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جدول المحتويات

a الجزء األول )— ( مقدمة عن البداية المبكرةHead Start )

  المدير التنفيذيكلمة ترحيب من 

 بيان الرسالة والرؤية 

  برنامج البداية المبكرة/البداية المبكرة التمهيدية منAKA

  نبذة عن برنامج البداية المبكرة منAKA 

 خيارات البرنامج 

b دليل المعلومات  —( الجزء الثاني

 قواعد سلوك اآلباء

  حقوق ومسؤوليات اآلباء

 إخطار حقوق الوالدين بموجب ترخيص رعاية المجتمع

 إخطار الحقوق الشخصية لألطفال بموجب ترخيص رعاية المجتمع

 َحْوَكمةال 

  التطوع/بالمثل

  التواصل

  تواريخ مهمة

 )سياسة الحضور )سياسة التوصيل / االستالم

 إذن باإلعفاء عن طفل / متطلبات تحديد الهوية ومعلومات الطوارئ

 الحفاظ على صحة األطفال
o  الطوارئ الطبية وطوارئ األسنان -إذا مرض الطفل في المدرسة 
o إدارة الدواء 
o  عندما يكون الطفل مريًضا جًدا وال يمكنه حضور برنامجHead Start 
o سياسة قمل الرأس 
o هل طفلك بصحة جيدة بما يكفي ليكون في المدرسة اليوم؟ 
o برنامج أغذية رعاية األطفال والكبار 
o  سياسة شكاوىCACFP 
o خدمات الصحة العقلية 
o خدمة المعوقين 
o خدمات صحة األسنان 
o مجموعة دعم مجموعة األب ( األكبر واألجداد واألقارب تربية األطفالGRRC)

  قانون المدارس الصحية: خطاب إخطار لإلدارة المتكاملة لآلفات / خطةIPM
 )إجراء شكوى المجتمع )إجراء / عملية / نموذج 

c)  أركان البرنامج  —الجزء الثالث

 اإلشراف اإليجابي 

 بيئة الفصل الدراسي والمناهج الدراسية 

  كيف يتم إنشاء خطط دروس برنامجHead Start وتخصيصها لطفلك

  ماذا سيتعلم طفلك في برنامجHead Start؟ 

  أنشطة فصولHead Start واالستعداد للمدرسة 
 الشراكة مع العائالت 

 مشاركة الوالدين 

 ماذا بعد؟ 

d الموارد المجتمعية  —( الجزء الرابع
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AKAمقدمة عن البداية المبكرة من 

 المدير التنفيذيمن كلمة ترحيب 
بيان المهمة والرؤية / القيم الجوهرية

 المواقع 
AKAنبذة عن برنامج البداية المبكرة من  

خيارات البرنامج
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 كلمة ترحيب من يوالندا بيريز
المديرة التنفيذية لبرنامج البداية المبكرة

مرحًبا بك في برنامج البداية المبكرة! لقد سجلت للتو في أكثر برامج تربية األطفال شمولية في البالد، وهو برنامج مصمم لك 
ولطفلك. بصفتك والد/والدة ستجد أن برنامج البداية المبكرة يوفر لك فرًصا كثيرة للنمو كشخص وكوالد/والدة وكعضو في 

اآلباء هذا لتمكين هذا النمو وتعزيز مساهمتك في البرنامج، وذلك لتتمكن من فهم برنامج  مجتمع سان دييجو. وقد ُوِضع دليل
بصفة خاصة. ويوفر الدليل كل ما تحتاجه لتبدأ تجربتك الشيقة  AKAالبداية المبكرة بصفة عامة، وبرنامج البداية المبكرة من 

 مع "البداية المبكرة".

. فأنت وطفلك مركز كل اهتماماتنا. سينمو طفلك عاطفًيا وتربوًيا واجتماعًيا أثناء المساهمة البداية المبكرة برنامج معني باألسرة
في البرنامج. غير أن نموك أنت ال يقل أهمية، حيث تمثل أنت أهم معلم في حياة الطفل. فنحن نعلمهم لبضع سنوات ونوفر لهم 

ى معهم مدى الحياة! ال يستحق طفلك أقل من اهتمام معلمته البداية المبكرة إلى روضة األطفال، أما ما تعلمهم أنت فيبق
ووالده/والدته وتفاعلهما. ونحن هنا لنقوم بدورنا. يوفر برنامج البداية المبكرة الفرصة لك للمساهمة بقدر رغبتك في تجربة طفلك 

 في المرحلة التمهيدية. فنرجو أن تستغل هذه الفرصة.

محتويات هذا الدليل. فقد حاول أعضاء فريق البداية المبكرة أن يوفروا لك معلومات واضحة ابدأ بإلقاء نظرة سريعة على 
ومركزة. فاقضي الوقت الكافي لقراءة المعلومات وفهمها. لقد ُكِتب هذا الدليل لُيسَتخدم وهو لك لالحتفاظ به. ولك أن تدون فيه 

 تك وتكتب فيه كما تشاء.امالحظ

راحل البرنامج هو حق لك ومسؤولية على عاتقك. وطاقم البرنامج يحترم مشاركتك ويرحب بها. نحن تذكر أن االنخراط في كل م
 هنا لنوفر الدعم لك ولعائلتك من أجل أن تبلغوا كامل قدراتكم. هيا بنا نعمل وننمو معـًا!!!

Yolanda Perez
Yolanda Perez

 المديرة التنفيذية
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AKAمراكز التعليم المبكر التابع لبرنامج البداية المبكرة من 

 بيان رسالتنا
هي تكوين شراكات مع العائالت إلطالق شرارة األمل  AKAرسالة برنامج البداية المبكرة من 

والطموح لدى كل منهم من أجل تحقيق أقصى قدراتهم كأعضاء في المجتمع.  ولتحقيق هذه 
 الغاية، نوفر خدمات تربوية تقليدية وغير تقليدية ذات جودة عالية.

 بيان رؤيتنا
"ستخرج عائلة كل طفل بتمكين مدى الحياة".

نا القرارات ا" لتي نتخذها ألطفال
عليهم بقيتتتتتة  اليوم ستتتتتتتتتت  ر

".حياتهم
قيمنا األساسية:
 النزاهة

بالشخصية األخالقية والمبادئ األخالقية للصدق والشفافية ، مع االلتزام بمهمة  All Kids Academyتلتزم 
الوكالة.

 االلتزام 
بسد فجوة اإلنجاز ودعم أسرة الطفل من خالل نهج شامل. All Kids Academyتلتزم 

 المرونة
مع المناخ المتغير باستمرار لتعليم الطفولة المبكرة والمجتمعات التي يتم  All Kids Academyتتكيف 

تقديمها ، لضمان حصول العائالت على الخدمات المطلوبة.

 العزيمة
إلى إدارة البرامج ، مع إدراك أن عملنا مفيد ويمكن أن يكون له آثار إيجابية  All Kids Academyتهدف 

على الطفل وعائلته مدى الحياة.
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AKAمراكز التعليم المبكر التابع لبرنامج البداية المبكرة من 
من أطفال وعائالت  1174نخدم ما يزيد عن 

 سان دييجو سنويًا )المواقع(

Farragut Circle 
490 Farragut Circle
El Cajon, CA 92020

(619) 593-8010 
Fax (619) 593-2604 

Darnall Head Start 
6020 Hughes St. 

San Diego, CA 92115
(619) 995-8730 

Fax (619) 955-8732 

Casa de Oro Head Start 
10235 Ramona Dr. Drive # A

Spring Valley, CA 91977 
(619) 660-9772 

Fax (619) 600-9811 

Camden Head Start
550 Farragut Circle
El Cajon, CA 92020

Grand Head Sart 
905 Grand Ave. 

Spring Valley, CA 91977
(619) 460-6710 

Fax (619) 460-5955 

Granada Head Start 
3920 N. Granada Ave. 

Spring Valley, CA 91977
(619) 670-6101 

Fax (619) 670-6735 

Redwood Head Start
533 South First. St. 
El Cajon, Ca 92019 

(619) 579-0366 
Fax (619) 442-5469 

Mount Vernon Head Start
8350 Mt. Vernon St. 

Lemon Grove, CA 91945 
(619) 463-1093 

Fax (619) 463-9853 

La Mesa Head Start 
7520 El Cajon Blvd. # 201

La Mesa, Ca 91941 
(619) 463-1093 

Fax (619) 463-9853 

San Miguel Head Start 
7059 San Miguel Ave. 

Lemon Grove, CA 91945
(619) 460-6611 

Fax (619) 460-6761 

San Martin Head Start 
9119 Jamacha Rd. # 100 A
Spring Valley, CA 91977 

(619) 461-8200 
Fax (619) 461-8203 

Rolando Head Start 
6620 Marlowe Dr. 

San Diego, CA 92115
(619) 795-4650 

Fax (619) 795-4652 

Jackman Head Start
832 Jackman St. 

El Cajon, CA 92020 
(619) 334-4444 

Fax (619) 334-3495 

Vista La Mesa 
3900 Violet St;. 

La Mesa, CA 91941 
(619) 825-5600 Ext. 2360

Fax (619) 825-5635 

Spring Street Head Start
3845 Spring Dr. 

Spring Valley, CA 91977
(619) 713-2262 

Fax (619) 713-2263 
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AKAنبذة عن برنامج البداية المبكرة من 

برنامج تربية أطفال شامل.  ويتمثل البرنامج في AKA( من Head Startبرنامج البداية المبكرة )

عمل اآلباء إلى جانب المعلمات، يًدا بيد، لمساعدة نمو الطفل وعائلته لبلوغ قدراتهم الكاملة.  تركز الخدمات على العائالت وتتضمن 
 التالي:

*خدمات األطفال ذوي  *تعليم األطفال المبكر
 االحتياجات الخاصة

 *العافية النفسية طفال*االستعداد لروضة األ
 *النطق *الشراكات المجتمعية

*الخدمات الصحية *الشراكات العائلية
 *التغذية البرنامج َحْوَكمة*

 *صحة األسنان *انخراط اآلباء/تفاعل اآلباء

 ما هو برنامج البداية المبكرة؟
التي يحتاجها األطفال من سن ثالث إلى خمس سنوات البداية المبكرة برنامج بتمويل من الحكومة الفدرالية مصمم لتوفير التجارب 

وعائالتهم من أجل تحقيق النجاح في المدارس العامة وتحسين جودة حياتهم العائلية. يوفر برنامجنا خدمات البداية المبكرة في المراكز 
 والمنازل وفي بيوت الرعاية األسرية لألطفال.

 (؟(EARLY HEAD STARTما هو برنامج البداية المبكرة التمهيدية 
شهًرا.  يوفر برنامج البداية المبكرة التمهيدية  36إلى  18الخدمات لألطفال الصغار من  AKAيوفر برنامج البداية المبكرة التمهيدية من 

وفر برنامجنا ي مكاًنا لألطفال للتمتع بتجربة عالقات الرعاية المنتظمة، واألنشطة الراتبة المتواصلة التي هي أساس االستعداد للمدرسة. 
 خدمات البداية المبكرة التمهيدية في المراكز والمنازل وفي بيوت الرعاية األسرية لألطفال.

 أهداف الوكالة
إشراك المجتمع بأكمله )اآلباء وبرنامج البداية المبكرة والوكاالت المجتمعية واإلدارات التعليمية المحلية، وغيرها(  -1الهدف رقم 

 للتحقق من استعداد األطفال للمدارس.في العمل المتضامن 
تطوير أنظمة وخبرات وعالقات للتحقق من دعم العافية البدنية والنفسية الشاملة لألطفال. -2الهدف رقم 

تطوير برامج وخبرات وعالقات لدعم التمكين واالكتفاء الذاتي وتشجيعهما. -3الهدف رقم 

لبرنامج البداية المبكرة تضمن توافر مراكز ومكاتب مستقرة وعالية الجودة تطوير خطة مرافق طويلة األجل  -4الهدف رقم 
 واقتصادية لخدمات البداية المبكرة.

