برامج HEAD START

لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة

اتصل اليوم للحجز و اعرف املزيد
اعرث عىل برناجم  Head Startاألقرب منك
(1-877-PRE-K-KID )1-877-773-5543

www.prekkid.org

امنح لك الفرص البنك مع
تلىق اخلدمات و الدمع يف فصول منوذجية
مني املهارات التعلميية و اجلمتاعية الالزمة لدخول مدرسة
تفاعل مع لك الطالب لتمنية سلوكيات إجيابية جتاه األطفال
ذوي االحتياجات اخلاصة
تواصل مع خدمات عن طريق رشااكت مع املناطق التعلميية
احمللية ،املراكز اإلقلميية ،و املصادر املجمتعية األخرى

بمتويل من ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES,
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES.

اكتشف اماكنيات طفلك مع

 HEAD STARTيقدم

1

اخلدمات اليت تساعد لك األطفال عىل وصول إىل
أقىص درجات الكفاءة.
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املتابعة التعلميية ،و االجمتاعية ،و الطبية املجانية للرعاية
املسمترة للك الطالب.
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النشاطات التعلميية يف البيائت املفتوحة و املغلقة.

5

فصول لألساليب األمومة و األبوة ،و مساعدة األم أو األب.

3

املقبالت و الوجبات الصحية

6

تعلمي مبكر عايل اجلودة يعد طفلك لدخول املدرسة.

7

خدمات للك
األرسة

فريق معل كفء و
مهمت

عندما جحتز يف برناجم
 ،Head Startحتصل
عىل أكرث من جمرد تعلمي
عايل اجلودة لطفلك ذو
االحتياجات اخلاصة.
ستحصل أنت و أرستك
عىل تدريب ملساعدتك
معا لطفلك.
عىل أن تكن دا ً
ستصلك ً
أيضا معلومات
لتمنية حصة ،و تعلمي ،و
سالمة لك أفراد أرستك.

بتفهم،
يلزتم فريق معلنا ُّ
وقبول طفلك ،و بتوفري بيئة
ُّ
للتعل و النجاح .يتطلب
من معملني Head Start
احلصول عىل هشادة يف
التعلمي املبكر لألطفال أو
يف جمال مشابه .لك واكلة
هلا منسق إعاقات مسوئل و
يتلىق فريق معلنا تمنية مهنية
تساعدمه عىل مساعدة
األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة يف الفصول.

اسرتاتيجيات مثبتة
للتدخل املبكر

• العمل مع األرس ملساعدة أبناءمه عىل تمنية

تعلميهم ،و قدراهتم االجمتاعية و اجلسدية الالزمة
ملصلحهتم عند دخول الروضة.

• املساعدة يف تنسيق اخلدمات لألطفال و األرس.
• توفري الفصول اآلمنة للجميع و اليت تتضمن أثاث و
معدات ،و مواد خاصة.
• مضان إتاحة لك اخلدمات الصحية  ،و التعلميية ،و
األرسية و املجمتعية  ،ومضان وصوهلا ألطفال.
• يف بعض الظروف ،إمداد الطفل باختيار املشاركة يف
متاحا.
برناجم مزنيل ،إن اكن ذلك
ً

HEAD START

برناجمي  Head Startو  Early Head Startيه براجم
تعمل عىل مساعدة األطفال حمدودي الدخل ،منذ ميالدمه
و حىت سن اخلامسة ،و أرسمه .و يه براجم جمانية! مع
براجم  ،Head Startميكن لطفلك أن حيظى بالتعلمي يف
يعده لدخول املدرسة و للنجاح،
مرحلة الطفولة املبكرة الذي ُّ
حىت و إن اكنوا من ذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوي
إعاقات بالغة .بد ًء من التعلمي و الرعاية األرسية حىت الوصول
إىل اخلدمات الصحية .تغيط لك املوضوعات اليت ستساعد
ابنك عىل النجاح.

 Head Startيعد لك األطفال
لدخول املدرسة.
يف براجم  ،Head Startستتعمل كيف تكرب يف غرفة دراسة
منوذجية مع طالب آخرين بنفس األمعار ،و يف نفس الوقت
مالقاة أهداف براجم تعلميهم الفردي Head Start (IEP(.
تقدم بيئة ترحيبية معنية بالطفل و اليت تركز عىل مساعدة
طفلك عن طريق:
• ممارسة نشاطات داخل الفصول تحمس مبشاركة لك
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.
• تدريب استمكايل لفريق العمل لفهم احتياجات
األطفال ذوي اإلعاقات البالغة.
• تعلمي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بالطريقة
اليت سيستجيبوا هلا بالطريقة األمثل.

