برنامه HEAD START
برای کودکان دارای
نیازهای خاص

برای نام نویسی یا کسب اطالعات
بیشتر ،امروز تماس بگیرید!
از برنامه  HEAD STARTدر نزدیکی خود مطلع شوید
(1-877-PRE-K-KID )1-877-773-5543

www.prekkid.org

با نام نویسی در برنامه
 HEAD STARTتمام فرصت ها را در
اختیار کودک خود قرار بدهید
در این کالس استاندارد از خدمات و پشتیبانی بهره
مند شوید
مهارت های یادگیری و اجتماعی مورد نیاز برای ورود
به مدرسه را تقویت کنید
با تمام دانش آموزان ارتباط برقرار کنید تا نگرش
مثبتی نسبت به کودکان دارای نیازهای خاص
ایجاد شود
از طریق مشارکت با مناطق آموزش و پرورش محل،
مراکز منطقه ای ،و سایر منابع اجتماعی ،به
خدمات بپیوندید.

,ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES
 DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICESتامین می شود.
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خدمات برای کمک به تمام کودکان تا بتوانند به
پتانسیل کامل خود برسند

فعالیت های آموزشی در محیط های امن باز و
سرپوشیده
وعده های غذایی و میان وعده های سالم
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غربالگری آموزشی ،اجتماعی و پزشکی رایگان و ارجاع
جهت مراقبت های آتی برای تمام دانش آموزان
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کالس های والدین و پشیبانی از والدین رایگان
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یک آموزش اولیه با کیفیت که کودک شما را برای
مدرسه آماده می کند
راهربدهای مداخله
زودهنگام تایید شده

7

خدمات برای کل
خانواده

پرسنل دلسوز و
متخصص

وقتی شما در برنامه
 Head Startنام نویسی
می کنید ،به چیزی بیش از
یک آموزش با کیفیت برای
کودک خود که نیازهای
خاص دارد ،دست می
یابید .شما و خانواده شما
نیز آموزش هایی دریافت
خواهید کرد تا بتوانید از
کودک خود دفاع کنید .به
عالوه می توانید برای بهبود
بهداشت و سالمت ،آموزش،
و تندرستی هر یک از اعضای
خانواده خود ،به منابع
مربوطه دسترسی پیدا کنید.

پرسنل ما متعهد است که
کودک شما را درک کند،
بپذیرد و یک محیط مناسب
برای یادگیری و موفقیت او
فراهم کند .معلمان Head
 Startباید یک مدرک در
رشته آموزش اولیه دوران
کودکی یا رشته های مرتبط
داشته باشد .هر سازمان یک
هماهنگ کننده ناتوانی معین
دارد و پرسنل ما هر سال دوره
های پیشرفت تخصصی را
می گذارنند تا به پشتیبانی از
نیازهای خاص در کالس به آنها
کمک شود.

• کار با خانواده ها برای کمک به کودکان آنها
در تقویت مهارت های یادگیری ،اجتماعی و
جسمی مورد نیاز به این منظور که آنها هنگام
ورود به مهد کودک بهترین عملکرد را داشته
باشند
• کمک به هماهنگ کردن خدمات برای
کودکان و خانواده ها
• ارائه کالس هایی که برای همه امن بوده و به
مبلمان ،تجهیزات ،و لوازم خاص مجهز هستند
• اطمینان از اینکه تمام خدمات بهداشتی،
آموزشی ،خانوادگی و اجتماعی در دسترس
هستند و به کودکان ارائه می شوند
• در برخی موارد و در صورت امکان ،ارائه
گزینه شرکت در برنامه خانگی

با برنامه HEAD START
توانایی های کودک خود را
کشفکنید
 Head Startو  Early Head Startبرنامه هایی هستند
که به کودکان کم درآمد ،از زمان تولد تا پنج سالگی ،و
خانواده های آنها کمک می کنند .و این برنامه ها رایگان اند!
کودک شما با شرکت در برنامه  Head Startمی تواند
از آموزش های اولیه دوران کودکی که او را برای ورود
به مدرسه و موفقیت های آتی آماده می کند ،برخوردار
شود ،حتی اگر نیازهای خاص یا معلولیت های شدید داشته
باشد .این برنامه تمام زمینه هایی را که به موفقیت کودک
شما کمک می کنند ،از تحصیل و مشارکت خانواده گرفته
تا دسترسی به خدمات بهداشتی و تندرستی ،تحت پوشش
قرار می دهد.

 Head Startتمام کودکان را برای ورود
به مدرسه آماده می کند
در برنامه  ،Head Startکودک شما در یک کالس
استاندارد و همراه با دانش آموزان هم سن خود
تحصیل و رشد می کند ،در حالیکه همچنان اهداف و
مقاصد برنامه آموزش فردی ( )IEPخود را دنبال می
کند Head Start .یک محیط گرم و کودک محور ایجاد
می کند و از طرق زیر به یادگیری کودک کمک می کند:
• انجام فعالیت های کالسی برای اینکه امکان
مشارکت کامل کودکان دارای نیازهای خاص
فراهم شود
• آموزش مداوم به پرسنل تا دارای نیازهای
کودکان با معلولیت های شدید آشنا شوند
• آموزش به کودکان دارای نیازهای خاص به
روشی که آنها به بهترین نحو به آموزش ها
پاسخ بدهند

