم إرسال الطفل إلى المنزل إذا لم يتم تغطية البثور أو لم يتم تقشرها. إن المذكرة الطبية إلزامية للعودة إلى البرنامج.

االلتهاب الكبدي: سيتم استبعاد الطفل إلى أن يحصل على مذكرة طبية توضح التشخيص وتفيد بأن الطفل يمكنه العودة إلى البرنامج. سيتم اإلبالغ عن االلتهاب الكبدي إلى 
لجنة الصحة العامة المناسبة.

الـدرن: يجب استبعاد الطفل المصاب بحالة مشتبه بها أو مؤكدة وإبالغ إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس على الفور. قد يعود الطفل فقط مع مذكرة طبية توضح 
التشخيص والعالج وتفيد بأنه يمكن للطفل العودة إلى البرنامج. إذا سافر الطفل خارج الواليات المتحدة لمدة شهر واحد أو أكثر، قبل العودة إلى الفصل الدراسي، يجب أن 

يخضع الختبار تقييم مخاطر السل.

صحة وغذاء األطفال
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التغذیة
تقییم التغذیة لمن ھم في مرحلة ریاض األطفال: يقدم قسم التغذية تقييماً غذائياً لكل طفل. يعتمد هذا التقييم على:

النتائج المعملية )لمستويات الحديد والرصاص( في العينات التي تم سحبها من كل طفل.	 
يتم فحص الطول والوزن مرتين في السنة. 	 
يتم استكمال استبيان التغذية والنشاط البدني مع ولي األمر في غضون 45 يوًما من التسجيل.	 

بناًء على هذا التقييم، سيتلقى أولياء األمور معلومات عن التغذية عبر البريد مع إتاحة فرصة مقابلة خبير التغذية لمناقشة تقييم طفلهم.

تقییم التغذیة للرضع واألطفال الصغار: يستكمل مدير خدمات الصحة والتغذية تقييم التغذية مع ولي األمر/الوصي من خالل إجراء مقابلة وسيسجل أيًضا طول طفلك 
ووزنه. بسبب كوفيد-19، فسوف تستمر هذه العملية فعليًا حتى إشعار آخر. في هذا الوقت تتم مناقشة جدول التغذية الحالي للطفل ويمكن لمدير خدمات الصحة والتغذية إعداد 

خطة الوجبات المناسبة للطفل. سيوفر مدير خدمات الصحة والتغذية المعلومات الغذائية الالزمة لولي األمر.

تقییم التغذیة للنساء الحوامل: يلتقي مدير خدمات الصحة والتغذية بالنساء الحوامل المسجالت في برنامج إرلي هيد ستارت. بسبب كوفيد-19، فسوف تستمر هذه العملية 
فعليًا حتى إشعار آخر. خالل هذه الزيارة، يتم تقييم جدول األكل الحالي لألم وستتلقى األم أي معلومات غذائية ضرورية. سيقضي مدير خدمات الصحة والتغذية بعض الوقت 

في التحدث إلى األم حول كيفية إطعام طفلها: الرضاعة الطبيعية و/أو حليب األطفال.

تعدیل الوجبة: سيطلب موظفو البرنامج شهادة طبيه من مقدم الرعاية األولية للطفل عندما يشير أحد أولياء األمور/ األوصياء إلى أن طفلهم يعاني من حساسية تجاه الطعام/
عدم تحمله. إذا ظهرت حساسية أو حالة أخرى تتطلب تعديل النظام الغذائي للطفل خالل العام الدراسي، فالبد من تقديم شهادة طبية كي يتسنى مواصلة تلقي الطفل لوجبات 

الطعام في المدرسة. ال تكون الشهادة الطبية مطلوبة لتأكيد التفضیالت الدینیة أو الشخصیة مثل الغذاء النباتي. تشمل أسباب تعديل النظام الغذائي الحساسية من بعض األغذية 
.PKU أو عدم تحملها أو حدوث تغيرات بسبب مشاكل المضغ أو البلع أو الحاالت الطبية مثل مرض السكري أو بيلة الفينيل كيتون

يجب إكمال البيان الطبي من قبل طبيب الطفل أو مقدم الرعاية الصحية وإعادته من قبل الوالد / الوصي إلى المركز قبل أن يجلس الطفل لتناول وجبة الطعام. إذا ظهرت 
حساسية تجاه الطعام أو حالة أخرى تتطلب تعديل النظام الغذائي لطفل خالل العام الدراسي، فيجب تقديم بيان طبي للطفل لمواصلة تلقي وجبات الطعام في المدرسة. ال تكون 

الشهادة الطبية ضرورية لتأكيد التفضيالت الدينية أو الشخصية مثل الغذاء النباتي. 

وزارة الزراعة األمریكیة وبرنامج رعایة النظام الغذائي لألطفال والبالغین: تشارك كافة مراكز برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون 
من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD في برنامج رعاية النظام الغذائي لألطفال والبالغين )CACFP( التابع لوزارة الزراعة األمريكية )USDA( الذي تديره إدارة 

ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي.

يجب أن تفي الوجبات المقدمة بمتطلبات التغذية التي حددها برنامج رعاية النظام الغذائي لألطفال والبالغين. تلتزم برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة 
لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD - كي يتسنى لها المشاركة - باتباع إرشادات برنامج رعاية النظام الغذائي لألطفال والبالغين والتي تستلزم استكمال 

نموذج تسجيل الطفل في البرنامج وقوائم البرنامج التي تفي بمتطلبات نمط وجبات برنامج رعاية النظام الغذائي لألطفال والبالغين. كما تتوافق قوائم البرنامج أيًضا مع 
اإلرشادات الغذائية وفقًا لعمر الطفل. البد من تقديم شهادة طبية من الطبيب الخاص بطفلك إذا كان طفلك ال يستطيع تناول األطعمة التي يتطلبها برنامج رعاية النظام الغذائي 

لألطفال والبالغين. 

الوجبات والوجبات الخفیفة: يتلقى كافة األطفال وجبات مغذية يحددها الفريق الصحي وأولياء األمور والموظفين. يحصل األطفال على اإلفطار والغداء والوجبة الخفيفة 
ووجبة خفيفة أخرى إذا كانوا يتواجدون في المركز ألكثر من ثماني )8( ساعات. يعتبر وقت الطعام جزًءا مهًما من المنهج الدراسي لكل طفل.

