HEAD START

ልዩ ፍላጎት
ላላቸው ልጆች

ለመመዝገብ ወይም የበለጠ ለማወቅ
ዛሬውኑ ይመዝገቡ!
በHEAD START ለልጅዎ
ሁሉንም እድሎች ይስጡ
አገልግሎቶችን ይቀበሉ እንዲሁም መደበኛ
ክፍል ውስጥ ድጋፍን ያግኙ

በአቅራቢያዎ ያለን የHead Start ፕሮግራም ያግኙ

1-877-PRE-K-KID (1-877-773-5543)
www.prekkid.org

ትምህርት ቤት ለመግባት አስፈላጊ የሆኑ የመማር እና
የማህበራዊ ክህሎቶችን ያዳብሩ
ልዩ ፍላጎቶች ካላቸው ልጆች ጋር አወንታዊ አቋም
ይኖራቸው ዘንድ ከሁሉም ተማሪዎች ጋር ሃሳብ
ይለዋወጡ
ከአካባቢያዊ የትምህርት ቤት ወረዳዎች፣ ክልላዊ
ማዕከላት፣ እና ከሌሎች የማህበረሰብ አካላት ጋር አጋር
በመሆን ከአገልግሎቶቹ ጋር ይገናኙ።

በADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES, DEPARTMENT OF HEALTH
AND HUMAN SERVICES ልገሳ የሚደረግለት።

በHEAD START
የልጅዎን አማራጮች ያግኙ
Head Start እና Early Head Start ፕሮግራሞች ዝቅተኛ
ገቢ ያላቸውን ቤተሰቦችን ልጆች፣ ከወሊድ እስከ አምስት ዓመት ዕድሜ
ድረስ የሚያገለግል ነው። እና አገልግሎቶቹ ነፃ ናቸው! በ Head
Start፣ ልጅዎ የቅድመ ልጅነት ትምህርትን ያገኛል/ታኛለች ይህም
ምንም እንኳን ልዩ ፍላጎት ያላቸው ወይም ከባድ የአካል ጉዳቶች
ያለባቸው ቢሆኑም ትምህርት ቤት ለመግባት እንዲሁም ስኬታማ
ለመሆን ያዘጋጃቸዋል። ከትህርት እና ቤተሰብ ተሳትፎ በተጨማሪ
ጤንነት እና ደህንነትን አስከማግኘት አገልግሎቶች ድረስ፣ ልጅዎን
ስኬታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁሉንም መንገዶች ይሸፍናል።

HEAD START የሚሰጠው
ልጆች ሙሉ በሙሉ ችሎታቸውን ሁሉ የመጠቀም ደረጃ ላይ
1 ሁሉም
እንዲደርሱ ማገዝ

5 ነፃ የልጅ አስተዳደግ ትምህርቶች እና የወላጅ ድጋፍ

በተጠበቀ በቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ የሆኑ ትምህርተዊ
2 ደህንነቱ
ተግባራት

ለትምህርት ቤት የሚያበቃ ከፍተኛ ጥራት ያለው
6 ልጅዎን
የቅድመ ትምህርት

3 ጤናማ ምግቦች እና ቁርሶች

7 የተረጋገጡ የቅድመ ጣልቃ ገብነት ዘዴዎች

ትምህርት፣ ማህበራዊ፣ እና
4 ነፃለሁሉም
ተማሪዎች ቀጣይነት
ያለው እንክብካቤ የህክምና
ምርመራዎች እና ለተጨማሪ
ህክማና የማስተላለፍ ሂደቶች