إشراك المجتمع بأكمله )اآلباء وبرنامج البداية المبكرة والوكاالت المجتمعية واإلدارات التعليمية المحلية،  -5الهدف رقم 
 عليم المستمر لكل األسرة والتشجيع عليهما. وغيرها( للترويج لالستعداد للمدارس والت
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AKAخيارات برنامج البداية المبكرة من 
برامج قائمة على البيتبرامج قائمة على المركز

تُقدم خدمات البداية المبكرة/البداية المبكرة التمهيدية في مراكز متعددة تقع 
 في مختلف أنحاء

لنصف اليوم أو ليوم كامل.  المعلمات مقاطعة سان دييجو. تُقدَّم الخدمات إما 
 ومؤازرو خدمات العائالت هم موفرو الخدمات األساسيون.

خيار توفير الخدمة هذا متاح لألطفال والعائالت المسجلة في البداية 
المبكرة/البداية المبكرة التمهيدية. يتلقى األطفال والعائالت المسجلون في هذا 

ية من زائر البداية المبكرة المنزلي الذي يقدم الخيار زيارات منزلية أسبوع
خدمات شاملة. كما يجتمع األطفال معًا في هذا البرنامج مرتين شهرًيا في 

 لقاءات اجتماعية.

مراكز اليوم الكامل

حاجة عائلتك وأهليتها.  ساعات حسب 10و  8الكامل بين  تتراوح فصول اليوم
 الفصول إما أربعة

أيام في األسبوع أو خمسة أيام في األسبوع. 

 Casa de Oro 

 Darnall 

 Farragut Circle 

 Farragut Annex 

 Granada  

 Jackman Early Head Start  

 La Mesa  

 Redwood 

 Rolando Early Head Start 

 San Martin Early Head Start

 San Miguel  

 Spring Street  

 Vista La Mesa 

المنازل أسبوعيًا في منازل العائالت. تتم زيارات •

تعقد اللقاءات االجتماعية مرتين شهريًا. •

مراكز اليوم الجزئي

ساعات ونصف كل يوم ، 3عادة ما تكون فصول اليوم الجزئي 

أربعة أيام في األسبوع.   

 Casa de Oro 

 Darnall 

 Farragut Circle

 Granada  

 Grand Avenue 

 San Miguel  

 Spring Street  

فئات التعاون

Lemon Groveبالتعاون مع 
 منطقة المدارس ، يتم تقديم الفصول الدراسية

Mountو  San Miguelو  Vista La Mesaفي 
مدرسة فيرنون االبتدائية.

يحظى برنامج البداية المبكرة بتأثير قوي على المجتمعات  "
وبرامج رعاية الطفولة المبكرة في أنحاء البالد، فيخدم عائالت 
في الواليات الخمسين جميعها، ومقاطعة كولومبيا، وبورتو 

 ".ئريكو، والجزر العذراء ومناطق جزر المحيط الهاد
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دليل المعلومات:

قواعد سلوك اآلباء
حقوق ومسؤوليات اآلباء

َحْوَكمةال
التطوع/بالمثل التواصل تواريخ 

االتصاالت
تواريخ مهمة 

سياسة الحضور
)سياسة التوصيل / االستالم(  
 المحافظة على صحة األطفال/المرض 
IPMخطاب اإلخطار السنوي / خطة  

 إجراءات شكاوى المجتمع
)اإلجراءات/العملية/النموذج( 
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قواعد سلوك اآلباء
ومعلومات مفيدة ينبغي
على كل والد/والدة أن 

يعرفها

"مناطق أطفال" تُصنَّف أنشطة البداية المبكرة بشكل ُمعلَن على أنها 
أو فعالياتها أو مناسباتها، سواًء  AKAال يُقبَل أي سلوك غير الئق في أي من برامج البداية المبكرة من •

 كان ذلك في الموقع بأحد المراكز أو المكتب أو في أي مكان عام آخر.

بالتدخين أو تناول المشروبات الكحولية في مواقع البداية المبكرة أو بأي من أنشطة غير مسموح مطلقًا •
 البرنامج.

 ال يُسمح بالصياح باألطفال أو سبهم أو ضربهم أو صفعهم بأي من مراكز أو أنشطة البداية المبكرة.•

بأي لغة عدوانية أو سلوك تهديدي أو تحرش بدني أو تعليقات جنسية تجاه آباء  AKAلن تسمح مؤسسة •
 آخرين أو طاقم البداية المبكرة أو أطفال آخرين.

سوف يُمنَع اآلباء أو أفراد العائالت الذين يخالفون قواعد سلوك اآلباء من دخول ممتلكات برنامج البداية •
 برنامج.المبكرة أو المشاركة في أي من أنشطة ال

قله إلى نيقضي القانون بوجوب بقاء طعام برنامج البداية المبكرة داخل المركز في جميع األوقات فال يمكن •
 المنازل.

قواعد بسيطة يجدر اتباعها
 افحص خزانة متعلقات طفلك وصندوق بريد اآلباء يوميًا. •
تخطر طاقمنا بأي تغييرات في يجب أن تكون لدينا أحدث أرقام هواتف وعناوين الطوارئ.  نرجو أن  •

 عناوين أو أرقام العمل أو السكن أو جهة اتصال الطوارئ.
يجب على اآلباء أن يشرفوا على كل األطفال غير المنتمين إلى برنامج البداية المبكرة في جميع األوقات أثناء  •

 تواجدهم في غرف الدراسة أو المكاتب أو ساحة اللعب.

المالبس
 يرتدي طفلك ثيابًا مريحة وقابلة للغسل عند حضور األنشطة المدرسية اليومية.نطلب منك أن  •
 يتعلم األطفال من خالل األنشطة العملية التي يمكن أن تتلطخ، لذا اجعلهم يرتدون ثيابًا يمكن أن تتسخ. •
ع ضا. ضع تغييًرا كاماًل للمالبس )مالبس داخلية، جوارب، بناطيل وقمصان( في خزانة أمتعة طفلك دائمً  •

 بطاقات واضحة باسم طفلك على مالبسه.

 مالحظة: ال يتحمل برنامج البداية المبكرة مسؤولية المالبس المفقودة. 

 من أجل سالمتهم، يجب أن يرتدي األطفال أحذية تغطي أصابع القدم بالكامل في كل األيام. •
وإعادة الفراش المغسول في اليوم نطلب من اآلباء أخذ فراش طفلك طوًعا إلى المنزل أسبوعيًا للغسيل ،  •

 .األول بعد العودة إلى الفصل

8



"خذ بزمام المبادرة اآلن؛ واعتز بهذه 
 وعلمهم".األوقات، 

تهمومسؤوليا اآلباءحقوق 

مسؤولياتي بصفتي والد/والدة في برنامج البداية المبكرة

 أن أتعلم ما يمكنني تعلمه عن البرنامج وأن أشارك في قرارات وضع  سياسته. •

 من برنامج البداية المبكرة لتحسين جودة الحياة ألسرتي. أن أستخدم الفرص المتاحة •

 أن يكون لي دوًرا في الغرفة الدراسية كمراقب أو متطوع أو موظف بأجر. •

 أن أوفر قيادة أبوية من خالل تشجيع اآلخرين على المساهمة في البرنامج. •

 أن أقدم لطفلي/أبنائي الدعم واإلرشاد. •

 د واألنشطة المجتمعية في الوقت المناسب.الحصول على معلومات حول الموار •

 .AKAوضع أهداف واستراتيجيات لتحقيق هذا األهداف، بالتعاون مع طاقم  •

أن أتعلم كل ما يمكنني أن أتعلمه عن نمو األطفال وتربيتهم، حتى أصبح معلًما أفضل لطفلي.  •

حقوقي بصفتي والد/والدة في برنامج البداية المبكرة

المشاركة في قرارات وضع السياسات التي تؤثر على التخطيط للبرنامج وأعماله. •

 المساهمة في وضع البرامج واألنشطة التي ستحسن حياة العائلة وحياتي اليومية. •

إخطاري في وقت مناسب بالمناسبات والشؤون التي قد تحتاج إلى موافقتي/رفضي. •

شتراك، دون االختيار بين االشتراك أو عدم اال •
 اإلضرار بتسجيل طفلي. 

 الترحيب بي كشريك في تعليم طفلي. •

معاملتي دائًما بأدب واحترام. •

االحتفاظ بسرية األمور المتعلقة بالعاملين في البرنامج و/أو اآلباء و/أو  •
 األمور ذات الطبيعة الحساسة.

بالكامل. إمكانية أن أتعرف على عمليات البرنامج •

 إخطاري بالموارد واألنشطة المجتمعية. • 

القدرة على التواصل بدون القلق من التحقير أو السخرية. •

9



إشعار حقوق الوالدين بموجب ترخيص رعاية مجتمع كاليفورنيا
وكالة الصحة والخدمات اإلنسانية ، دائرة كاليفورنيا للخدمات االجتماعية -والية كاليفورنيا 

 قسم ترخيص رعاية المجتمع

بصفتك ولي أمر / ممثل مفوض ، يحق لك:

 مركز رعاية األطفال دون إشعار مسبق عندما يكون األطفال تحت الرعاية. دخول وتفحص  .1
دى مكتب الترخيص ومراجعة الملف العام للمرخص له الذي . تقديم شكوى ضد المرخص له ل .2

يحتفظ به مكتب الترخيص.
االطالع في مركز رعاية الطفولة على تقارير الترخيص بالزيارات والشكاوى المؤيدة ضد  .3

 المرخص له خالل السنوات الثالث الماضية.
د أو انتقام منك أو ضتقديم شكوى إلى مكتب الترخيص وتفقد مركز رعاية األطفال دون تمييز  .4

طفلك.
اطلب كتابيًا عدم السماح ألحد الوالدين بزيارة طفلك أو اصطحاب طفلك من مركز رعاية  .5

األطفال ، بشرط أن تكون قد أظهرت نسخة مصدقة من أمر المحكمة.
استالم اسم وعنوان ورقم هاتف مكتب الترخيص المحلي من المرخص له. .6

 المجتمعاسم مكتب الترخيص: ترخيص رعاية 
 ,Metropolitan Drive, Suite 110, San Diego 7575عنوان مكتب الترخيص: 

CA 92108 
 2200-767(619)هاتف مكتب الترخيص: 

إبالغ المرخص له ، عند الطلب ، باسم ونوع االرتباط بمركز رعاية األطفال ألي شخص بالغ تم  .7
لى اسم الشخص عن طريق منحه إعفاء من السجل الجنائي ، وأنه يمكن أيًضا الحصول ع

 .االتصال بمكتب الترخيص المحلي
لمقدم الرعاية.  الجنائيه ، نموذج عملية فحص الخلفية  استالم من المرخص له .8

مالحظة: ينص قانون والية كاليفورنيا على أنه يجوز للمرخص له رفض الوصول إلى مركز رعاية 
ان سلوك ولي األمر / الممثل المعتمد يمثل خطًرا على الطفل إلى أحد الوالدين / الممثل المعتمد إذا ك

 األطفال في الرعاية.
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إشعار الحقوق الشخصية لألطفال بموجب ترخيص رعاية المجتمع في 
 كاليفورنيا
وكالة الصحة والخدمات اإلنسانية ، دائرة كاليفورنيا للخدمات االجتماعية -والية كاليفورنيا 

 قسم ترخيص رعاية المجتمع

يتمتع كل طفل بتلقي خدمات من مركز رعاية الطفل بحقوق تشمل ، على سبيل المثال ال 
 الحصر ، ما يلي:

.أن يُمنح الكرامة في عالقاته الشخصية مع الموظفين واألشخاص اآلخرين (1

أن يُمنح أماكن إقامة ومفروشات ومعدات آمنة وصحية ومريحة لتلبية احتياجاته. (2

البدني أو غير المعتاد ، أو التسبب في األلم ، أو اإلهانة ، أو الترهيب ، أو السخرية ، أو التحرر من العقاب  (3
اإلكراه ، أو التهديد ، أو اإلساءة العقلية ، أو أي إجراءات أخرى ذات طبيعة عقابية ، بما في ذلك على سبيل 

والنوم ، أو المرحاض. أو حجب المأوى المثال ال الحصر: التدخل في وظائف الحياة اليومية ، بما في ذلك األكل 
 أو المالبس أو األدوية أو مساعدات األداء البدني.