صحة وغذاء األطفال
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يجلس األطفال عادة ويتناولون الطعام في جو عائلي. يتيح ذلك لألطفال التعرف على األطعمة الجديدة واألذواق الجديدة والقوائم الجديدة لألطعمة. يمكن لألطفال اختيار كمية 
الطعام التي يرغبون في تناولها في طبقهم كما يتعلمون ممارسة آداب المائدة ومهارات جديدة باستخدام األيدي واألصابع. ومع ذلك، ونتيجة لجائحة كوفيد-19، يتم تقديم 

جميع الوجبات بشكل فردي لكل طفل. قد يتم استئناف تقديم الوجبات ذات الطابع العائلي مرة أخرى بمجرد أن توضح لوائح التعليم المبكر والرعاية ومؤشرات الصحة العامة 
أنه من اآلمن القيام بذلك. 

يتم توفير األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والغنية بالفيتامينات والمعادن واأللياف وقليلة الدهون والسكر والملح. ال يتم تقديم أطعمة مثل النقانق والبولونيا ومشروبات الصودا 
والحلوى بسبب محتواها الغذائي السيئ. 

ال يتم تقديم أطعمة مثل الفشار وحبات العنب غير الُمقطعة للرضع واألطفال الصغار ألنه في بعض األحيان يصعب تناولها؛ مما يشكل خطر االختناق. 

يتم توفير جميع األطعمة فقط من خالل برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال. يتم إعداد هذه الوجبات في مطابخ حاصلة على ترخيص ومن خالل موظفي خدمة 
طعام معتمدين ومدربين على إعداد وجبات األطفال الذين يحتاجون إلى أنظمة غذائية خاصة نتيجة لحاالت صحية مثل الحساسية لبعض أنواع األطعمة وعدم تحملها ومرض 

السكري وعدم القدرة على النمو. 

يتم تغذية الرضع عندما يكونون جائعين. سيحدد الرضيع مقدار ما يأكله أو تأكله. لدى الرضع شهية صغيرة، خاصة عند البدء في تناول األطعمة الصلبة. قد ال يتمكنون من 
تناول وجبة كاملة في وقت واحد. يتغذى الرضع األصغر سنًا )أقل من 6 أشهر( عند الطلب، وبالتالي، سيتم إطعامهم حسب الضرورة أو كل فترة تتراوح من ساعتين إلى 4 
ساعات. قد يحتاج الرضع األكبر سنًا إلى تناول الطعام بشكل متكرر يزيد عن التغذية المحددة. ال يُجبر الرضع أبًدا على إنهاء زجاجة اإلرضاع أو الطعام الصلب. وامتثاالً 

لمتطلبات إدارة التعليم المبكر والرعاية فيما يتعلق بسالمة تسخين زجاجات اإلرضاع، ال يمكن للمراكز استخدام وعاء الفخار أو جهاز تسخين الزجاجات أو فرن الميكروويف 
لتسخين زجاجات إرضاع األطفال. إذا طلب أولياء األمور تدفئة زجاجة الرضيع قبل الرضاعة، فيمكن وضع الزجاجة تحت الماء الدافئ أو الجاري أو وضعها في وعاء به 

ماء صنبور دافئ.

يتم تقديم األطعمة الصلبة للرضع واألطفال الصغار في عمر ستة أشهر أو عندما يكون ذلك مناسبًا لنموهم. يتم وضع خطة فقط بعد أن يقوم مدير خدمات الصحة والتغذية 
بالتشاور مع ولي األمر )أولياء األمور( وتحديد تقديم األطعمة الصلبة في المنزل. 

يقدم برنامج إرلي ستارت هيد التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD تركيبة معتمدة من وزارة الزراعة األمريكية ويوفر حبوب األطفال الغنية بالحديد 
واألطعمة المناسبة لكافة الرضع الذين يتلقون خدمات الرعاية الخاصة بنا. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، يمكن للبرنامج أن يوفر لك الموارد الالزمة لضمان 

حصول طفلك على حليب الثدي. 

يتم تشجيع األمهات المرضعات على الرضاعة الطبيعية. لمساعدة األم المرضعة، سيقوم الموظفون بما يلي:
عدم إرضاع الطفل سواء من لبن األم أو اللبن الصناعي لمدة تتراوح من ساعة إلي ساعة ونصف قبل الوقت المتوقع لعودة األم حتى 	 

يكون الرضيع جاهًزا للرضاعة الطبيعية عند وصولها.
توفير مكان هادئ لألم إلرضاع طفلها.	 
دعم األمهات من خالل الكلمات التشجيعية.	 

يتم تقديم قوائم األطعمة ألولياء األمور كل شهر. نظًرا ألن الوجبات تعتمد على التنوع الثقافي لكافة األسر التابعة لنا، فقد تختلف بعض األطعمة عما يتناوله األطفال في 
المنزل. يُطلب من أولياء األمور مراجعة قوائم األطعمة كل شهر والتحدث مع مدير خدمات الصحة والتغذية إذا كان لديهم أي مقترحات أو أسئلة أو مخاوف. 

إحضار الطعام من المنزل: ألسباب تتعلق بالسالمة، تتطلب والية كومنولث ماساتشوستس إعداد وجبات األطفال في مطابخ مرخصة من قبل موظفين معتمدين في مجال 
سالمة األغذية والنظافة الصحية. لهذا السبب يتم توفير كافة األطعمة من خالل برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع 

بوسطن ABCD فقط. ستقوم مطابخ البرنامج بإعداد كافة األطعمة، بما في ذلك طعام األطفال الذين يخضعون لنظام غذائي خاص عندما يستكمل طبيب األطفال أو أخصائي 
الحساسية الشهادة الصحية لألطفال الذين يعانون من تعديالت في النظام الغذائي. ال یجوز ألولیاء األمور إرسال أي طعام أو شراب لألطفال بما في ذلك أطعمة الحفالت أو 

ھدایا االحتفال مثل األعیاد أو حفالت أعیاد المیالد أو احتفال نهایة العام الدراسي. یحتفل كل فصل دراسي بأعیاد المیالد على مدار الشهر بنشاط خاص إذا ُطلب ذلك.

