Chương trình HEAD
START Cho Trẻ Có
Nhu Cầu Đặc Biệt

GỌI NGAY HÔM NAY để Ghi
Danh hoặc để Biết Thêm!
CHO CON CỦA BẠN
MỌI CƠ HỘI VỚI HEAD START

Tìm chương trình Head Start gần nơi ở của bạn

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

Được nhận các dịch vụ và hỗ trợ
trong một lớp học tiêu chuẩn
Phát triển các kỹ năng học tập và
xã hội cần thiết để đến trường
Tương tác với tất cả học sinh để
phát triển thái độ tích cực đối với
trẻ có nhu cầu đặc biệt
Kết nối với các dịch vụ thông qua những chương
trình hợp tác với các khu học chánh tại địa
phương, trung tâm vùng, và các nguồn
lực trong cộng đồng khác
ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES.

Phát Hiện Khả Năng
Của Con Bạn với
HEAD START
Head Start và Early Star là những chương trình giúp trẻ em
trong độ tuổi từ không đến năm tuổi thuộc các gia đình có
thu nhập thấp và gia đình các em. Các chương trình này
đều miễn phí! Với Head Start, con của bạn có thể hưởng
sự giáo dục đầu đời giúp chuẩn bị cho các em bắt đầu đến
trường và thành công, ngay cả nếu các em có nhu cầu đặc
biệt hoặc khuyết tật nghiêm trọng. Từ giáo dục và sự can
thiệp của gia đình đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế và sức
khỏe, chương trình bao quát tất cả các lãnh vực mà sẽ giúp
chuẩn bị cho con của bạn sẵn sàng vươn đến thành công.

HEAD START CUNG CẤP
Dịch Vụ Giúp Tất Cả Trẻ Em Đạt Được Tiềm
1 Các
Năng Tối Đa Của Các Em

Lớp Học Nuôi Dạy Con và Hỗ Trợ Phụ
5 Các
Huynh Miễn Phí

Hoạt Động Giáo Dục Trong Môi Trường An Toàn
2 Các
Trong Nhà và Ngoài Trời

Sự Giáo Dục Đầu Đời Ưu Việt Giúp Con
6 Một
Bạn Sẵn Sàng Đến Trường

3 Các Bữa Ăn Chính và Ăn Vặt Có Lợi Cho Sức Khỏe

Chiến Lược Can Thiệp Sớm Đã Được
7 Các
Kiểm Chứng

Dục Miễn Phí, Các
4 Giáo
Hoạt Động Xã Hội và

Khám Phát Hiện Bệnh và
Giới Thiệu đến Chương
Trình Chăm Sóc
Thường Xuyên Cho
Tất Cả Học Sinh

Head Start Giúp Tất Cả Trẻ

Em Sẵng Sàng Đến Trường
Tại Head Start con của bạn sẽ học và trưởng thành
trong một lớp học chuẩn cùng với học sinh đồng
trang lứa, đồng thời trẻ vẫn đáp ứng các mục tiêu và
mục đích trong Chương Trình Giáo Dục Theo Từng
Cá Nhân (Individualized Education Program - IEP).
Head Start cung cấp một môi trường cởi mở, lấy trẻ
em làm trung tâm mà chú trọng đến việc giúp con
của bạn bằng cách:
• Điều chỉnh các hoạt động tại lớp học để trẻ có
nhu cầu đặc biệt có thể tham gia trọn vẹn
• Huấn luyện thường xuyên nhân viên để thấu hiểu
các nhu cầu của trẻ có khuyết tật nghiêm trọng
• Dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt theo cách mà các
em sẽ đáp ứng tốt nhất

• Làm việc cùng các gia đình để giúp con của họ phát
triển các kỹ năng học tập, xã hội và thể chất cần thiết
để thể hiện khả năng tốt nhất khi các em vào trường
mầm non
• Giúp phối hợp các dịch vụ cho trẻ em và các gia đình
• Mang lại các lớp học an toàn cho mọi người và trang
bị bàn ghế, thiết bị và tài liệu đặc biệt.
• Bảo đảm rằng tất cả các hoạt động y tế, giáo dục, gia
đình và cộng đồng luôn có sẵn và được cung cấp cho
trẻ em
• Trong một số trường hợp, khi có thể, để trẻ có thể
chọn tham gia vào một chương trình tại gia

Một Tập Thể Nhân
Viên Ân Cần, Có
Năng Lực
Nhân viên của chúng tôi cam
kết dành cho con của bạn
sự thấu hiểu, đón nhận và
một môi trường để học tập
và thành công. Các giáo viên
Head Start phải có bằng cấp
về Giáo Dục Đầu Đời hoặc
một bằng cấp ở lĩnh vực có
liên quan. Mỗi cơ quan có một
điều phối viên được chỉ định
đặc trách về khuyết tật và
nhân viên của chúng tôi được
huấn luyện chuyên môn hàng
năm để giúp họ hỗ trợ các
nhu cầu đặc biệt tại lớp học.

Các Dịch Vụ cho
Cả Gia Đình
Khi bạn ghi danh vào chương
trình Head Start, bạn không
chỉ dành sự giáo dục xuất sắc
cho người con có nhu cầu đặc
biệt của bạn mà còn nhiều
hơn thế nữa. Bạn và gia đình
cũng sẽ được huấn luyện
thường xuyên để giúp bạn trở
thành một người bệnh vực
cho con của bạn. Bạn cũng
được tiếp cận các nguồn lực
để cải thiện y tế, giáo dục và
sức khỏe của mọi người trong
gia đình bạn.