أن يتم إبالغه ، وإبالغ ممثله المفوض ، إن وجد ، من قبل المرخص له بأحكام القانون المتعلقة بالشكاوى بما في  (4
ي وكالة الترخيص و المعلومات ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، عنوان ورقم هاتف وحدة تلقي الشكاوى ف

 المتعلقة بالسرية.

أن يكون حراً في حضور الخدمات أو األنشطة الدينية التي يختارها ، والحصول على زيارات من المرشد  (5
الروحي الذي يختاره. يجب أن يكون حضور الخدمات الدينية ، سواء داخل المنشأة أو خارجها ، على أساس 

عاية األطفال ، يتخذ الوالد )الوالدان( أو الوصي )األوصياء( على الطفل القرارات طوعي تماًما. في مراكز ر
 المتعلقة بالحضور إلى الخدمات الدينية أو زيارات المستشارين الروحيين.

عدم حبسه في أي غرفة أو مبنى أو منشأة في النهار أو الليل. (6

عتمد مسبقًا من قبل وكالة الترخيص.ال يجب وضعه في أي جهاز تقييد ، باستثناء تقييد داعم م (7

للممثل / ولي األمر / الوصي الحق في إبالغ وكالة الترخيص المناسبة لالتصال فيما يتعلق بالشكاوى ، 
 والتي هي:

 اسم مكتب الترخيص: ترخيص رعاية المجتمع
 Metropolitan Drive, Suite 110, San Diego, CA 7575عنوان مكتب الترخيص: 

92108 
2200-767(619)هاتف مكتب الترخيص: 
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طاقم برنامج البداية المبكرة يبتغي تفاعلك!           -مة كَ و  الحَ 

لجنة اآلباء المركزية
مبروك! أنت عضو تلقائي في هذه اللجنة إذا كنت والًدا/وصًيا لطفل مسجل في 

على المستوى البرنامج حالًيا.  ُيرجى حضور االجتماعات من أجل المساهمة 
المركزي. وجدير بالذكر أن لكل مركز بعض األموال المحتجزة من أجل األنشطة 

التي ترعاها لجنة اآلباء. نعم، هذا صحيح، لدى برنامج البداية المبكرة مبالغ 
مخصصة ألنشطة اآلباء، مثل ورش العمل واألعمال اليدوية والدورات التي ُتعَقد 

 ي اختيار أفضل الطرق إلنفاق هذه األموال.بمركزك.   ويعود األمر إليك ف

 لجنة السياسات
تقوم لجنة السياسات بدور حلقة وصل بين لجان اآلباء المركزية والكيانات التي تدير الوكاالت المانحة والمنظمات العامة 

والخاصة والمجتمعات التي تخدمها. تعمل لجنة السياسات بمشاركة من أعضاء الطاقم اإلداري األساسيين والهيئة الحاكمة 
ا والموافقة عليها أو رفضها. وُتعَقد االجتماعات في مساء الخميس الثاني من كل شهر. لتطوير السياسات واإلجراءات ومراجعته

يجب أن ُتنتخب للخدمة في لجنة السياسات، لكن حضور االجتماعات مفتوح لآلباء غير المنتخبين بكل ترحاب. كما ُيرحب 
اآلباء  ن للمجتمع. للخدمة في لجنة السياسات، ُينتَخببآباء برنامج البداية المبكرة السابقين للخدمة في لجنة السياسات كممثلي

طفل يحصلون على خدمات برنامج البداية  1000على مستوى المركز لتمثيل مركزهم.  تؤثر مساهمتك على ما يزيد عن 
  .AKAالمبكرة من 

 مجلس السياسات
 All Kidsتنتخب لجنة السياسات ممثاًل واحًدا لتمثيل تعقد اجتماعات مجلس السياسات شهرًيا ويسهلها المستفيد ، رابطة بيت الحي. 

Academy  على مستوى المستفيد. مجلس السياسات هو وسيلة لسماع أصوات أولياء األمور فيAll Kids Academy  على
طفل في سان دييغو هيد ستارت يتم خدمتهم على مستوى المقاطعة. 8000مستوى المستفيدين. تؤثر مشاركتك على أكثر من 

 مجلس إدارة أكاديمية كل األطفال
وتعقد اجتماعات مجلس اإلدارة يوم اإلثنين الثالث من كل شهر في المكتب اإلداري. سيتم انتخاب اثنين من الوالدين ، من لجنة 

السياسات ، للعمل في مجلس اإلدارة
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ما هي أهمية التطوع؟

لبرنامج البداية المبكرة الذي يعتمد على مشاركة المجتمع. توفر الحكومة الفدرالية التمويل 
إذا لم تدعم البرنامج بالتطوع، فلن يتمكن البرنامج من تدبير التمويل المقابل )بالمثل( 
المطلوب لالستمرار في الحصول على األموال الفدرالية ألعمال البرنامج. التطوع ال 

 جزية معنوًيا. فاألطفال يستفيدون من وجدوكيساعد برنامجنا فحسب، ولكنه أيًضا تجربة مُ 
بالمركز، كما تستفيد أنت أيًضا لعلمك بأنك قد ساهمت في تحسين حياة طفل.

رغم أهمية فترات تطوعك للبرنامج، لكن هناك إرشادات البد من اتباعها للمحافظة على التزام 
 برنامجنا بمتطلبات ترخيص الوالية.

اتبع القواعد البسيطة التالية أثناء تطوعك: 

ال يسمح مطلًقا بتواجد إخوة الطفل في غرفة الدراسة أو مساحة المطبخ أو المكتب أثناء تطوع  .1
اآلباء/األوصياء.

لقاحات  All Kids Academy Head Startيجب أن يكون لدى أي شخص متطوع في برنامج  .2
حديثة مسجلة في الملف. تتطلب سياسة المتطوعين أن يحصل جميع األطفال والمتطوعين والموظفين 

على تطعيمات حديثة ضد الحصبة والسعال الديكي واإلنفلونزا والسل.

التطوع مهم ألنه يساعدنا على تدبير األموال المكافئة )بالمثل( من مصادر تمويلنا.
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خدمات/ساعات تطوع نظيرة أن يكون في مقابل مبالغ التمويل  AKAتتطلب الحكومة الفدرالية من برنامج البداية المبكرة من 

" اآلباء هم أهم مصادر التطوع "بالمثل( ممنوحة للبرنامج كان سيتعين على البرنامج الحصول عليها بأتعاب لوال ذلك.  )بالمثل
لدينا. فكل ساعة تمنحها لبرنامج البداية المبكرة تساوي تموياًل بالمثل يحصل عليه البرنامج. تضمن مجهودات التطوع التي 

، وبالتالي، استمرار برنامج البداية المبكرة. تلتزم بها استمرار التمويل الفدرالي

يمكن توثيق التطوع "بالمثل" بطرق متنوعة.  وفيما يلي بعض الطرق المقترحة:

ل التواريخ واألوقات الشهرية ولجنة السياسات المركزية اجتماعات لجنة اآلباءحضور  . سوف ُتسجَّ
 في تقويم البداية المبكرة.

طفلك كل أسبوع إلى المنزل بعض األنشطة لتمارسها مع طفلك. ويمكن اعتبار الوقت الذي سُترسل معلمة 
 تمضيه في هذه األنشطة وقت تطوع "بالمثل".

ُيحَسب كوقت تطوع "بالمثل".متطوًعا في غرفة الدراسة أي وقت تقضيه  

ا إليك يعتبر وقت تطوع "بالمثل". إذ الوقت الذي تستثمره كمندوب من اآلباء تقوم بأي من المهام الموكلة
فالوقت الذي تقضيه في التحدث معه على الهاتف ُيحَسب كوقت تطوع  -اتصل بك مندوب من اآلباء 

"بالمثل".
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التواصل
لبرنامج االتواصل المستمر بين العائالت والعاملين مهم للغاية. فهو يسمح بانخراط األفراد الكامل في أنشطة 

ويتيح اتخاذ قرارات جماعية تعزز جودة البرنامج. برنامجنا ملتزم بالحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة عن 
 طريق:

الزيارات المنزلية
 سيقوم الطاقم التعليمي ومؤازرو الخدمات العائلية بزيارات منزلية.•
ائلة البداية المبكرة.توفر الزيارات المنزلية فرًصا لتبادل المعلومات المهمة المتعلقة بع•
 ُتجدَول مواعيد الزيارات المنزلية في أوقات مناسبة لكل من اآلباء و/أو موفري الخدمة.•
 ( كل سنة يقوم بها الطاقم التعليمي.2يتطلب برنامج البداية المبكرة زيارتين منزليتين )•
أو  وليس للحكم على منزلك –نحن نزور منزلك لتعزيز العالقات الجيدة بين المدرسة والعائلة  –اطمئن •

إدارة بيتك.

 التقاويم/النشرات الدورية
سيمُّد كل مركز/برنامج بداية مبكرة العائالت بتقويم شهري أو نشرة شهرية لإلعالن عن الفعاليات المقبلة.

 اجتماع لجنة اآلباء
تضم هذه اللجنة كل اآلباء/األوصياء الذين لديهم أطفال 

في الوقت الحالي.  كل والد/والدة له مسجلون في برنامجنا 
طفل مسجل حالًيا ُيَعدُّ عضًوا في هذه اللجنة. يجب تشكيل 

سبتمبر من كل عام. ( 30)لجنة اآلباء لكل برنامج بحلول يوم
ستجتمع هذه اللجنة في وقت يصوت عليه اآلباء.
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تواريخ مهمة

الُعَطل الرسمية
 يمتثل البرنامج بالُعَطل الرسمية التالية. سُتغلق كل المراكز 

( أثناء عطلة 1لمدة أسبوع واحد ) AKAفي هذه األوقات. إلى جانب ذلك، سُتغَلق معظم مراكز البداية المبكرة من 
 ( أثناء عطلة الشتاء. 2الربيع ولمدة أسبوعين )

 تي سيُغَلق فيها مركزك.راجع تقويم الموقع للتعرف على المواعيد المحددة ال
ذكرى مولد لنكولن -   عيد العمال-
 يوم الرؤساء - يوم قدامى المحاربين-
 يوم الذكرى  -   عيد الشكر-
 عطلة الربيع -  عطلة الشتاء-
 الرابع من يوليو – ذكرى مارتن لوثر كنج-
 ذكرى سيدر تشافيز-

 أيام تنمية طاقم العاملين
محددة طوال سنة البرنامج لتدريب الموظفين / التطوير المهني )سيتم إرسال إشعارسيتم إغالق البرامج في تواريخ •    مسبق(.
 

أفضل ما يمكن أن يورثه اآلباء 
ألبنائهم بضع دقائق من الوقت 

 كل يوم.
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سياسة الحضور
يدعم تربية طفلك وأهداف االستعداد للمدرسة.  من المهم  AKAالحضور المنتظم ببرنامج البداية المبكرة من 

أن يحضر طفلك إلى المدرسة كل يوم. وتقع على اآلباء مسؤولية إخطار مركز طفلك بغياب الطفل في كل 
( أيام متتالية بدون إخطار المركز، فسيقوم مؤازر الخدمات 2) يومانيوم يغيب فيه. وإذا غاب طفلك لمدة 

منزلية من أجل التشديد على أهمية الحضور المنتظم.  في حاالت معينة سنبدأ إجراءات دعم العائلية بزيارة 
 العائلة الالزمة لتحديد وضع تسجيل طفلك.