صحة وغذاء األطفال
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الملحق أ: زیارة الطفل السلیم/جدول الفحص البدني لألطفال

ینبغي أن تحدث زیارات رعایة الطفل:

من عمر یومان 
إلي 4 أیام بعد 

الوالدة

سنویاً من عمر 
سنتین فصاعداً

شهرین
شهراًشهراًأشهر

 شهراً 
)سنتان(

اشهرأشهر
شهر واحد

شهراً
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الملحق ب: جدول التطعیمات الموصي بها لألشخاص الذین تتراوح 
أعمارھم من سن یوم وحتى 18 عاًما

تطعیمات 2020 الموصي بها لألطفال منذ الوالدة وحتى سن 6 سنوات

االلتهاب الكبدي بااللتهاب الكبدي ب

 الدفتریا والتیتانوس 
DTaP والسعال الدیكي

 تطعیم Hib المضاد لبكتیریا 
النزلة المستدیمة

 المكورات الرئویة 
PCV13 المتقارن

IPV شلل األطفال غیر المنشط

اإلنفلونزا )سنویا( *

االلتهاب الكبدي أ§

 الحصبة والنكاف 
والحصبة األلمانیة

الحماق )جدیري الماء(

تشير الصناديق المظللة إلى إمكانية إعطاء اللقاح خالل النطاق العمري الموضح.

 الحظ أنه: إذا فات طفلك جرعة، فال داعي للبدء من جديد. ما عليك سوى الرجوع إلى طبيب طفلك للحصول على الجرعة التالية. تحدث مع طبيب طفلك إذا كانت لديك 
أسئلة حول اللقاحات.

الحواشي:
*  يوصى باستخدام جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع على األقل لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 8 سنوات الذين يتلقون لقاح اإلنفلونزا ألول مرة ولبعض 

األطفال اآلخرين في هذه الفئة العمرية.
§  تكون جرعتين  من تطعيم االلتهاب الكبدي أ ضرورية للحماية الدائمة. يجب إعطاء الجرعة األولى من لقاح االلتهاب الكبدي أ في عمر يتراوح بين 12 شهًرا و 23 شهًرا. 
يجب إعطاء الجرعة الثانية بعد 6 أشهر من الجرعة األولى. يجب أيًضا أن يحصل كافة األطفال والمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 24 شهًرا والذين لم يتم تطعيمهم على 

جرعتين من لقاح االلتهاب الكبدي أ.
إذا كان طفلك یعاني من أي حالة مرضیة تعرضه لخطر اإلصابة أو یسافر خارج الوالیات المتحدة، تحدَّث إلى طبیب طفلك عن اللقاحات اإلضافیة التي قد یحتاجها.

لمزید من المعلومات، اتصل على الرقم المجاني:
www.cdc.gov/vaccines/parents 800-1 أو قم بزیارة-CDC-INFO )1-800-232-4636(

www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html

اإلنفلونزا

جرعة واحدة؛ يجب تلقي جرعة من لقاح اإلنفلونزا الموسمية لموسم اإلنفلونزا الحالي )يوليو-يونيو( سنويًا ألي شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر 
بحلول 31 ديسمبر.  يجب أن يكون الطالب الجدد الذين يدخلون بين 1 يناير و 31 مارس قد تلقوا جرعة من اللقاح لموسم اإلنفلونزا الحالي لدخول 

البرنامج.
استناًدا إلى تاريخ تطعيم الطفل ضد اإلنفلونزا، قد توصي اللجنة االستشارية لممارسات التحصين بجرعة ثانية من لقاح اإلنفلونزا في نفس الموسم.  في 

هذه الحاالت، يوصى بالجرعة الثانية ولكنها غير مطلوبة لدخول البرنامج.

1والدة
الشهر

 2
الشهور

 4
الشهور

 6
الشهور

 12
الشهور

 15
الشهور

 18
الشهور

23-19
 الشهور

 3-2
السنوات

 6-4
السنوات

االلتهاب الكبدي 
   ب

RV تطعیم الروتاRV تطعیم الروتاRV تطعیم الروتا

الدفتریا والتیتانوس 
والسعال الدیكي 

DTaP

الدفتریا والتیتانوس 
والسعال الدیكي 

DTaP

الدفتریا والتیتانوس 
والسعال الدیكي 

DTaP
 

الدفتریا والتیتانوس 
والسعال الدیكي 

DTaP
تطعیم Hib المضاد 

لبكتیریا النزلة 
المستدیمة

تطعیم Hib المضاد 
لبكتیریا النزلة 

المستدیمة

تطعیم Hib المضاد 
لبكتیریا النزلة 

المستدیمة
المكورات الرئویة 
PCV13 المتقارن

المكورات الرئویة 
PCV13 المتقارن

المكورات الرئویة 
PCV13 المتقارن 

شلل األطفال غیر 
IPV المنشط

شلل األطفال غیر 
IPV شلل األطفال غیر  المنشط

IPV المنشط

الحصبة والنكاف 
والحصبة األلمانیة

 الحماق 
)جدیري الماء(

ھل تنتظر أسرتك مولوًدا جدیًدا؟
لحماية طفلك الجديد من السعال الديكي، احصل على 

لقاح Tdap. الوقت الموصي به للتطعيم من األسبوع 
رقم 27 وحتى األسبوع 36 من الحمل. تحدَّث إلى 

طبيبك لمزيد من التفاصيل.
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سیاسة إعطاء الدواء

يتم تشجيع أولياء األمور/أو األوصياء القانونيين ومقدمي الرعاية األولية على ترتيب أوقات العالج في غير أوقات الدوام المدرسي متى أمكن ذلك. إذا كان البد من إعطاء 
الدواء من قبل الموظفين، فيجب استكمال نموذج ترخيص الدواء للطفل موقعًا من قبل الطبيب وولي األمر/الوصي ويكون متاًحا في ملف الطفل في البرنامج حتى يتمكن فريق 

برنامج هيد ستارت من إدارة إعطاء الدواء. يُطلب من أولياء األمور إحضار كافة األدوية مع ملصقات الصيدلية األصلية. في البرنامج، لن يتم قبول األدوية الموصوفة من 
المنزل بدون ملصقات الصيدلية، مثل البينادريل. يجب أن يكون اإلذن الكتابي من أولياء األمور وممارس الرعاية الصحية ساري المفعول لمدة عام واحد، ما لم يتم سحبه قبل 

ذلك ويجب تجديده سنويًا أو عندما تتغير حالة الطفل الستمرار إعطاء الدواء و/أو العالج. 

