HEAD START
para sa mga Batang May
Espesyal na
Pangangailangan

TUMAWAG NGAYON para
Magpatala o Matuto Nang Higit Pa!
BIGYAN ANG IYONG
ANAK NG BAWAT OPORTUNIDAD
SA PAMAMAGITAN NG HEAD START

Humanap ng Head Start na programa na malapit sa iyo

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

Tumanggap ng mga serbisyo at suporta sa isang
na silid-aralan
Bumuo ng mga kasanayan sa pag-aaral at panlipunan
na kinakailangan upang makapasok sa paaralan
Makipag-ugnayan sa lahat ng mga mag-aaral upang
bumuo ng positibong saloobin patungo sa mga batang
may espesyal na pangangailangan
Kumonekta sa mga serbisyo sa pamamagitan ng
pakikipagtulungan sa mga lokal na distrito ng
paaralan, pampook na sentro, at iba pang
mga mapagkukunan sa komunidad
PINONDOHAN SA PAMAMAGITAN NG ADMINISTRATION FOR CHILDREN
AND FAMILIES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES.

Tuklasin ang mga posibilidad
ng Iyong Anak sa pamamagitan
ng HEAD START
Ang Head Start at Early Head Start na mga
programa na tumutulong sa mga bata at
kanilang pamilya na may mababang kita, mula
sa kapanganakan hanggang sa edad na limang
taon. At ang mga ito ay libre! Sa Head Start, ang
iyong anak ay makakakuha ng early childhood
na edukasyon na naghahanda sa kanila upang
pumasok sa paaralan at magtagumpay, kahit na
mayroon silang espesyal na pangangailangan
o malubhang kapansanan. Mula sa pag-aaral at
paglahok ng pamilya upang makakuha ng mga
serbisyo ng kalusugan at wellnes, sinasaklaw
nito ang lahat ng mga lugar na makakatulong
sa iyong anak para sa simula ng tagumpay.

Head Start ay Inihahanda ang
Lahat ng mga bata para sa Paaralan
Sa Head Start, ang iyong anak ay matuto at lalaki sa
isang standard na silid-aralan kasama ang mga magaaral na kanilang ka-edad, habang tinutugunan pa
rin ang mga layunin sa kanilang mga Indibidwal na
Programang Pang-Edukasyon (IEP). Nag-aalok ang
Head Start isang masaya, nakasentro sa bata na
kapaligiran na nakatutok sa pagtulong sa inyong
anak na matuto sa pamamagitan ng:
• Pag-angkop na gawain sa silid-aralan upang
payagan ang buong partisipasyon ng mga bata
na may espesyal na pangangailangan
• Ang patuloy na pagsasanay para sa mga tauhan
upang maunawaan ang mga pangangailangan
ng mga bata na may malubhang kapansanan
• Pagtuturo sa mga bata na may espesyal na
mga pangangailangan sa paraan na sila ay
pinakamahusay na makakatugon

HEAD START NAGBIBIGAY NG
Serbisyo Upang Tulungan ang Lahat ng mga
1 Mga
Bata na Abutin ang Kanilang Buong Potensyal

Mga Parenting na Klase at Suporta ng
5 Libreng
Magulang

na Mga Aktibidad Sa Ligtas na
2 Pang-edukasyon
Panloob at Panlabas na mga Kapaligiran

isang mataas na Marka ng Maagang Edukasyon na
6 Ang
Ginagawang Handa ang Iyong Anak para sa Paaralan

3 Nakakapagpalusog na mga pagkain at meryenda

7 Subok na Istratehiya sa Early Intervention

4 Libreng Edukasyon,

Panlipunan, at Medikal na
mga Screening at Referral
para sa Patuloy na
Pangangalaga para sa
Lahat ng mga Mag-aaral

• Paggawa kasama ang mga pamilya upang
matulungan ang kanilang mga anak na linangin
ang pag-aaral, panlipunan at pisikal na mga
kasanayan na kinakailangan upang gawin ang
kanilang pinakamahusay kapag pumasok sila sa
kindergarten
• Pagtulong na pagtugmain ang mga serbisyo para
sa mga bata at pamilya
• Ang pagbibigay ng silid-aralan na ligtas para
sa lahat ng tao at isama ang mga espesyal na
kasangkapan, kagamitan, at mga materyales
• Tinitiyak na ang lahat ng kalusugan, edukasyon,
pampamilya at pangkomunidad na mga serbisyo
ay magagamit at ibinigay sa mga bata
• Sa ilang mga pagkakataon, nagbibigay sa mga
bata ng pagpipilian upang lumahok sa isang
homebased na programa, kung saan magagamit.

Isang Maalaga,
Kwalipikadong tauhan

Mga Serbisyo para
sa Buong Pamilya

Ang aming mga tauhan ay
nakatuon sa pagbibigay
sa iyong anak ng pagunawa, pagtanggap, at
isang kapaligiran para sa
pag-aaral at tagumpay. Ang
mga Head Start na guro ay
kinakailangan na magkaroon
ng isang degree sa Early
Childhood na Edukasyon
o isang kaugnay na pagaaral. Ang bawat ahensiya
ay may mga nakatalagang
mga disabilities coordinator
at tumatanggap ang
aming tauhan ng taunang
propesyonal na pag-unlad
upang matulungan sila na
sumuporta sa mga espesyal na
pangangailangan sa
silid-aralan.

Kapag nagpatala ka sa Head
Start, makakakuha ka ng
higit pa sa isang kalidad na
edukasyon para sa inyong
anak na may espesyal na
mga pangangailangan.
Ikaw at ang iyong pamilya
ay makakakuha din ng
patuloy na pagsasanay upang
matulungan kang maging
isang tagataguyod para sa
iyong anak. Makakakuha
ka rin ng access sa mga
mapagkukunan upang
mapabuti ang kalusugan,
edukasyon, at wellness
ng lahat ng tao sa inyong
pamilya.