 سياسة اإلحضار المتأخر
دولة جزًءا من المنهج. فهنا من المهم أن يكون طفلك حاضًرا في بداية الدرس حيث تمثل األنشطة المج

يكتسب الطفل مهارات االعتماد على النفس أثناء مشاركته في فترات الوجبات. وحين يتأخر األطفال، تفوتهم 
 فرصة التفاعل االجتماعي مع األصدقاء والمعلمات.

بصفتك الوالد/الوصي، فأنت مسؤول عن إحضار طفلك إلى المدرسة في الوقت المحدد.  إذا كنت •
 متأخًرا، ُيرجى االتصال بالمركز إلخطار طاقم العمل. 

 %25يقل احتمال إعادة الصف الدراسي بنسبة 

لوا  بين األطفال المعرضين للرسوب الذين قد ُسج ِّ

في برنامج جيد للطفولة المبكرة

يقل احتمال إعادة الصف الدراسي بنسبة 
بين األطفال المعرضين للرسوب  25%

لوا في برنامج جيد  ولة للطفالذين قد ُسج ِّ
 المبكرة
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سياسة االستالم المتأخر

 فيما يلي سياسة االستالم المتأخر:
المتأخر/اإلحضار المتأخر لتوقيعه في كل مرة تتسلم فيها طفلك من سوف ُتعطى نموذج االستالم 

المدرسة متأخًرا. وفي المرة الثالثة الستالم طفلك متأخًرا، سنبدأ إجراءات دعم العائلة الالزمة لتحديد 
 وضع تسجيل الطفل.

ذ اإلجراءات التالية: يجب أن تتسلم طفلك في الموعد.  إذا تأخرت، فسوف ُتتخَّ
 سيتصل الطاقم برقم هاتف الطوارئ الخاص بك.•
 سيتصل الطاقم بمنزلك و/أو عملك و/أو معهدك الدراسي.•
 سوف يتصل الطاقم بجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك.•
في الحاالت القصوى، وبناًء على تقدير مدير المركز/نائبه، سيطلب طاقم العمل الشرطة للعمل •

لن يقوم طاقم البرنامج تحت أي ظرف ة لحضانة األطفال. على نقل الطفل إلى منشأة مناسب
 كان بتوصيل الطفل إلى المنزل أو نقله إلى موقع آخر.

فيما يلي سياسة تسجيل الحضور/االنصراف:
إجراءات مكتوبة لتسجيل حضور/انصراف األطفال إلى مراكز  AKAيطبق برنامج البداية المبكرة من 

البداية المبكرة ومنها. وذلك لضمان سالمة األطفال المسجلين واإلشراف عليهم ولاللتزام بمقتضيات 
 ترخيص الوالية. 

يجب على الشخص الذي يحضر إلى المركز ويتسلمهم منه أن يسجل حضور الطفل وانصرافه •
 استخدام توقيعه القانوني الكامل وتسجيل الوقت. يومًيا. وعلى الشخص

يجب على أي شخص يتسلم الطفل من الموقع خالل اليوم ثم يعيد الطفل إلى المركز في نفس •
اليوم أن يسجل حضور/انصراف الطفل باستخدام توقيعه القانوني الكامل )على سبيل المثال: 

 معالجة نطق(. -جيل سميث
ل.  إذا كان توقيع الشخص يجب أن يكون تسجيل حضو • ر/انصراف الطفل بواسطة شخص ُمخوَّ

ل غير موجود، فستطلب المعلمة التوقيع فور عودة الوالد/الوصي.  الُمخوَّ
سنة أو  18يجب أن يكون عمر الشخص الذي يسجل حضور/انصراف الطفل من البرنامج •

 أكثر.
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التصريح بانصراف طفل
 البداية المبكرة من الفصل الدراسي بواسطة الوالد/الوالدة/الوصي، أو أحد يمكن استالم أحد أطفال برنامج

لين باالستالم.  األشخاص المدرجين في قائمة األشخاص المخوَّ
 ،ال إإذا كان الوالدين منفصلين أو مطلقين، فسيسلم طاقم برنامج البداية المبكرة الطفل إلى أي من الوالدين

يحدد الوالد الحاضن وشروط الحضانة التي  أمر قضائيالبداية المبكرة  إذا كان في حوزة برنامج في حالة
 أصدرتها المحكمة. 

 لن يتدخل أو يتوسط طاقم برنامج البداية المبكرة في أي مشكالت متعلقة بالوالدين/الحضانة، وإنما سيتبع
األوامر القضائية حرفًيا.

شرط تحديد الهوية
معلومات تحديد الهوية وحاالت الطوارئ للسماح لألشخاص بأخذ  في وقت التسجيل ، تم إكمال نموذج• 

طفلك من المرفق باإلضافة إلى أشخاص آخرين قد يتم استدعاؤهم في حالة الطوارئ. يجب أن يقدم هؤالء 
األشخاص نموذًجا صالًحا لتحديد الهوية قبل إطالق سراح الطفل

المحافظة على صحة األطفال
أن يحصل كل طفل مسجل في البرنامج من أخصائي الرعاية  All Kids Academy Head Startتتطلب 

الصحية على قرار بشأن ما إذا كان الطفل محدًثا وفًقا لجدول زمني للرعاية الصحية الوقائية واألولية المناسبة 
للعمر ، بما في ذلك تقييم مخاطر السل. سيعمل الموظفون مع الوالدين 

للفحص البدني اإللزامي أو تحديد  / األوصياء للحصول على موعد
يوًما تقويمًيا بعد اليوم األول للحضور. 30موعد له خالل 

الطوارئ الطبية وطوارئ -إذا مرض طفل في المدرسة 
األسنان

الرعاية  يتم توقيع العالج الطبي وحفظه في الملف في حالة في وقت التسجيل الموافقة على حاالت الطوارئ 
.( أو أخصائي تقويم األسنان M.Dرعاية األسنان لتحديد الطبيب المرخص حسب األصول )الطبية الطارئة أو 

(D.O( أو طبيب األسنان ).D.DS يمكن تقديم الرعاية تحت أي ظروف ضرورية للحفاظ على حياة أو .)
أطراف أو رفاهية طفلك.
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 يب الموظفين والتدخل في الفصل في حالة مرضيتم تطبيق سياسات وإجراءات الصحة والسالمة المتعلقة بتدر 
طفلك. يتم تدريب الموظفين على التعامل مع مسببات األمراض المنقولة بالدم ، واإلنعاش القلبي الرئوي ، 

واإلسعافات األولية ، والحفاضات ، وتقنيات النظافة المناسبة ، والوقاية من إساءة معاملة األطفال.

في المدرس إذا أصبح الطفل مريًضا
إذا أصبح الطفل مريًضا في المدرسة، فسيتحدد ما إذا كان بحاجة للعودة إلى المنزل.  .1
فإذا كانت به أي من األعراض المذكورة في جزء "حين يعتبر الطفل مريًضا بدرجة ال تسمح له بالحضور"، .2

إذا بدا أن طفلك يعاني من حالة طارئة تهدد حياته ، سيتصل الموظفون على  فسُيرَسل تلقائًيا إلى المنزل.
 .911الفور بالرقم 

سُتخَطر عائلة الطفل في الحال.  إذا تعذر الوصول إلى العائلة، سُتخطر الجهة المدرجة في قائمة اتصال   .3
لموجودة في ملفك. ُيرجى الطوارئ الستالم الطفل. من المهم التأكد من تحديث معلومات جهات االتصال ا

 إخطار برنامج البداية المبكرة بأي تغييرات في المعلومات.
.  سوف ينتظر الطفل في منطقة هادئة بغرفة الدراسة أو المكتب إلى حين وصول الوالد/الوالدة أو الشخص 4

المحدد في جهة اتصال الطوارئ.

إعطاء األدوية   
سياسة إعطاء الدواء التي تنص على ما يلي: AKAلدى برنامج البداية المبكرة من 

األدوية التي ُتشترى من المتجر بدون وصفة طبية  )مثل: التيلنول( أثناء ساعات غرف الدراسة، إال  ال ُتعَطى .1
إذا كانت بناًء على وصفة من الطبيب.

كرة، فيجب إحضار إذا كان الطفل يحتاج إلى تناول دواء موصوف طبًيا أثناء ساعات برنامج البداية المب.2
لطفل.ومكتوب عليها اسم ا زجاجة/علبة بالبطاقة الملصقة الخاصة بالصيدلية األصلية الدواء إلى المركز في 

وألجل أن يقوم طاقم البرنامج بإعطاء أي دواء في المدرسة، يجب أن يكون نموذج "تفويض بإعطاء دواء" .3
(Authorization to Administer Medication موقًعا ).بواسطة الطيب مودًعا في ملف الطفل

عند الحاجة إلى تغيير الجرعة أو نوع الدواء، يتعين ملء نموذج جديد للتفويض بإعطاء الدواء، ويجب .4
إحضار زجاجة أصلية جديدة من الصيدلية إلى المدرسة.

 Individualإذا كان الطفل يعاني من حالة مرضية مزمنة، فيجب إكمال خطة صحية شخصية ) .5

Health Plan.مع الوالد/الوالدة/الوصي وطاقم البرنامج قبل أن يبدأ الطفل الحضور إلى المدرسة )
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في  ريمكن ألغلبية األطفال الذين يعانون من وعكات طفيفة حضور برنامج البداية المبكرة بأمان. يعتبر الطفل مريًضا بدرجة ال تسمح له الحضو 
 الحاالت التالية:

الطفل بعافية كافية للمشاركة في أنشطة البرنامج بارتياح.ال يشعر  ◄

ليس بمقدور طاقم البرنامج تقديم الرعاية المناسبة بالطفل المريض بدون التفريط في رعاية األطفال اآلخرين. ◄

 كل يكفي للحضور وأن المرضالتالية، إال إذا قرر أحد موفري الرعاية الصحية أن الطفل بحالة جيدة بشاألعراض يعاني الطفل من أي من ◄
 ليس معدًيا.

  مئوية( أو أكثر( مصحوبة بتغير في السلوك وعالمات أو أعراض أخرى من أعراض المرض )على  37.7فهرنهايت ) 100)تبلغ ُحمَّى
 سبيل المثال: يبدو المرض على مظهر الطفل وسلوكه(.

  المتواصل، التوتر الشديد، سعال خارج عن السيطرة، صعوبة في )مثل: البكاء عالمات أو أعراض تدل على مرض شديد محتمل
 التنفس، حشرجة، خمول شديد(.