 على ولي أمر الطفل أن يوفر جميع األدوية التي تُعطى للطفل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األدوية التي تُعطى عن 	 
طريق الفم والموضعية وأي نوع من األدوية. يجب أن تكون جميع األدوية في عبواتها األصلية مع الملصقات األصلية. األدوية 

الموضعية بدون وصفة طبية وتلك التي ال تتطلب ملصق صيدلية سيتم تمييزها باسم الطفل من قبل مدير خدمات الصحة والتغذية قبل 
وضعها في الفصل

خالل جائحة كوفيد-19، يجب إعطاء كافة أدوية العودة للبرنامج للموظفين مسبقًا قبل السماح للطفل بحضور البرنامج ويتم ذلك 	 
مباشرة من قبل ولي األمر/الوصي. يجب إحضار أي دواء جديد مع جميع الوثائق المطلوبة والمحدثة إلى البرنامج قبل استئناف 

بدء تلقي الطفل للخدمات. يجب إخطار مدير خدمات الصحة والتغذية فور إدخال الدواء في البرنامج وإجراء فحص بصري لألدوية 
والوثائق المصاحبة للتأكد من دقتها واكتمالها. إذا ترك أحد أولياء األمور الدواء في البرنامج بدون نموذج تفويض موقع عليه أو بدون 

ملصق صيدلية، فسيتم إخطار مدير خدمات الصحة والتغذية وإرسال الدواء إلى المنزل في نفس اليوم.
يجب أن يتم إعطاء الجرعة األولى من جميع األدوية من قبل ولي األمر/الوصي في المنزل. يجب أال يقوم المعلم بإعطاء أي دواء 	 

مخالف لإلرشادات الموجودة على العلبة األصلية، ما لم يتم التصريح بذلك كتابيًا من قبل ممارس الرعاية الصحية المرخص للطفل.
توفر البرامج واقي الشمس لألطفال من سن 6 أشهر فما فوق. سيتم إعطاء واقي الشمس للرضيع/الطفل بموجب إذن كتابي من ولي 	 

األمر. سيُحفظ الواقي من الشمس بعيًدا عن متناول األطفال في الفصل وسيتم استخدامه من قبل موظفي البرنامج.
تتطلب معايير أداء برنامج "هيد ستارت" أن يتم وضع ملصق على كافة األدوية الخاصة بكل من األطفال والموظفين/المتطوعين 	 

وتخزينها بعيًدا عن متناول األطفال وحفظها في المبردات إذا لزم األمر. يجب تخزين األدوية الموصوفة التي تتطلب التبريد في 
الثالجة، بحيث ال يمكن لألطفال الوصول إليها، ويتم االحتفاظ بها في درجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 42 درجة فهرنهايت. 

يجب أن تكون جميع أدوية الطوارئ مثل حاقنات اإلبينيفرين اآللية متاحة على الفور لالستخدام حسب الحاجة. يتم تخزين جميع 
األدوية في حقيبة األدوية في الفصل الدراسي، وتكون مرتفعة بعيداً عن متناول األطفال ولكن في متناول الموظفين. يجب تخزين كافة 

األدوية في ظروف مناسبة للصحة والحفظ واألمن والسالمة.
سيتم إعطاء كافة األدوية )الموصوفة وغير الموصوفة( للطفل من قبل المدرس أو من ينوب عنه )موظف مدرب بشكل مناسب(. 	 

يجب تدريب كل شخص يقوم بإعطاء وصفة طبية أو دواء بدون وصفة لطفل على التأكد من أن الطفل المناسب يتلقى الجرعة 
المناسبة من الدواء الصحيح المخصص لهذا الطفل ويتم إعطاؤه في الوقت )األوقات( الصحيح، ومن خالل اتباع الطريقة الصحيحة 

)الحقوق الخمس إلدارة وإعطاء األدوية(.
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يجب أن يكون كافة األشخاص الذين يقومون بإعطاء الدواء )بخالف األدوية الموضعية( مدربين ويجب أن يثبتوا الكفاءة سنويًا في 	 
إدارة األدوية، قبل التصريح لهم بإعطاء أي دواء. يجب أن يكون الموظفون المناسبون قادرين على إظهار التقنيات المناسبة إلعطاء 

األدوية والتعامل معها وتخزينها، بما في ذلك استخدام أي أدوات ضرورية إلعطاء الدواء.
في أي وقت ينتقل فيه الطفل إلى قاعة دراسية جديدة أو يتم إعادة تخصيص مدرس  لقاعة دراسة جديدة، يجب إبالغ مدير خدمات 	 

الصحة والتغذية للتأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس مدربين على رعاية احتياجات الرعاية الصحية الخاصة لألطفال في قاعة 
الفصل الدراسية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الربو أو الحساسية الغذائية أو أي قيود غذائية.

يتلقى كافة أفراد فريق التعليم، بمن فيهم أولئك الذين ال يقومون بإعطاء األدوية تدريبًا للتعرف على اآلثار الجانبية الشائعة والتفاعالت 	 
العكسية بين األدوية المختلفة واآلثار الجانبية المحتملة ألدوية معينة يتم تناولها في البرنامج.

في كل مرة يتم فيها إعطاء الدواء، يجب على الموظفين توثيق وتسجيل اسم الدواء والجرعة ووقت وطريقة اإلعطاء والشخص الذي 	 
قام بإعطاء الدواء في سجل الطفل وذلك باستثناء األدوية الموضعية التي ال تتطلب وصفة طبية مثل واقي الشمس.

يتم تشجيع أولياء األمور/األوصياء على المشاركة بنشاط في رعاية أطفالهم. نرحب بقيام كافة أولياء األمور بعد الحصول على إذن 	 
كتابي من ممارس الرعاية الصحية ألطفالهم بتدريب فريق التعليم على تنفيذ خطة الرعاية الصحية الفردية لطفلهم.

سيتم تدوين اللفافات الورقية وردود الفعل ورفض تناول الدواء في سجل الدواء الخاص بالطفل. عند حدوث خطأ دوائي، سيتم 	 
االتصال بمركز مراقبة السموم اإلقليمي وولي أمر الطفل على الفور. سيتم توثيق الحادث في سجل الطفل بالمنشأة.

يجب إعادة جميع األدوية الموصوفة غير المستخدمة أو المتوقفة أو القديمة إلى ولي األمر / الوصي ويجب أن يتم توثيق هذه اإلعادة 	 
في سجل الطفل.

يجب أن تُعطى كافة األدوية وفقًا للموافقة ومتطلبات التوثيق المحددة في الجدول أدناه. سيجيب مدير خدمات الصحة والتغذية على 	 
كافة األسئلة المتعلقة بسياسة إدارة وإعطاء الدواء.

في حالة وصف أكثر من دواء لطفل، تكون نماذج ترخيص الدواء ضرورية ومطلوبة لكل دواء وخطة الرعاية الصحية الفردية أو 	 
خطة العمل لكل حالة طبية.

المتطلبات اإلضافیة للعالج:
يجب أن تكون أدوية الطوارئ مثل حاقنات اإلبينفرين متاحة لالستخدام على الفور. على سبيل المثال، يجب إحضار حاقنات 	 

اإلبينفرين مع األطفال أثناء اللعب في الهواء الطلق أو المشي وفقًا لما يلزم في البند7.11 )2( )و(. التدريب من قبل ممارس رعاية 
صحية مرخص على إعطاء حقنة اإلبنفرين موصى به للغایة ولكنه غير مطلوب.