Head Start ሁሉንም ልጆች

ለትምህርት ቤት ያዘጋጃል
በHead Start፣ ልጅዎ በመደበኛ ፍል ውስጥ ለሎች ዕድሜያቸው
ተመሳሳይ ከሆኑ ልጆች ጋር ተምሮ/ራ ያድጋል/ታድጋለች፣ ይህ በሚደረግ
ጊዜም ግላዊ የሆኑ የትምህርት ፕሮግራም (Individualized
Education Program (IEP)) ግቦችን እና አላማዎችን ከዳር
በማድረስ ነው። Head Start ለልጅዎ የእንኳን ደኅና መጣህ/ሽ
በማለት፣ ልጅዎን ለማገዝ ትኩረት በሚሰጥ በልጆች ላይ ማዕከል
ባደረገ መስተንግዶ የሚከተሉትን በማደረግ ይቀበላቸዋል፦
• የክፍል ውስጥ ክንውኖቸን ልዩ ድጋፍ

የሚያስፈልጋቸው ልጆች ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራቸው
አድርጎ በመቅረፅ
• ሰራተኞች ከባድ የአካል ጉዳቶች ያለባቸው ልጆችን

ፍላገጎት እንዴት መረዳት እንዳለባቸው ተከታታይ
ስልጠናን በመስጠት
• ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች በተሻለ ምላሽ በሚሰጡበት

መልኩ ማስተማር

• ልጆቻቸው የመማር፣ ማህበራዊ እና አካላዊ ክህሎቶችን

በማጎልበት በተለይም መዋዕለ ህፃናት ሲገቡ የተሻለ
ይሆኑ ዘንድ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያግዙ ከወላጆች
ጋር መስራት
• ለልጆች እና ቤተሰቦቻቸው አገልግሎቶችን በማስተባበር

እገዛ ማድረግ
• ለሁሉም ተማሪ ደህንነታቸው የተጠበቀ ክፍሎችን

ማቅረብ እና ልዩ የክፍል ውስጥ እቃወችን፣ ቁሳቁሶችን
እና መሳሪያዎችን ማከተት
• ሁሉም የጤንንት፣ የትምህርት፣ የቤተሰብ እና

የማህበረሰብ አገልግሎቶች እንዳሉ እና ለልጆች
እንደተሰጡ ማረጋገጥ
• በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ልጆች በቤት ውስጥ በሚደረግ

ፕሮግራም በሚኖር ጊዜ ተሳታፊ እንዲሆኑ አማራጭ
መስጠት

እንክብካቤን የሚሰጡ፣
ብቃት ያላቸው ሰራተኞች

ለሁሉም ቤተሰብ የሚሰጡ
አገልግሎቶች

የእኛ ሰራተኞች ልጅዎ እንዲማር/
ትማር እና ስኬታማ እንዲሆን/
ትሆን ልጅዎን በመረዳት፣
በመቀበል እና ምቹ ሁኔታን
በመፍጠር ረገድ ቁርጠኛ ናቸው።
የHead Start መምህራን
በቅድመ ልጅነት ትምህርት
ወይም ተዛማጅ የትምህርት መስክ
የመጀመሪያ ዲግሪ ሊኖራቸው
ይገባል። ሁሉም ኤጀንሲ የተመደቡ
የአካል ጉዳተኝነት አስተባበባሪዎች
እና በክፍል ውስጥ ልዩ ፍላጎቶችን
ለመደገፍ ያግዛቸው ዘንድ
የእኛ ሰራተኞች ዓመታዊ የሞያ
ማሳደጊያን ይወስዳሉ።

በHead Start ውስጥ
በሚመዘገቡ ጊዜ፣ ልዩ ፍላጎቶች
ላለው/ላላት ልጅዎ ጥራት ካለው
ትምህርት ባለፈም የበለጠ ነገርን
ያገኛሉ። እርስዎ እና ቤተሰብዎ
ለልጅዎ ወትዋች እንድትሆኑ
ቀጣይነት ያለውን ስልጠና
ትወስዳላችሁ። የሁሉም የቤተሰብ
አባልዎ ጤንነት፣ ትምህርት እና
ደህንነት ይሻሻል ዘንድ ድጋፍም
ያገኛሉ።