 عدل زيادة م –ساعة على األقل بعد آخر نوبة إسهال. يشمل ذلك التغيرات في نمط التبرز الطبيعي لدى الطفل  24إلى أن تمر  -اإلسهال
 لوصول إلى الحمام في الوقت المناسب.التبرز، براز أكثر ليونة/سيولة، الطفل ال يتمكن من ا

 ساعة على األقل بعد آخر نوبة قيء. 24إلى أن تمر  -القيء
  مع سيولة اللعابتقرحات الفم
 مصحوب بُحمَّى أو تغير في السلوكطفح جلدي

ص بأي من  ◄ :ير معد  إلى أن يشفى أو يصبح غالتالية بواسطة موفر رعاية صحية، يجب أن يبقى في المنزل  التشخيصات الطفل الذي ُشخِ 
  )ساعة بعد بدء العالج 24حتى تمر  -الرمد المعدي/العين القرنفلية )مع إفرازات من العين
  ساعة على بعد العالج والتخلص من البيض 24حتى تمر  -الجرب أو القمل أو عدوى طفيلية أخرى 
  ساعة بعد بدء العالج 24حتى تمر  -الحصف الجلدي 
  ساعة بعد بدء العالج وخلو الطفل من الُحمَّى  24حتى تمر  -التهاب الحلق العقدي أو الُحمَّى القرمزية أو أي عدوى عقدية أخرى

 واألعراض.
  ساعة بعد بدء العالج 5حتى تمر  -السعال الديكي 
 ( االلتهاب الرئويTB )- حتى يقرر موفر رعاية صحية أن المرض لم يعد معدًيا 
  حتى تيبس كل الُقرح وتكون قشوًرا -الجديري 
  أيام بعد بدء ظهور األعراض )انتفاخ األوداج( 9حت تمر  -التهاب الغدة النكفية 
  )أيام على بدء ظهور األعراض )مثل: الصفراء( 7حتى تمر  -التهاب الكبد )أ 
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  أيام على بدء ظهور الطفح الجلدي 6حتى تمر  -الحصبة
 أيام على بدء ظهور الطفح الجلدي 6حتى تمر  -مانية الحصبة األل
  حتى تتوقف سيولة اللعاب وتلتئم التقرحات -هربس فموي/قرحة البرد
  )حتى تتيبس التقرحات -الهربس النطاقي )إذا تعذر تغطية التقرحات
  )اللعاب وتعود درجة الحرارة إلى الدرجة الطبيعيةحتى تلتئم التقرحات وتنتهي سيولة  -الُحمى القالعية )داء اليد والقدم والفم
  ساعة بعد بدء العالج 24حتى تمر  -الدودة الدبوسية

 سياسة قمل الرأس
لمدرسة اسيتم إجراء فحوصات قمل الرأس لجميع األطفال المسجلين في اليوم األول من الحضور ، بعد كل فترات الراحة لمدة أربعة أيام أو أكثر من 

هرت أعراض على الطفل. إذا تم العثور على قمل حي ، فسيتم إرسال الطفل إلى المنزل مع معلومات حول كيفية التخلص من قمل الرأس ، أو إذا ظ
لى إمن الشعر وفي المنزل. سيتم فحص الطفل من قبل هيئة التدريس عند العودة إلى المدرسة. إذا تم العثور على قمل حي ، فسيتم إرسال الطفل 

ة أخرى. سيتم إعادة إجراء فحوصات قمل الرأس في ذلك الفصل الدراسي في غضون أسبوع واحد للتأكد من عدم انتشارهالمنزل مر 
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 برنامج أغذية رعاية األطفال والكبار
، بتمويل من برنامج أغذية رعاية األطفال والبالغين ، برنامج التغذية  All Kidsتدعم أكاديمية 

الذي يلبي احتياجات األطفال وأسرهم. األطعمة المقدمة في المراكز عالية المحتوى الغذائي 
وقليلة الدهون والسكر والملح.

ألمريكية الزراعة اوفًقا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية لوزارة 
(USDA ُيحظر على وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات ، )

المشاركة في برامج وزارة الزراعة األمريكية أو التي تديرها التمييز على أساس العرق أو اللون أو 
من نشاط سابق للحقوق األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو االنتقام أو االنتقام 

 المدنية في أي برنامج أو نشاط تم تنفيذه أو تموله وزارة الزراعة األمريكية.
لرفع شكوى بخصوص التمييز، أكِمل نموذج شكوى التمييز خاصة ببرنامج وزارة الزراعة األمريكية 

(USDA Program Discrimination Complaint Form والمتوفر على اإلنترنت على المو ،) قع
، وفي أي من مكاتب http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlالتالي: 

وزارة الزراعة األمريكية، أو بإرسال خطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية على أن يتضمن الخطاب كل 
. 9992-632 (866)المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصل بالهاتف: 

بعد إكمال النموذج أو الخطاب، أرسله إلى الجهة التالية: 
  U.S. Department of Agriculture البريد:  (1) 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410 

7442-690 (202)بالفاكس:  (2) 

program.intake@usda.govبريد اإللكتروني: بال (3) 

هذه المؤسسة تعتبر موفر خدمة ملتزم بتكافؤ الفرص.
يجب على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات عن 

كية ، وما ة األمريالبرنامج )على سبيل المثال ، طريقة برايل ، وطباعة كبيرة ، وشريط صوتي ، ولغة اإلشار 
إلى ذلك( ، االتصال بالوكالة )الوالية أو المحلية( حيث تقدموا بطلب للحصول على المزايا. يمكن لألفراد 

الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانون من إعاقات في النطق االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خالل 
اإلضافة إلى ذلك ، قد يتم توفير معلومات البرنامج . ب8339-877 (800)خدمة الترحيل الفيدرالية على 

 بلغات أخرى غير اإلنجليزية. هذه المؤسسة هي فرصة متساوية
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 CACFPسياسة شكاوى 
( CACFPلقانون أو الئحة خاصة ببرنامج رعاية األطفال والبالغين )النتهاك مزعوم عملية تقديم شكوى 

.All Kids Academy Incالذي تديره 

إرسال الشكوى عبر الهاتف أو الخطاب أو البريد اإللكتروني إلى:. يمكن 1
دورين مولز ، مساعد المدير التنفيذي
dmulz@akaheadstart.org 

620 West Madison Ave. 

92020إل كاجون ، كاليفورنيا 

619-270-7844 

بالنيابة عن طفل إال من قبل ممثل الطفل المفوض حسب األصول.. ال يجوز تقديم شكوى 2
.سنة من تاريخ المخالفة المزعومة يجب تقديم الشكوى خالل  .3
: مايلي . يجب أن تشمل الشكاوى 4
a)   بيان بأن شركةAll Kids Academy Inc.قد انتهكت قانوًنا أو الئحة تتعلق ببرنامج تغذية الطفل .
b) ها البيان.الحقائق التي يستند إلي
c) او المركز المحدد الذي وجهت ضده االدعاءات. الموقع
d) .معلومات االتصال بالشخص مقدم الشكوى
e) .إذا كانت االدعاءات موجهة ضد طفل معين ، االسم الكامل للطفل
f)   سيتم إرسال ملخص لجميع الشكاوى بما في ذلك تلك المتعلقة بحساب الوجبات والمطالبة بوجبات قابلة

( NSD، وأهلية الطفل أو استخدام النفقات المسموح بها للمراجعة من قبل قسم خدمات التغذية ) لالسترداد
يوًما. 90، وقسم التعليم في كاليفورنيا ، والذي سيقوم بذلك إصدار تقرير مكتوب خالل 

ن أو أو السسُتحال االدعاءات المتعلقة بالتمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس 5. 
 B-1( التابعة لوزارة الزراعة األمريكيةFNSاإلعاقة إلى تعليمات خدمات الغذاء والتغذية )

CACFP Regulation: 5 CCR 15580, 15581
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 خدمات الصحة العقلية
يوفر أعضاء هيئة التدريس تفاعالت إيجابية بين المعلم والطفل ، وإدارة فعالة للفصول الدراسية ، وبيئات 

ليمية إيجابية لدعم الرفاه االجتماعي والعاطفي لألطفال. يتم تقديم خدمات الصحة العقلية من قبل تع
متخصصين في الصحة العقلية لديهم الخبرة والخبرة في خدمة األطفال الصغار وأسرهم و / أو استشاريي 

الصحة العقلية المرخصين.

 ذوي اإلعاقةخدمات 
)وكالة التعليم المحلية( وبرامج الطفولة المبكرة على  LEAوتنسق مع  AKA Head Startتتعاون 

مستوى الوالية والمحلية لتقديم الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة. للحصول على معلومات حول خدمات التعليم 
الخاص في المناطق في جميع أنحاء مقاطعة سان دييغو ، يرجى االتصال بالمنطقة المخصصة لعنوان 

.AKA Head Startمزيد من المساعدة ، يمكنك االتصال بمدير الصحة العقلية / اإلعاقة في منزلك. ل

 خدمات صحة األسنان
ينظف األطفال أسنانهم بإشراف الكبار. يتم تدريس تنظيف األسنان بالفرشاة واألكل الصحي في الفصل. قد 

شفوية لألطفال وطالء الفلوريدتتعاون مواقع هيد ستارت أيًضا مع أطباء األسنان لتقديم فحوصات 
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سوبركروب شخصية األب

تجتمع مجموعة األب األكبر شهرًيا. تدعم المجموعة مشاركة الذكور ورفاهية األسرة والعالقات بين الوالدين 
هم آباء وأجداد وأعمام إلخ.  Head Startوالطفل. جميع قدوة الذكور المشاركين في حياة طفل برنامج 

يخلق هذا التنوع فرًصا للذكور لمشاركة معارفهم وفرحهم وخبراتهم في تربية األبناء والتحديات. يتم أيًضا 
 Father Figureوعقدها من قبل أعضاء مجموعة  AKA Head Startتخطيط أحداث عائلة 

Supergroup.

فال مجموعة دعم األجداد واألقارب في تربية األط
(GRRC) 

باألقران والمجتمع الذي يقدم  KINSHIPشهرًيا. تربط هذه التجمعات أسر  GRRCتجتمع مجموعة دعم 
التي تربي األطفال. تتمثل مهمة مجموعة  KINSHIPالدعم العاطفي والموارد والتدريب لدعم أسر 

GRRC .في دعم وإلهام العائالت في بيئة آمنة وموثوقة ليصبحوا دعاة وقادة يربطون بأقرانهم والمجتمع
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     All Kids Academy Head Start, Inc. 
620 West Madison Avenue    El Cajon, CA 92020 

Phone (619) 270-7009    Fax (619) 444-5668 
     www.akaheadstart.org 

   Diane Ritchey-Andrews, Esq.                                                                                                                       Yolanda Perez 
Chairperson, Board of Directors      Every Child’s Family Leaves Empowered for a Better Life        Executive Director 

 رسالة السنوية لالعالم

2021-2020 

 ،االوصياء/  اولياء االمورالموظفين / اعزائنا

جميع مدارس كاليفورنيا بإبالغ الموظفين وأولياء األمور /  قانون المدارس الصحيةُيلزم 

كتابي سنوي عن استخدام المبيدات الحشرية المتوقع في مواقع  باعالمالطالب  االوصياء

على قائمة كاملة بمبيدات اآلفات التي يمكن استخدامها في مركزك خالل المدارس. للحصول 

. تم ( المرفقةIPMخطة اإلدارة المتكاملة لآلفات )العام الدراسي المقبل ، يرجى الرجوع إلى 

. كما أنه متاح للعرض في المكتب www.akaheadstart.orgعلى  AKA Head Startعلى موقع  IPMنشر خطة 

طفلك. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن  فيه يحضرالذي عمل فيه أو المركزي الذي ت

هذه المبيدات والحد من استخدام المبيدات في موقع الويب الخاص بإدارة تنظيم مبيدات 

 .http://www.cdpr.ca.govاآلفات في كاليفورنيا: 

مبيدات اآلفات. ستتوفر ساعة على األقل من تطبيق  24سيتم نشر الفتة عند مدخل المدرسة قبل 

معلومات إضافية بشأن كل تطبيق من مبيدات اآلفات عند الطلب في مكتب المركز ، وعلى موقع 

AKA .كما هو مذكور أعاله ، وعلى شبكة اإلنترانت التابعة للوكالة 

ساعة قبل تطبيق مبيدات اآلفات في المركز. إذا لم يكن  72إشعاًرا لمدة  AKA Head Startستقدم 

، فسيكون IPMالمكافحة المتكاملة لآلفات منتج المبيدات المفضل الموصى به مدرجًا في خطة 

 اإلشعار مكتوًبا.

بالمكتب بى يمكنك أيضًا االتصال و اإذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال بمدير المركز. 

 .(619) 270-7009داري على الرقم  اإل

 بإخالص،

 دورين مولز

منسق اإلدارة المتكاملة لآلفات \مساعد المدير التنفيذي
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An Integrated Pest Management (IPM) Plan is required  
according to the Healthy Schools Act (HSA) for schools that use pesticides.* 

Contact 
AKA Head Start, Inc. 620 West Madison Avenue, El Cajon, CA 92020 
Agency Name   Address  
Doreen Mulz    (619) 270-7009              dmulz@akaheadstart.org 
Agency IPM Coordinator      IPM Coordinator’s Phone Number  Email Address 

IPM Statement 
It is the goal of All Kids Academy (AKA) Head Start, Inc. to implement IPM by focusing on 
long-term prevention or suppression of pests through accurate pest identification, by frequent 
monitoring for pest presence, by applying appropriate action levels, and by making the habitat 
less conducive to pests using sanitation and mechanical and physical controls. Pesticides that are 
effective will be used in a manner that minimizes risks to people, property, and the environment, 
and only after other options have been shown ineffective. 
Our pest management objectives are to:  
• Reduce overall use of pesticides,
• Manage immediate needs, and
• Focus on long-term pest prevention.
IPM Team 
In addition to the IPM Coordinator/Assistant Executive Director, other individuals who are 
involved in purchasing, making IPM decisions, applying pesticides, and complying with the 
Healthy Schools Act requirements, include: 

Job Title Role in IPM Program 
Maintenance Custodians Clean, sanitize, disinfect and make minor repairs. Inspect and report 

pest signs/sightings to the Center Director/Pest Manager; apply 
appropriate action as directed by the Center Director. 