يجب أن يحتوي كل برنامج على أجهزة استنشاق لمرضى الربو / وأنابيب استنشاق إضافية في الموقع ومتاحة لالستخدام في حالة فقد 	 
أي منها أو تلفها أو إتساخها. يجب تسمية أجهزة االستنشاق / أنابيب االستنشاق باسم الطفل. 

سيلتزم جميع الموظفين بتاريخ انتهاء الصالحية المدون على ملصق الصيدلية الخاص بالدواء. تنتهي الصالحية بعد 12 شهًرا من 	 
تاريخ ملء الوصفة الطبية. إذا كان ملصق الصيدلية ينص على "انظر تاريخ انتهاء صالحية الشركة المصنعة"، فسيظل الموظفون 

ملتزمين بمدة 12 شهًرا من تاريخ ملء الوصفة الطبية.

سیاسة إعطاء الدواء
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األدوية منتهية الصالحية: ال يتم استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية. يتعين على ولي األمر/الوصي إحضار أدوية جديدة قبل 	 
انتهاء صالحية الدواء. إذا لم يتم إحضار األدوية الجديدة، فسيتم استدعاء ولي األمر/الوصي للحضور إلى البرنامج لتدبير الدواء.

وفقًا لقوانين الصيدلة بماساتشوستس 722.060 و722.070، سيتم قبول األدوية العامة، حيث يمكن للصيادلة ملء األدوية 	 
الموصوفة باستخدام دواء عام مساٍو للدواء الموصوف، ما لم يحدد ممارس الصحة جملة "ال يتم استخدام بدائل".

سیكون مدیر خدمات الصحة والتغذیة متاًحا إذا كانت لدیكم أي أسئلة متعلقة بسیاسة إدارة وإعطاء الدواء.

تلزم موافقة الوالدین نوع الدواء
الكتابیة

تلزم موافقة الطبیب 
الكتابیة

یلزم ملصق  
الصیدلي

یلزم التسجیل في 
السجل

نعم، صالحة لمدة سنة تقويمية وصف الدواء
واحدة.

نعم، صالحة لمدة سنة 
نعم، بعد كل مرة يتم نعمتقويمية واحدة.

فيها تناول الدواء

نعم، يتم أسبوعيا تجديد الجرعة أدوية غير موصوفة تُعطى عن طريق الفم
ووقتها وعدد األيام والغرض

نعم، صالحة لمدة سنة 
نعم، بعد كل مرة يتم نعمتقويمية واحدة.

فيها تناول الدواء

بدون وصفة طبية لألعراض الخفيفة غير المتوقعة 
)على سبيل المثال ايبوبروفين واسيتامينوفين 

ومضادات الهيستامين(

نعم، صالحة لمدة سنة تقويمية 
واحدة.

نعم، صالحة لمدة سنة 
نعم، بعد كل مرة يتم نعمتقويمية واحدة.

فيها تناول الدواء

موضعي، بدون وصفة طبية للعالج )عند استخدامه 
لفتح الجروح أو معالجة جروح الجلد، مثل ملطف 

التهابات الحفاضات(

نعم، صالحة لمدة سنة تقويمية 
واحدة.

نعم، صالحة لمدة سنة 
نعم، بعد كل مرة يتم نعمتقويمية واحدة.

فيها تناول الدواء

موضعية غير موصوفة 
 )ال يستخدم مع جرح مفتوح أو في حالة خدوش 

الجلد مثل واقي الشمس، طارد الحشرات(

نعم، صالحة لمدة سنة تقويمية 
الالالواحدة.

سیاسة إعطاء الدواء
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ساعات العمل

يحدد كل مركز ساعات العمل به بناًء على احتياجات المجتمع. كافة الفصول الدراسية في برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية 
مجتمع بوسطن ABCD مفتوحة لألطفال بحد أدنى 5.5 ساعة كما أن العديد من الفصول الدراسية تعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا لألطفال الذين لديهم أماكن مدعومة 

لتلقي الرعاية. ينشر كل فصل نسخة من الجدول اليومي. تم تخفيض ساعات البرنامج في 2020-2021 للسماح بالمزيد من التباعد االجتماعي والتطهير الصحي والتعقيم، 
لضمان سالمة األطفال واألسر والموظفين.

يتوقع من اآلباء إحضار أطفالهم إلى المركز عند فتح الفصل الدراسي. الوصول متأخًرا يعني أن الطفل تفوته األنشطة المهمة التي تبدأ كل يوم. على مدار العام الدراسي 
2020-2021 بالبرنامج، قد يكون لكل قاعة فصل دراسي أوقات محددة مسبقًا ومتباينة لتسليم واستالم الطفل وذلك لضمان سالمة األطفال واألسر والموظفين. وهذا يسمح 

بالتباعد االجتماعي وإجراء الفحص الصحي اليومي. من الضروري أن يلتزم أولياء األمور بمواعيد التوصيل واالستالم المحددة مسبقًا. 

نظام إشعار الطوارئ: في حالة الطوارئ )بما في ذلك الطقس السيء(، تستخدم برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل 
تنمية مجتمع بوسطن ABCD نظام مرسال خاص بالمدرسة )SchoolMessenger( إلخطار أولياء األمور واألوصياء بذلك. سيقوم نظام مرسال المدرسة 

)SchoolMessenger( بإرسال مكالمات آلية أو رسائل نصية ألولياء األمور/األوصياء حول المعلومات المتعلقة بهذا الشأن. بعد التسجیل ستتلقى رسالة نصیة أو رسالة 
عبر البرید اإللكتروني من نظام مرسال المدرسة )SchoolMessenger( تطالبك باالشتراك من أجل تلقي إخطارات الطوارئ. یتعین علیك االشتراك في الخدمة حتى 
تتمكن من تلقي إخطارات الطوارئ ھذه. يرجى إبالغ موظفي البرنامج إذا حدث تغيير في رقم )أرقام( هاتفك أو عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك حتى يكون لدينا أحدث 

المعلومات المسجلة في الملف. 

سیاسة التعامل مع الطقس: في حالة الطقس السيئ، سيتم نشر وإرسال رسالة عبر هاتف كل مركز على حدة. يرجى االتصال بالخط الفردي لطوارئ الطقس بمركزك 
لمعرفة ما إذا كانت المدرسة ستعمل في حالة سوء األحوال الجوية.
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سیتم إغالق جمیع برامج وقاعات الفصل الدراسي الخاصة ببرنامج ھید ستارت والبرامج الخدمیة لألطفال التابعة 
لمؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن ABCD في األیام التالیة خالل العام الدراسي 2021-2020 

بالبرنامج:

ساعات العمل

یتم إغالق القاعات الدراسیة لبرنامج ھید ستارت التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمیة مجتمع بوسطن ABCD في أیام إضافیة خاصة بالتدریب وعطالت البرنامج.  
راجع صفحة 42 لالطالع على أیام اإلغالق لبرامج إرلي ھید ستارت 

وبرنامج ھید ستارت وبرامج خدمات الیوم الممتد لرعایة الطفل.

عطلة - عید العمال2020/9/7

عطلة - یوم كولومبوس2020/10/12

عطلة - یوم المحاربین القدامى )یحتفل به(2020/11/11

- 2020/11/26
عطلة - عطلة عید الشكر2020/11/27

عطلة - عید المیالد المجید2020/12/25

عطلة - عید رأس السنة 2021/1/1

عطلة - میالد مارتن لوثر كینج2021/1/18

عطلة - یوم الرئیس2021/2/15

عطلة - یوم التطویر المهني للعاملین على مستوى المدینة2021/2/17

عطلة - الیوم الوطني2021/4/19

عطلة - یوم التطویر المهني للعاملین على مستوى المدینة2021/4/23

عطلة - یوم الشهداء2021/5/31

عطلة - عید االستقالل )یحتفل به(2021/7/5

 -2021/8/19
عطلة - یوم التطویر المهني للعاملین على مستوى المدینة2021/8/20
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سیاسات التوصیل/االستالم

هذه السياسة فعالة حتى إشعار آخر. تم وضع هذه السياسة لضمان سالمة كافة األطفال وفريق العمل وأولياء األمور، بما يتماشى مع سياسة إدارة التعليم المبكر والرعاية
eeclead.force.com/apex/EEC_ChildCareEmergencyReopenInfo( EEC(. ربما يتم إجراء تعديالت على هذه السياسة وفقًا الحتياجات الصحة 

 .EEC العامة وتحديثات سياسة الطواري من إدارة التعليم المبكر والرعاية

عام: 
جميع المراكز لديها ساعات محددة لنوع برنامجها وفصولها الدراسية. لضمان توافر الوقت الكافي لتنظيف وتعقيم وتطهير األماكن، 	 

ولضمان التباعد االجتماعي، ربما يطرأ تغيير على ساعات البرنامج باختالف الفصل والطفل.
يتعين على أولياء األمور تحديث نموذج خطة الوصول والمغادرة )الموجود في ُكتيب ولي األمر( مع ذكر مخططات الوصول 	 

والمغادرة الخاصة بكل طفل. يتعين أن يكون لدى كل طفل أفراد بالغين يسهل الوصول إليهم ومدرجين في خطة النقل الفردية 
وُمخولين باستالم الطفل. يجب على أولياء األمور إخطار محامي األسرة بأي تغييرات مستقبلية في معلومات االتصال في حاالت 

الطوارئ الخاصة بهم و/أو جهات االتصال في حاالت الطوارئ.
يتعين على األسر المحافظة على تحديث معلومات االتصال الخاصة بهم مع فريق عمل البرنامج، بما في ذلك تحديث جهات االتصال 	 

في حاالت الطوارئ.
يتعين على فريق العمل بالبرنامج المحافظة على تحديث كافة معلومات االتصال الخاصة باألسرة والبالغين بقاعدة بيانات الموقع 	 

.Myheadstart.com اإللكتروني

خاص بكوفید-19:
لن يُسمح ألي شخص يُعتقد أنه خالط أحد المصابين كوفيد-19 بدخول البرنامج، بغض النظر عما إذا كان يعاني من أعراض أم ال. 	 

يتعين على األفراد المخالطين البقاء في المنزل وأن يعزلوا أنفسهم عن اآلخرين. ويتعين عليهم عدم الذهاب للعمل أو رعاية األطفال 
 أو الذهاب إلى األماكن العامة لمدة 14 يوًما على األقل. إذا لم تظهر أعراض على المخالط و/أو كانت نتائج االختبارات 

لـ كوفيد-19 سلبية، فيتعين عليه أن يظل في الحجر الصحي وأن تستمر متابعته صحيًا لمدة 14 يوم كاملة. 
إذا كان طفلك مريضاً أو ظهرت عليه أعراض جديدة، يجب عليك إخطار البرنامج على الفور عن طريق االتصال أو إرسال بريد 	 

إلكتروني إلى مدير البرنامج أو من ينوب عنه. 
إذا كان اختبار الطفل أو أحد أفراد األسرة لـ كوفيد-19 إيجابيًا، فيجب إخطار البرنامج على الفور عن طريق االتصال أو إرسال 	 

بريد إلكتروني إلى مدير البرنامج أو من ينوب عنه.
يجب أن تكون األسر مستعدة الستالم طفلها في أي وقت حال مرض الطفل أو إذا كان المركز بحاجة إلى اإلغالق ألي سبب.	 
يتعين على األسر إبقاء األطفال في المنزل وتحت الحجر الصحي وفقًا لإلرشادات التي تقدمها مراكز مكافحة األوبئة والوقاية منها، 	 

وذلك إذا حدث تعرض محتمل.

قبل مغادرة الوالدین للمنزل :
يتعين على الوالدين فحص طفلهم ذاتيًا قبل حضوره البرنامج في نفس اليوم.  .1

يشمل الفحص الذاتي:  .2
فحص درجة حرارة طفلك )إذا بلغت درجة الحرارة 100 * فهرنهايت أو أعلى فإن هذا يُعد من الحمى(؛أ. 
 فحص األعراض بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس، وأعراض الجهاز الهضمي وفقدان حاسة الشم/التذوق حديثًا ب. 

وآالم العضالت أو أي أعراض أخرى تبدو وكأنها من أعراض نزلة برد.

إذا ظهر على الطفل أي من األعراض المدرجة في الفحص الذاتي أو شعر بوعكة صحية، فيتعين عدم إحضاره للبرنامج. إذا كان األمر كذلك، فنرجو منك إبالغ موظفي 
البرنامج باألعراض التي لدى طفلك.