Center Directors/ 
Pest Managers 

Request pest control services, post signs and provide information 
upon request. 

Purchasing/Facilities Manager Contacts outside companies for pest control services and ensures 
required signs are posted when classes are not in session. 

Agency Applicators Store, transport, apply, and dispose of agency approved pesticides 
according to the product label. 

Director of Program Support 
Content & Family/Health Svs. 

Incorporate an article on IPM into the quarterly newsletter to parents. 

Program Specialist/Nutrition Conducts at least 3 unannounced CACFP site visits per year to 
monitor for sanitation and reports any signs of pests. 

Education Specialist and 
Disability/Mental Health 
Services Manager 

Ensures the implementation of the IPM theme into EHS/HS Lesson 
Plans within the first 60 calendar days of school for center-based and 
home-based program options. 

HR Recruiter/Technician Provides new hires with the annual HSA training and the IPM 
documents; training evidence is collected and housed in HR. 

Benefits/HRIS Manager Emails IPM documents to all staff during Pre-Service. 
Systems Management Analyst Provides to parents/guardians the 72-hour Individual Application 

Notices by phone call, e-mail, or text messages. 
IT Specialist II Posts updated IPM information to the AKA website and the Intranet. 
Administrative Receptionist Emails all staff 72 hours in advance of a pesticide application. 
Director of Accounting Provides the necessary level of financial commitment for the IPM 

program to succeed. 
Quality Assurance Specialist II Facilitates the implementation of the IPM Plan and monitors. 
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Pest Management Outsourcing 
þ   Pest management services are outsourced to a licensed pest control business. 
      Pest Control Business name(s) are: Cartwright Termite & Pest Control, Inc., and Bee Best 

Bee Removal, Inc. 
þ   Prior to contacting a vendor for pest control services, AKA Head Start, Inc. has confirmed 

that the business understands the training requirement and other requirements of the Healthy 
Schools Act. 

Pest Identification, Monitoring and Inspection 
All staff is responsible for reporting pests/signs of pests to the Center Director. Whoever sees it 
first is the First Responder. Pest identification is done by: Pest Control Companies, Maintenance 
Custodians, Center Directors, or designated staff. 

Monitoring and inspecting for pests and conditions that lead to pest problems are done regularly 
by Maintenance Custodians and Center Directors, and results are communicated via the Facilities 
Ticketing System. 

Specific information about monitoring and inspecting for pests, such as locations, times, or 
techniques include: 
• A Facility Checklist is completed daily and weekly by the Maintenance Custodian.
• Quarterly Health and Safety reviews are conducted by Quality Assurance.
• Monitoring for sanitation is completed three times annually as a part of the CACFP by the

Nutrition Program Specialist.
• Visual observations of pests or any signs of pests are immediately reported to the Center

Director.
• Center Directors ensure that the need for pest control services are submitted via the electronic

Facilities Ticketing System.

Pests and Non-Chemical Management Practices 
This agency has identified the following pests and routinely uses the following non-chemical 
practices to prevent pests from reaching the action level: 

Pest 
Remove 

Food 
Fix 

Leaks 
Seal 

Cracks 
Install 

Barriers 
Physical 
Removal Traps 

Manage 
Irrigation Other 

Ants þ þ þ þ þ þ þ Moisture 
Flies þ þ þ þ þ Moisture 
Roaches þ þ þ þ þ þ þ 
Rodents þ þ þ þ þ þ þ 
Spiders þ þ þ þ Cobweb 

Removal 
Weeds þ þ þ þ þ Mulch 

*Bed Bugs: In addition to physical removal, the pest issue is outsourced to a professional pest control
company. 
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Chemical Pest Management Practices 
If non-chemical methods are ineffective, the agency will consider pesticides only after careful 
monitoring indicates that they are determined not to be under control and will use pesticides that 
pose the least possible hazard and are effective in a manner that minimizes risks to people, 
property and the environment. This agency expects the following pesticides (pesticide products 
and active ingredients) to be applied during the year. This list includes pesticides that will be 
applied by trained agency staff or licensed pest control businesses: 

All Kids Academy Head Start, Inc. – List of Approved Pesticides  
For Any Site Except Vista La Mesa Head Start as well as WRAP Classes at Mount Vernon and San Miguel 

Name Active Ingredient EPA Reg. 
No. 

Name Active 
Ingredient 

EPA Reg. 
No. 

Alpine D 
Dust 

Dinotefuran 499-527 Ortho Home 
Defense 

Bifenthrin, 
Zeta-
cypermethrin 

279-9534-
239 

Cutter Lambda-Cyhalothrin 9688-262-121 PT PI Pyrethrins 499-444 
CyKick CS Cyfluthrin 499-304 PT Wasp-Freeze II 

Wasp & Hornet 
Prallethrin 499-550-

ZA 
Hot Shot 
MaxAttrax 

Orthoboric Acid 8660-20203-
8845 

Suspend Polyzone Deltamethrin 432-1514 

Cheetah 
Pro 

Glufosinate-ammonium 228-743 Suspend SC Deltamethrin 432-763 

Mosquito 
Dunks 

Bacillus Thuringiensis 6218-47 Termidor SC Fipronil 7969-210 

Mosquito 
Bits 

Bacillus Thuringiensis 6218-73 Transport Acetamiprid, 
Bifenthrin 

8033-96-
279 

NyGuard 2-[1-Methyl-2-(4-
Phenoxyphenoxy)Ethoxy]
Pyridine 

1021-1603 ULD BP 300 Pyrethrins, 
Piperonul 
Butoxide 

499-522 

For further information on pesticides and pesticide use reduction developed by the DPR pursuant to Food 
and Agricultural Code 13184, reference: www.cdpr.ca.gov/schoolipm. 

Healthy Schools Act 
þ   This agency complies with the notification, posting, recordkeeping, and all other 

requirements of the Healthy Schools Act. (Education Code Sections 17608 – 17613, 
48980.3; Food & Agricultural Code Sections 13180 – 13188) 

Training 
Every year, agency employees who make pesticide applications receive the following training 
prior to pesticide use: 
þ   Pesticide specific safety training (Title 3 California Code of Regulations 6724) 
R   School IPM training course approved by the Department of Pesticide Regulation (Education 

Code Section 16714; Food & Agricultural Code Section 13186.5). 

Submittal of Pesticide Use Reports 
þ   Reports of all pesticides applied by agency staff during the calendar year, except pesticides 

exempt¹ from HSA recordkeeping, are submitted to the Department of Pesticide Regulation 
at least annually, by January 30 of the following year, using the form provided at 
www.cdpr.ca.gov/schoolipm. (Education Code Section 16711) 

30



All Kids Academy Head Start, Inc.  
Integrated Pest Management (IPM) Plan 

4 | P a g e

Notification 
This agency has made this IPM Plan publicly available by the following methods (check at least 
one): 
þ   This IPM Plan can be found online at the following web address: www.akaheadstart.org 
þ   This IPM Plan is sent out annually to all parents/guardians and staff. 

Review 
þ   This IPM Plan will be reviewed (and revised, if needed) at least annually to ensure that the 

information provided is still true and correct. 
Next review will be conducted by: July 16, 2021 

I acknowledge that I have reviewed this agency’s IPM Plan and it is true and correct. 

__________________________________________ 07/16/20_____ 
Signature of IPM Coordinator Date 

*These pesticides are exempt from all Healthy Schools Act requirements, except the training requirement:
1) products used in self-contained baits or traps, 2) gels or pastes used as crack and crevice treatments,
3) antimicrobials, and 4) pesticides exempt from U.S. EPA registration. (Education Code Section 17610.5)
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إجراءات شكاوى المجتمع

الغرض من هذه اإلجراءات هو وضع عملية تتيح ألفراد 
المجتمع الذين لديهم أمور تشغلهم بخصوص برنامج البداية 

توصيل اعتراضاتهم أو شكاواهم.  إحدى أهم المبكرة إمكانية 
وظائف لجنة سياسات اآلباء، طبًقا للوائح الفدرالية، هي إرساء 
إجراءات لرفع شكاوى المجتمع. عالوة على ذلك، فالوكالة ترى 

أن الدور اإليجابي لآلباء في التعبير عن شكاوى المجتمع 
 رة.بكوحلها عنصر أساسي في نجاح أعمال برنامج البداية الم

من أهداف اإلجراءات المعروضة في هذه الوثيقة التوصل 
إلى حلول ودية للشكاوى. من المعروف أن كثيًرا ما تنشأ 

الشكاوى أو الهواجس من فشل في التواصل. لذا، فباإلمكان 
حل الكثير من الشكاوى أو الهواجس حين تجتمع األطراف 

جب ك، يالمعنية بشكل ودي لمناقشة الهواجس.  ولتحقيق ذل
على الشاكي أن يبين أنه قد حاول حل سبب شكواه قبل رفع 

 الشكوى بموجب هذه اإلجراءات.

مؤسسة برنامج البداية المبكرة من
  (ALL KIDS ACADEMY Head Start, Inc.)

مطالبة من قِبَل الحكومة الفدرالية بإرساء وتطبيق إجراءات 
الت واألفراد( للتعامل مع شكاوى المجتمع )الذي يشمل العائ

 حول هذا البرنامج.

  (.ALL KIDS ACADEMY Head Start, Inc) وتهدف الرابطة
 إلى تعزيز العالقات المجتمعية اإليجابية مع الوكاالت الشريكة وآباء 

برنامج البداية المبكرة. ومن أجل تعزيز التواصل المنصف 

والبناء وتحديد مستويات االتصال المالئمة، ستبذل كل 

.الجهود لتسوية الشكاوى في الوقت المناسب  

تنطبق القواعد التالية على إجراءات حل الشكاوى 
 هذه:

ال تتضمن أي خطوة في هذه اإلجراءات التصريح بعقد .  1
في حين أن الشاكي سوف يحظى بفرصة  جلسة سماع قانونية.

كاملة للتعبير عن اعتراضاته، لكن ال يوجد حق مطلق في 
.  ال تعطي هذه اإلجراءات الحق في إصدار استدعاء شهود

أوامر إحضار تجبر الشهود على الحضور. لن يكون هناك حق 
لمناقشة الشهود.  لن ُتتبَّع قواعد األدلة القانونية في أي خطوة 

 من هذه اإلجراءات.

المقدمة من  تنطبق هذه اإلجراءات على الشكاوى  ال .  2
 AKAاألشخاص الموظفين من ِقَبل برنامج البداية المبكرة من 

 أو أي متعاقد مع برنامج البداية المبكرة.

بحيث توضح،  أن توضع كل الشكاوى كتابة، يجب .  3
 وسبل االنتصاف المطلوبة بتفصيل معقول، طبيعة الشكوى 

من  رةالبداية المبكالخاص ببرنامج  الشكوى  إستمارةباستخدام 
ll Kids Academy Head StartA. 

 ُتقبل العرائض التي تجمع فيها التوقيعات.لن .  4

سوف يتلقى الشاكي اتصااًل هاتفًيا في غضون ثالثة .  5
 أيام عمل.

 يجب رفع الشكاوى لدى الجهة التالية:.  6

All KidsAcademy Head Start Program, 
Inc. 