نرجو - متى كان ذلك ممكنًا - أن يكون ولي األمر/الوصي أو الشخص الذي يقوم بتوصيل الطفل هو نفس الشخص الذي يقوم بذلك كل يوم. فهذا سيجعل عملية الفحص سلسة 
وفعالة.
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إذا لم يكن ولي األمر/ الوصي هو الشخص الذي يُقل الطفل إلى البرنامج، فيتعين على ولي األمر إرسال إقرار ُموقّع يوميًا فيما يتعلق بأي مخالطة منزلية مع أحد مصابي 
كوفيد-19 أو بظهور أعراض إصابة )كما هو موضح في 2أ-ب( أو إذا تم إعطاء الطفل أدوية خافضة للحرارة. يتعين إرسال هذا اإلقرار الذاتي مع الشخص الذي يُقل الطفل 

في الصباح أو إرسالها إلى فريق العمل بالبرنامج عبر البريد اإللكتروني قبل وصول الطفل في نفس اليوم.

التوصیل والفحص الیومي وتسجیل الدخول :
بمجرد الوصول، يتعين على ولي األمر/الوصي أو أي فرد آخر يقوم بتوصيل الطفل أن يذهب إلى المنطقة/نقطة الدخول المحددة 	 

للفحص.
لن يُسمح ألولياء األمور/األوصياء الذين يرفضون استكمال نموذج الفحص دخول ساحة البرنامج، كما أنه لن يُسمح ألطفالهم بحضور 	 

البرنامج في ذلك اليوم. إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بتوصيل الطفل هو ولي األمر/ الوصي ولم يتم تسليم اإلقرار الموقع كما هو 
موضح في الخطوة 5 أعاله، فلن يُسمح للطفل بدخول البرنامج. 

يحظر على جميع أولياء األمر/ األوصياء وغيرهم من الزائرين غير األساسيين تجاوز منطقة البرنامج المحددة للفحص.	 
يتعين على جميع أولياء األمور/ األوصياء وغيرهم من األفراد الذين يقومون بتوصيل الطفل ارتداء قناع الوجه أو غطاء من القماش 	 

للوجه في جميع األوقات أثناء توصيل الطفل واستالمه. 
يتعين على جميع أولياء األمور/ األوصياء وغيرهم من األفراد الذين يقومون بتوصيل الطفل أن يحافظوا على التباعد االجتماعي 	 

)مسافة ستة أقدام على األقل( بين بعضهم البعض وبين فريق عمل البرنامج في كافة األوقات.
سيقوم فريق العمل بطرح أسئلة شفهية الستكمال الفحص وإجراء فحص نظري لكل طفل يتم إنزاله في المنطقة المحددة للفحص قبل 	 

دخوله للبرنامج. سيوقع اآلباء على النموذج الرقمي بعد إجراء الفحص. 
لن يُسمح ألي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة تصل 100 درجة فهرنهايت أو أعلى أو تظهر عليه أي عالمة من 	 

عالمات اإلصابة بالمرض أثناء الفحص الشفهي/الفحص النظري بالدخول إلى البرنامج.
إذا تمت الموافقة على دخول الطفل إلى البرنامج، فسوف يرافقه فريق العمل إلى الفصل الخاص به.	 
يتعين على جميع أولياء األمور/ األوصياء وغيرهم من األفراد الذين يقومون بتوصيل الطفل استكمال صحيفة تسجيل الدخول/تسجيل 	 

الخروج الرقمية اليومي التي يقدمها الموظفون في منطقة الفحص قبل مغادرتهم لمقر البرنامج. 
يتعين على أولياء األمور/األوصياء تقليص المتعلقات الشخصية التي يحضرها الطفل معه إلى البرنامج. يُسمح بدخول عناصر الراحة 	 

مثل الحلوى واألغطية وغيرها من العناصر الخفيفة التي يتم إحضارها من المنزل لتوفير الرعاية للطفل، ولكن لن يتم مشاركتها بين 
األطفال وسيتم االحتفاظ بها آمنة في جميع األوقات عندما ال يتم استخدامها من الطفل.

إذا كان لدى الطفل موعًدا للفحص في العيادة وما إلى ذلك، وتم إخطار فريق العمل بذلك من ولي األمر/الوصي، فلن يتم اعتبار الطفل 	 
متأخًرا. 

إذا كان الطفل سيحضر متأخًرا إلى المدرسة، فيتعين على األسرة إخطار موظفي البرنامج قبل نصف ساعة األقل من وقت بدء 	 
الدراسة. سوف يتم التصدي للتأخير المتكرر دون إخطار مسبق للمركز/البرنامج ومعالجته بشكل فردي مع ولي األمر. 

االستالم وتسجیل الخروج:
يُحظر على جميع أولياء األمور/األوصياء وغيرهم من األفراد المخولين باستالم الطفل دخول مقر البرنامج.	 
بمجرد الوصول، يتعين على أولياء األمور/األوصياء وغيرهم من األفراد المخولين باستالم الطفل الذهاب إلى المنطقة الخارجية 	 

المحددة للخروج.
يتعين على جميع أولياء األمور/ األوصياء وغيرهم من األفراد المخولين باستالم الطفل المحافظة على التباعد االجتماعي )مسافة ستة 	 

أقدام على األقل( بين بعضهم البعض وبين فريق عمل البرنامج في كافة األوقات.
يتعين على جميع أولياء األمور/ األوصياء وغيرهم من األفراد المخولين باستالم الطفل ارتداء قناع الوجه أو غطاء من القماش للوجه.	 

سیاسات التوصیل/االستالم
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سيرافق موظفو البرنامج الطفل من الفصل إلى المنطقة الخارجية المحددة الستالمه.	 
يتعين على أولياء األمور/ األوصياء وغيرهم من األفراد المخولين باستالم الطفل استكمال صحيفة تسجيل الدخول/تسجيل الخروج 	 

الرقمية اليومية التي يقدمها فريق العمل.
نرجو من أولياء األمور/ األوصياء وغيرهم من األفراد المخولين استالم الطفل في الوقت المحدد كل يوم. يتعين على أولياء األمور/	 

األوصياء االتصال بالمركز إلبالغ الموظفين حال تأخرهم عن موعد االستالم. 
التأخير المتكرر في استالم الطفل أمر خطير للغاية. سوف يتابع مدير البرنامج التأخر في استالم الطفل ويعالج ذلك بالتعاون من فريق 	 

العمل المناسب. سيُطلب من أولياء األمور/األوصياء الذين يتأخرون في كثير من األحيان في إستالم أطفالهم مقابلة الموظفين لحل 
المشكلة من خالل خطة مكتوبة لمنع تكرار التأخير. 

سيتم إحالة اإلخفاق في اتخاذ الترتيبات المناسبة إلستالم األطفال من البرنامج في الوقت المحدد إلى إدارة شؤون األطفال أو إلى 	 
الشرطة المحلية. 

سيطلب فريق العمل تقديم الهوية الشخصية إلستالم الطفل إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بإستالمه ُمدرًجا في قائمة اإلستالم أو غير 	 
معروف بالنسبة لهم. 

ال يتم تسليم أي طفل في مرحلة رياض األطفال أو دون سن الرابعة عشرة )14( عاًما ألي شخص غير ُمفوض كتابيًا من قبل ولي 	 
األمر )أو من خالل وثيقة قانونية إذا لزم األمر(. 

ال يتم تسليم أي رضيع أو طفل صغير ألي شخص غير ُمفوض كتابيًا من قبل ولي األمر )أو من خالل وثيقة قانونية إذا لزم األمر(. 	 
وفي جميع الحاالت، البد أن يكون الشخص الذي يتسلم الطفل من البالغين أو ولي أمره. 

تكون الوثيقة القانونية )مثل األمر القضائي الُملِزم أو الوصاية القانونية( مطلوبة لمنع ولي أمر الطفل من استالمه. 	 
ال يتم تسليم الطفل ألي شخص في حالة ُسْكر أو خلل يجعل سالمة الطفل موضع شك. عندما تكون هناك مشكلة في حالة الشخص 	 

الذي يتسلم الطفل، سيتم االتصال بأحد جهات االتصال في حاالت الطوارئ. 
إذا لم يتم إستالم الطفل في نهاية اليوم الدراسي ولم يتم تلقي أي رسالة من ولي األمر، يتم االتصال بأي شخص من قائمة جهات 	 

االتصال في حاالت الطوارئ إلستالم الطفل.

مرحباً!

سیاسات التوصیل/االستالم
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تقویم 2020 - 2021 

البرامج مغلقةالوصفمیعاد اإلغالق

جمیع البرامج مغلقةعطلة - عید العمال2020/9/7

جمیع البرامج مغلقةعطلة - یوم كولومبوس2020/10/12

 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقةیوم التطویر المهني للتعلیم بوالیة بوسطن2020/10/19
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقةیوم التطویر المهني للتعلیم في میستك فالي2020/10/26
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقةیوم التطویر المهني للتعلیم بوالیة بوسطن 2020/11/9
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

جمیع البرامج مغلقةعطلة - یوم المحاربین القدامى )یحتفل به(2020/11/11

 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقةیوم التطویر المهني للتعلیم في میستك فالي2020/11/23
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

 - 2020/11/26
جمیع البرامج مغلقةعطلة - عطلة عید الشكر2020/11/27

جمیع البرامج مغلقةعطلة - عید المیالد المجید2020/12/25

 - 2020/12/28
إجازة إداریة )برنامج ھید ستارت فقط(2020/12/31

 برنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن ومنطقة إیفریت ومالدن ومیدفورد مغلقة
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة ببرنامج إرلي ھید ستارت العادي وخدمات الیوم 

الممتد مفتوحة

جمیع البرامج مغلقةعطلة - عید رأس السنة 2021/1/1

 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقةیوم التطویر المهني للتعلیم بوالیة بوسطن2021/1/11
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

جمیع البرامج مغلقةعطلة - میالد مارتن لوثر كینج2021/1/18

 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقةیوم التطویر المهني للتعلیم في میستك فالي2021/1/25
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

جمیع البرامج مغلقةعطلة - یوم الرئیس2021/2/15

مواعید إغالق المدرسة في العام الدراسي 2020 - 2021
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تقویم 2020 - 2021

البرامج مغلقةالوصفمیعاد اإلغالق

 - 2021/2/16
2021/2/19

أسبوع التطویر المهني 
)برنامج ھید ستارت و إرلي ھید ستارت(

 برنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن ومنطقة إیفریت ومالدن 
 ومیدفورد مغلقة

جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

یوم التطویر المهني للعاملین 2021/2/17
جمیع البرامج مغلقةعلى مستوى المدینة

یوم التطویر المهني للتعلیم في بوسطن )ھید 2021/3/8
ستارت فقط(

 برنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن ومنطقة إیفریت ومالدن ومیدفورد مغلقة
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة ببرنامج إرلي ھید ستارت العادي وخدمات الیوم 

الممتد مفتوحة

یوم التطویر المهني للتعلیم في میستیك فالي 2021/3/22
)ھید ستارت فقط(

 برنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن ومنطقة إیفریت ومالدن ومیدفورد مغلقة
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة ببرنامج إرلي ھید ستارت العادي وخدمات الیوم 

الممتد مفتوحة

جمیع البرامج مغلقةعطلة - الیوم الوطني2021/4/19

 - 2021/4/20
2021/4/23

اإلجازة اإلداریة )برنامج ھید ستارت( وأیام 
التطویر المهني )برنامج إرلي ھید ستارت(

برنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن ومنطقة إیفریت ومالدن ومیدفورد 
 مغلقة

جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

یوم التطویر المهني للعاملین  2021/4/23
جمیع البرامج مغلقةعلى مستوى المدینة

یوم التطویر المهني للتعلیم في بوسطن )ھید 2021/5/10
ستارت فقط(

 برنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن ومنطقة إیفریت ومالدن ومیدفورد مغلقة
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة ببرنامج إرلي ھید ستارت العادي وخدمات الیوم 

الممتد مفتوحة

یوم التطویر المهني للتعلیم في میستیك فالي 2021/5/24
)ھید ستارت فقط(

 برنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن ومنطقة إیفریت ومالدن ومیدفورد مغلقة
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة ببرنامج إرلي ھید ستارت العادي وخدمات الیوم 

الممتد مفتوحة

جمیع البرامج مغلقةعطلة - یوم الشهداء2021/5/31

 - 2021/6/3
 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقةأیام التطویر المهني )إرلي ھید ستارت فقط(2021/6/4

جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

جمیع البرامج مغلقةعطلة - عید االستقالل )یحتفل به(2021/7/5

 - 2021/8/16
2021/8/18

تنظیم قاعة الفصل الدراسي والزیارات 
المنزلیة )برنامج إرلي ھید ستارت فقط(

 برامج إرلي ھید ستارت وبرنامج ھید ستارت بوالیة بوسطن مغلقة
جمیع القاعات الدراسیة الخاصة بخدمات الیوم الممتد مفتوحة

 -2021/8/19
2021/8/20

یوم التطویر المهني للعاملین 
جمیع البرامج مغلقةعلى مستوى المدینة

مواعید إغالق المدرسة في العام الدراسي 2020 - 2021
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