 ادارة الشكاويانتباه: مجتمع        
620 W. Madison Avenue
El Cajon, CA 92020

32



إجراءات شكاوى المجتمع
الخطوة األولى: مستوى المركز

  مدير المركزأحِضر شكواك المكتوبة إلى.
  الشكوى في غضون يوم عمل واحد من يوم استالمها. مدير المركزسيراجع 
  على إيجاد حل، وتوثيق الخطوات المتخذة للحل، وتمرير الوثائق إلى المدير سيعمل مشرف الموقع

 ساعة من تاريخ المراجعة. 24التنفيذي المساعد خالل 
 .إذا لم يتم حل الشكوى في هذه الخطوة، انتقل إلى الخطوة الثانية

الخطوة الثانية: 

  ،"أرسل شكوتك الخطية إلى "بدء رئيس أكاديمية كل األطفالALL KIDS ACADEMY HEAD START

   انتباه: مجتمع ادارة الشكاوي 
W. Madison Ave., El Cajon, CA 92020 620 

بمسار الحل لألطراف المختصة.سيقوم المدير التنفيذي أو الشخص المكلف بتقديم توصيات 
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AKA Head Start Program, Inc.
 (AKA)برنامج البداية المبكرة من 

620 West Madison Avenue     El Cajon, CA 92020
5668-444 (619)فاكس      0503-444 (619)هاتف 

www.akaheadstart org 

نموذج شكوى المجتمع

تاريخ الواقعة/  الوقت: 

اسمك: 

  العنوان:

رقم الهاتف:  هاتف بديل: 

 أفضل وقت لالتصال: 

 الطفل المسجل في برنامج البداية المبكرة )االسم(: 

 مركز البداية المبكرة: 

ستخدم ظهر الصفحة إذا لزم األمر(:اشرح شكواك بالتفصيل )ا

 التاريخ:  التوقيع
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أركان البرنامج:

 اإلشراف اإليجابي
بيئة الفصل الدراسي والمناهج الدراسية 

الدراسةأنشطة البداية المبكرة في غرفة 
 االستعداد لروضة األطفال

 الشراكة مع العائالت
 انخراط اآلباء

 ماذا بعد؟
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 اإلشراف اإليجابي
، تأمين سالمة األطفال أثناء وجودهم في مرافق رعاية األطفال لدينا، AKAمن أهم مسؤوليات برنامج البداية المبكرة من 

وهي مسؤولية نحملها بجدية شديدة.  وسالمة طفلك هي مهمة مشتركة بينك وبين البرنامج، وتتحقق أفضل الممارسات 
  .اآلباءالمتعلقة بهذه السالمة حين يشارك فيها 

إجراءات حارس البوابة واإلشراف اإليجابي تراها في المركز، مثل وف توفر الوكالة بروتوكوالت وأساليب سالمة عديدة س
ة إلى ما معلومات بشتى الطرق لالستجابال. ستوفر لك األطفال في جميع األوقات وتفقدوتعيين المواقع والمناطق الجغرافية 

المطبوعات التي توزع والمطويات، واستخدام وسائط متنوعة مثل عروض الشرائح يشغلك، بما في ذلك عن طريق 
 .لوجه وأسطوانات دي في دي، ومن خالل الحفاظ على خطوط االتصال مفتوحة، وإجراء مناقشات وجًها

ن ستخفاء مطفلك يحب لعبة األستغماية )الغمضية(، اشرحوا له مخاطر اال .  إذا كاناآلباءكما أننا نطلب المساعدة من 
نرجو توفير  كما المدرسة أثناء وجوده بالمدرسة، سواًء كان ذلك داخل غرفة الدرس أو في أوقات التواجد في الخارج.

 تباعامعلومات عن سلوك طفلكم بأسلوب مباشر وصراحة تامة في بداية العام الدراسي حتى يتمكن طاقم التدريس من 
كم. على سبيل المثال، نرجو إخبارنا إذا كان طفلكم "كثير الهروب" )أي إن أفضل الممارسات للمحافظة على سالمة طفل

كان طفل يحب الهروب من الكبار، ويغادر أحياًنا البيت/الشقة أو حديقة المنزل(. من المهم الحفاظ على خطوط تواصل 
 مفتوحة.

أال تحدث أن يضمن  AKAظروف الطوارئ في أي مكان. ال يمكن لطاقم التدريس ببرنامج البداية المبكرة من قد تحدث 
اإلطالق أثناء وجود األطفال تحت رعايتنا. لكننا، بالتضامن مع األهالي، يمكن أن نتأكد من  حالة طوارئ على أبًدا

 استمتاعهم بتجربة تعل م آمنة.

والمناهجبيئة الغرفة الدراسية 
غرف الدراسة وساحات اللعب لتوفير الفرصة  AKAيتعلم األطفال الصغار من خالل استكشاف البيئة المحيطة بهم. ترتب 

 لألطفال لالستكشاف والمشاركة والبحث واإلبداع والتجربة. وذلك يتيح لألطفال بلوغ أقصى إمكانياتهم التنموية.

، الذي ينص على أن األطفال يتعلمون من خالل استكشاف ((Creative Curriculumمنهجنا قائم على المنهج اإلبداعي 
البيئة المحيطة بهم.  وفلسفة برنامج البداية المبكرة هي أن تطور الطفل االجتماعي والنفسي يمثل الخطوة األولى في نجاحه 

 األكاديمي.
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كيف توضع خطط دروس البداية المبكرة
ص لطفلك  بالتحديد:وكيف ُتخصَّ

يتلقى كل طفل مسجل فحًصا تربوًيا لتحديد مواضع قوته ومواضع االحتياج المحتملة. (   1 
يوًما من التسجيل. 45سُتستكمل هذه الفحوص قبل بدء المدرسة، أو في غضون 

)التشكيل التربوي للنتائج  DRDPمرات في السنة باستخدام طريقة  3سوف ُيتبَّع تقدم طفلك   ( 2 
المطلوبة( للتقييم المتواصل. 

أثناء االجتماعات والزيارات المنزلية لتحديد األهداف والغايات على  DRDPستتم مشاركة نتائج (  3 
المستوى الفردي.

هذه  ضتحدد معايير أداء البداية المبكرة إرشادات لبعض األنشطة اليومية.  وفيما يلي أمثلة لبع(  4 
األنشطة:

   مهارات الحركة الصغيرة: تلوين، قطع، كتابة، تلوين بالفرشاة، أحجياتpuzzles)،)  قطع
(lacing cardsمكعبات، بطاقات الشرائط )الليجو، 

 مهارات الحركة الكبيرة: النط، الوثب، الركض، اللعب في الخارج، الحجل، التسلق 
  ،العد، التعرف على األرقام والحروف، األشكال، وقت القصص، مهارات التعرُّف واللغة: األلوان

 والغناء
  الصحة والتغذية: غسل األسنان بالفرشاة، وجبات عائلية الطبع، غسل اليدين، السالمة

الشخصية، الوجبات الخفيفة، أنشطة الطهي

كل العناصر السابقة موجودة في خطة الدرس.(   5  
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 سيتعلم طفلك في برنامج البداية المبكرة؟ماذا   
 تقوم فسلفة البداية المبكرة على الممارسات المناسبة تربوًيا، ومبادئ التعددية الثقافية غير المتحيزة، واألبحاث الحديثة حول نمو مخ

 نوات كثيرة.برنامج البداية المبكرة، وخبرتنا في العمل مع األطفال الصغار التي تمتد لس الطفل، ومعايير أداء

ة توفر غرفة الدراس -اجتماعًيا ونفسًيا 
بيئة آمنة لألطفال من الناحية النفسية 
واالجتماعية عن طريق احترام الخلفية 
الفريدة للطفل واختياراته ونموه المنفرد، 

مع تشجيع االنضباط الشخصي 
 والسيطرة على النفس.

تتسم غرف  -العدل واالحتواء 
الدراسة بالعدل والتعددية واإلدماج، 
بما يعكس ويحترم اختالفات الجنس 
واللغة والثقافة واإلعاقة واالحتياجات 

الخاصة بين األطفال وبيئاتهم 
 العائلية.

 تدعم  -النمو اإلدراكي والبدني 
 غرف الدراسة تفرد كل طفل،

، التفكير اإلبداعي والمستقلوتنشئ 
وتعزز نمو مهارات القراءة والعد، 
وتوفر المحفزات البدنية المناسبة 

.لنمو األطفال الصغار

يشارك اآلباء  -شراكة اآلباء 
 طاقم 

البرنامج في توفير بيئة آمنة 
ومحفزة حيث يحظى كل طفل 
بالفرصة والتشجيع المناسبين 

 لتحقيق أقصى إمكانياته.
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أنشطة البداية المبكرة في غرفة الدراسة

أنشطة المجموعات الكبيرة
ينخرط األطفال في أنشطة تدار في وسط مجموعة كبيرة. وتشمل 

هذه األنشطة وقت الترحيب أو وقت التحلق، حين يغنون األغنيات 
األطفال كيف أو يلعبون األلعاب الجماعية أو يقرأون قصة. يتعلم 

يتبعون التوجيهات، وانتظار الدور، واالستمتاع بتجربة أن يكون مع 
 أطفال آخرين في وسط منضبط نسبًيا.

أنشطة المجموعات الصغيرة
توجد خيارات النضمام األطفال إلى مجموعة صغيرة للقيام بنشاط تحت إشراف عن كثب ومراقبة أحد الكبار. وهذه 

 كيف يتجاوب مع اآلخرين بالقيام بمشروع مشترك واتباع التعليمات. فرصة أخرى للطفل ليتعلم

أنشطة يبدأها الطفل
هناك فترة منفصلة من الوقت في جدول الدرس تسمح لألطفال 

باختيار مجال للتعلم، وصنع مشروع فني، وبناء هيكل 
إنشائي، واللعب باألحجيات والُلَعب، والتخيُّل، والتظاهر بشيء 

مة هذا الوقت أنه يمنح الطفل فرصة لوضع خطط يتخيله. وقي
واالعتماد على النفس وتطوير أساليبه الشخصية في التفاعل 

 مع غيره من األطفال.

أوقات الوجبات
تناول الوجبات مًعا على نحو الوجبات العائلية أو وجبات البوفيه، حيث يتناوب األطفال في خدمة أنفسهم هو أيًضا 

فاألطفال يتعلمون التفاعل االجتماعي على مائدة الطعام. ويتعلمون العادات الصحية لتناول من أنشطة التعلم.  
 الطعام وكيف يصل الطعام إلى المائدة.

اللعب في الخارج
في وسط خارج المنزل مجهز بهياكل اللعب اآلمنة والمالئمة تربوًيا، ينخرط األطفال في أنشطة مهارات الحركة 

عن كثب من الكبار. يستمتع األطفال كثيًرا بالعدو هنا وهناك أو ركوب الدراجات أو مجرد الكبيرة تحت إشراف 
 المشاهدة والعبث بأشياء من الطبيعة يجدونها في ساحة اللعب.
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AKAبرنامج البداية المبكرة من 
 أهداف االستعداد للمدرسة

، بمشاركة AKAلبداية المبكرة من بناًء على توصيات مركز التدريب والدعم الفني بوالية كاليفورنيا، حدد برنامج ا
أهداف االستعداد للمدرسة التالية: لقد تم تهيئة أهداف االستعداد  Neighborhood House Associationجمعية 

ة داخل النطاقات األساسية لبرنامج البداي للمدرسة لألطفال الُرضع واألطفال حديثي المشي وأطفال المرحلة التمهيدية
داف وفيما يلي المجاالت الخمسة واأله إطار برنامج البداية المبكرة لتربية األطفال والتعلم المبكر.المبكرة بما يوائم 

المقابلة لها:

 سيكتسب األطفال المهارات االجتماعي وإدراك الذات والصفات الشخصية المرتبطة بالتعلم مع اآلخرين  النمو االجتماعي والنفسي:
 مجتمعهم. في غرفة الدراسة وفي المنزل وفي

سيتعرف األطفال على األصوات ويميزون بين األصوات الصغيرة ضمن الكلمات )اإلدراك الصوتي(،    نمو مهارات اللغة والقراءة:
 ويتعرفون على األصوات والكلمات عن طريق الصور والرموز والمطبوعات. 

جارب العلوم ولت ء العلمي األساسية لالستكشافات اليوميةومهارات االستقصا ، سوف ينمي األطفال مهارات التركيز  مقاربات التعلم:
   .المخططة.

سوف يستخدم األطفال الرياضيات في أنشطة غرفة الدراسة وتجاربهم اليومية بغرض اكتساب ِحس     اإلدراك والمعلومات العامة:
 ى التفكير المنطقي وحل المشاكل. األرقام والَعد  والمقارنة وإجراء عمليات الجمع والطرح البسيطة من أجل القدرة عل

سيتعرف األطفال على الممارسات الصحية واآلمنة ويظهرونها.   العافية البدنية ونمو مهارات الحركة:
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إحضار الُلعب من المنزل
 لقد تعلمنا أن اللعب التي تأتي من المنزل لذا نطلب بترك اللعب الشخصية في المنزل.كل مركز مجهز جيًدا بالُلَعب. 

تتعرض للكسر والفقدان بسهولة ويصعب جًدا مشاركتها. نحن لن نتحمل مسؤولية أي ُلعب تأتي من المنزل. إال أنه يمكن 
 إحضار الُلَعب من المنزل في يوم "المشاركة" الخاص بطفلك.

الشراكة مع العائالت
باء في شراكة للمساهمة في تربية الطفل حتى ينمو ليكون بالًغا بصحة جيًدا وطبًعا ينضم برنامج البداية المبكرة مع اآل

متوازًنا ومنتًجا. اآلباء هم المؤثر األهم على نمو الطفل. ومن العناصر األساسية لكل برامج البداية المبكرة انخراط اآلباء 
ء كأعضاء في لجان المركز السياسات، ولديهم صوت في تعليم اآلباء وتخطيط البرنامج وأعماله. يخدم الكثير من اآلبا

 مسموع في قرارات وضع السياسات )راجع "الَحْوَكمة"(.

وبناًء على إدراك أن أهم أدوار الوالد/الوالدة هو أنه أول معلم للطفل، يعمل برنامج 
البداية المبكرة على تمكين اآلباء لهذا الدور عن طريق توفير الفرص لهم للتطوع في 

غرف الدراسة، وإرشادهم إلى السبل التي يمكن لآلباء عن طريقها المساعدة على إنماء 
منزل. كما تتاح لآلباء فرص للتوظيف في برنامج البداية المبكرة مهارات أطفالهم في ال

)تطوير التعليم العام(. GEDوالحصول على المعونات الستكمال الدراسة، مثل برنامج 

 برنامج شهادة معادلة المرحلة الثانوية
 اآلباء/األوصياء في حصولهم على  AKAيرعى برنامج البداية المشتركة من 

 مرحلة الثانوية  هناك تمويل متاحللمرحلة الثانوية/دبلوم الشهادة معادلة 
ى ات، ُيرجللمزيد من المعلومتحان معادلة المرحلة الثانوية. لمعاونتك على دخول ام

 العائلة، مندوب الزيارة المنزلية.االتصال بمؤازر خدمات 
 شراكات العائلة

برنامج البداية المبكرة لمساعدة العائالت على بلوغ أهدافها  اتفاقية شراكة العائلة من األدوات القيمة التي يستخدمها
ودعمها. عن طريق العمل المتضافر بين طاقم البرنامج ومندوبي اآلباء، توضع إجراءات اتفاقية شراكة العائلة. فإثر 

عد االتفاقية على (. وتساFPAتسجيل عائلة في البرنامج، يبدأ طاقم البرنامج واآلباء في وضع اتفاقية شراكة العائلة )
تحديد مواضع القوة واحتياجات األسرة العاجلة. وقد تتضمن تلك االحتياجات الغذاء أو السكن العاجل، أو الحصول على 

دعم طبي، أو مجرد وجًها بشوًشا لشخص يمكن لعائلة ما أن تبني معه عالقة قائمة على الثقة. انطالًقا من ذلك 
تفاقية شراكة العائلة قد بدأ، وسيظل يتجدد خالل العام، لتشجيع العائالت ودعمها في االجتماع األول، سيكون استخدام ا

 معالجة احتياجاتها العاجلة وأهدافها طويلة األجل على حد سواء.
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تطوير تدريب اآلباء
هو التأكد من حصول اآلباء وطاقم البرنامج على فرص التعلم الشاملة  AKAالهدف من الجهود التدريبة لبرنامج البداية المبكرة من 

تمكن يالتي تدعم التزام البرنامج بخدمات عالية الجودة، باإلضافة إلى التنمية البشرية. برنامج البداية المبكرة ملتزم بإرساء بيئة تعلُّم 
 البعض، وهكذا يتحقق "التميز عبر مشاركة التعلُّم."فيها األطفال واآلباء والعاملون من التعليم والتعلُّم من بعضهم 

تدريب اآلباء
يوفَّر التدريب وورش العمل للمواقع لتناول الموضوعات والمشكالت المختلفة التي يحددها اآلباء بوصفها مهمة وضرورية، والتي تكون 

، وإعداد موازنة الغذاء، وسالمة المشاة في الطريق، مطلوبة لمعايير األداء. وتتضمن هذه الموضوعات ما يلي: األطفال ذوي اإلعاقات
والصحة والعافية، ونمو الطفل وتربيته، اإلسعافات األولية، ومنع إيذاء األطفال. يقدم هذه الخدمات التدريبية طاقم برنامج البداية 

 المبكرة، إلى جانب متحدثين من الوكاالت المجتمعية.

مناسبات اآلباء 
نوعة لآلباء لتشجيع ودعم المزيد من مشاركة اآلباء في أنشطة البرنامج.  كما يمكن إدراج ورش العمل والوكاالت توفَّر مناسبات مت

، ةالمجتمعية والخدمات المجتمعية لتوفير معلومات وخدمات تتعلق بالمجاالت التالية: التمكين، والمؤازرة، والثقة بالنفس، ومهارات القياد
 الصحة.والتوظيف، وتربية الطفل، و 
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 مشاركة الوالدين
على الفلسفة التي تعتبر اآلباء عنصًرا حيوًيا وجزًء ال يتجزأ من  مشاركة الوالدينمنهجه في  AKAيؤسس برنامج البداية المبكرة من 

رنامج الخدمات مع طاقم البتشكيل محتوى برنامج البداية المبكرة وأعماله. توفَّر لآلباء الفرصة لتوسيع نطاق معارفهم وتخطيط 
 والمشاركة بطرق كثيرة ومتنوعة.

يتطلب التطبيق الناجح لهذه الفلسفة أن يكون محور تركيز كل العاملين )في مجاالت المحتويات كلها( هو اآلباء/العائلة وأن تكون 
جوانب أعمال البرنامج؛ أن يتوفر لكل العاملين ومشاركتهم في كل  مشاركة الوالدينالعائلة هي أساس توجههم؛ وأن يشجع كل العاملين 

الدعم والمعلومات والعون من أجل تعزيز مشاركة أكبر من جانب اآلباء والعائالت في البرنامج.

حة و نحن نتوقع من كل آباء برنامج البداية المبكرة  أن يكون لهم دوًرا فاعاًل في البرنامج ونشجعهم على ذلك. غرفة الدراسة والمكاتب مفت
لكم في جميع األوقات. ومساهمتكم مطلوبة من أجل وضع برنامج قادر على االستجابة لكل احتياجات أطفالكم وعائالتكم.  كما أن 

 طاقم البرنامج يحتاج إلى مساعدتكم لتوفير الخدمات الكثيرة المتاحة لكم وألطفالكم. فنحن بحاجة إلى متطوعين في كل أجزاء البرنامج. 

عند التطوع في غرفة دراسة طفلك، نطلب منك أال تحضر إخوته و/أو أطفااًل آخرين إلى المركز. هذا وقت خاص  مالحظة:  
لك ولطفلك المسجل في برنامج البداية المبكرة.

:مشاركة الوالدين مهمةبيان 

 بأن AKAي من برنامج البداية المبكرة من 
 مشاركة الوالدين

 يقوم على فلسفة أن:في برنامج البداية المبكرة 
 اآلباء هم األساس وحجر الزاوية في

 نموهم ونجاحهم هم وأطفالهم
 اآلباء يشكلون وي  رون في تصميم

 وتنفيذ وتوجيه البرنامج.
 اآلباء بشر لهم مواضع القوة والقدرات 
 والمعارف الفريدة الخاصة بهم، والتي يجب

 احترامها وقبولها 
 كلها.
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ماذا بعد؟
)االنتقال(

طفلي يذهب إلى المرحلة التمهيدية 

بلوغ عمر الثالث سنوات خطوة كبيرة لطفلك الصغير. سواًء كان 
طفلك مسجاًل في برنامجنا للبداية المبكرة أو قادًما من برنامج آخر 
لرعاية الطفل، فسيتوفر لك ولطفلك الدعم واإلرشاد لتسهيل االنتقال 

تتضمن بعض خدمات االنتقال التي يوفرها إلى المرحلة التمهيدية. 
برنامج البداية المبكرة للعائالت مطبوعات عن المعالم والخصائص 

التربوية البارزة، وتمكين التواصل بينك وبين الخدمات الخاصة 
المتعلقة بالصحة والتغذية والتعليم الخاص عند الحاجة. برنامجنا 

التمهيدية تجربة  ملتزم بجعل عملية انتقال طفلك إلى المرحلة
 إيجابية.

طفلي يذهب إلى روضة األطفال

روضة األطفال هي مؤشر لدخول طفلك إلى عالم أوسع. وقد تكون 
تجربة مثيرة أو مخيفة. ففي حين أن طفلك قد مارس في برنامج 
البداية المبكرة أنشطة وتفاعالت جعلته أكثر استعداًدا اجتماعًيا 

واجهة تجربة روضة األطفال األكثر انضباًطا وتنظيًما؛ لكن األطفال يختلفون في استعدادهم ونفسًيا وبدنًيا ومعرفًيا لم
لمواجهة هذا التحدي القادم. يتتبع برنامجنا تطور كل طفل ويوفر المحتوى الدراسي المالئم لمستوى تطور الطفل. 

روضة األطفال.  ويحضر فريق دعم  توضع األهداف بواسطة اآلباء والمعلمة لمساعدة الطفل على التقدم بنجاح في
اجتماعات اآلباء لتوفير معلومات عن السبل التي يمكن لآلباء من خاللها إعداد الطفل  AKAالبداية المبكرة من 

لروضة األطفال، باإلضافة إلى توفير معلومات عن مواعيد التسجيل بالمنطقة التعليمية ومتطلبات التسجيل الخاصة 
طة اإلثراء بواسطة طاقم البرنامج لألطفال واآلباء للقيام بها في المنزل لتوفير فرص أفضل للطفل. بها. كما ُتَعدُّ أنش

ل سجالت الطفل المدرسية أيًضا إلى المدرسة الجديدة من أجل ضمان استمرارية  وبناًء على موافقة اآلباء، ُتحوَّ
الخدمات الخاصة.
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الموارد المجتمعية
 دعم اآلباء 

 برامج الغذاء 
 برامج اإلسكان

 الرعاية الصحية 
االحتياجات الخاصة

 الخدمات القانونية
 أرقام مهمة

نظًرا للتغيرات المستمرة في الخدمات في المجتمع ، من أجل إبقائك على اطالع بأحدث 

المعلومات لجميع الموارد الحالية ؛ الرجاء االنتقال إلى دليل موارد المشاركة العائلية 

 .akaheadstart.orgwwwالموجود على صفحة الويب للوكالة على 

الخط الساخن للخدمات االجتماعية

للدخول المجاني إلى الشبكات االجتماعية 211اطلب 
 الخدمات في مقاطعة سان دييغو ، النظام

ه.ا ما يكون حديثًا ومفيًدا للغايدائمً 
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