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ALL KIDS ACADEMY HEAD START, INC.
 

دليل أولياء األمور

Head Start / Early Head Start



 جدول المحتویات 
 .All Kids Academy Head Start, Incمقدمة للتعریف ببرنامج البدایة المبكرة  —الجزء األول  .أ

 حیة من المدیر التنفیذيت 
 یان الرسالة والرؤیة والقیم األساسیة للوكالةب 
 واقعنام 
 بذة عنان 
 یارات البرنامجخ 

 المعلوماتدلیل  —الجزء الثاني  .ب
 واعد سلوك أولیاء األمورق 
 قوق ومسؤولیات أولیاء األمورح 

o إخطار بحقوق أولیاء األمور في إطار ترخیص الرعایة المجتمعیة
o إخطار بحقوق األطفال في إطار ترخیص الرعایة المجتمعیة

 لحوكمةا 
 لتطوعا 
 المثلب 
 لتواصلا 
 لعَُطل الرسمیةا 
 یاسة الحضور (سیاسة اإلحضار/االستالم) س 
 لمحافظة على صحة األطفالا 

o  الطوارئ المتعلقة بالطب –إذا أصبح الطفل مریًضا في المدرسة
 ورعایة األسنان

o إعطاء األدویة
o متى یعتبر الطفل مریًضا بدرجة ال تسمح لھ بالحضور
o السیاسة الخاصة بالقمل
o ...أبقني في البیت في حالة
o ) البرنامج الغذائي لرعایة األطفال والكبارCACFP(
o ) البرنامج الغذائي لرعایة األطفال والكبارCACFPسیاسة الشكاوى (
o خدمات الصحة النفسیة واإلعاقة واألسنان

 وقانون المدارس الصحیة
o  خطاب اإلخطار السنوي وخطةIPM (مكافحة الطفیلیات)

 ملیة، النموذج)جراءات شكاوى المجتمع (اإلجراءات، العإ
 أركان البرنامج —الجزء الثالث  .ج

 إلشراف اإلیجابيا 
 یئة الغرفة الدراسیة والمناھجب 
 یف توضع خطط دروس البدایة المبكرة وتُخص�ص لطفلكك 
 ؟All Kids Academyاذا سیتعلم طفلك في برنامج م 
 نشطة فصل الدراسةأ 
 ھداف االستعداد للمدرسةأ 
 لشراكة مع العائالتا 
 عد؟باذا م 
 لموارد المجتمعیةا 



 الجزء األول
 .All Kids Academy Head Start, Incبمؤسسة مقدمة للتعریف 

 حیة من المدیرة التنفیذیةت 

 یان الرسالة والرؤیة والقیم األساسیة للوكالةب 

 واقعنام 

  بذة عنان 

 یارات البرنامجخ 



  تحیة من
 المدیر التنفیذي

 .All Kids Academy Had Start, Incمقدمة للتعریف ببرنامج البدایة المبكرة 
لقد سجلت للتو في أكثر برامج تربیة األطفال شمولیة في البالد، وھو برنامج مصمم لك 

ستجد أننا نوفر لك فرًصا كثیرة للنمو كشخص وكوالد/والدة  ولي أمربصفتك  ولطفلك.
وقد ُوِضع دلیل أولیاء األمور ھذا لتمكین ھذا النمو  وكعضو في مجتمع سان دییجو.

وتعزیز مساھمتك في البرنامج، وذلك لتتمكن من فھم برنامج البدایة المبكرة بصفة 
  بصفة خاصة. All Kids Academyعامة، وبرنامج البدایة المبكرة من 

 معنویًاسینمو طفلك  فأنت وطفلك مركز كل اھتماماتنا. إننا برنامج معني باألسرة.
غیر أن نموك أنت ال یقل أھمیة، حیث  وتربویًا واجتماعیًا أثناء المساھمة في البرنامج.

البدایة فنحن نعلم طفلك لبضع سنوات ونوفر لھ  تمثل أنت أھم معلم في حیاة الطفل.
أقل من اھتمام معلمتھ  ال یستحق طفلك إلى روضة األطفال، أما ما یعلمھ الوالد/الوالدة فیبقى معھم مدى الحیاة! المبكرة

إننا نوفر لك فرصة المساھمة بقدر رغبتك في تجربة طفلك في المرحلة  ونحن ھنا لنقوم بدورنا. ووالده/والدتھ وتفاعلھما.
 التمھیدیة.

فاقض  فقد حاول أعضاء فریقنا أن یوفروا لك معلومات واضحة ومركزة. ابدأ بإلقاء نظرة سریعة على محتویات ھذا الدلیل.
  وقت الكافي لقراءة المعلومات وفھمھا، ألن ھذا الدلیل ُكتِب من أجل استخدامك.ال

 وطاقم البرنامج یحترم مشاركتك ویرحب بھا. تذكر أن االنخراط في كل مراحل البرنامج ھو حق لك ومسؤولیة على عاتقك.
 ھیا بنا نعمل وننمو معـًا!!! نحن ھنا لمساعدتك أنت وعائلتك.

Yolanda Perez 

 Yolandaالمدیرة التنفیذیة 
Perez 



 

 
 برنامج البدایة المبكرة

All Kids Academy Head Start 
 

 بیان رسالتنا:
ھي خدمة األطفال والعائالت  All Kids Academy Head Start"إن رسالة برنامج البدایة المبكرة 

الغایة، نوفر مستوى عالیًا من االستعداد للمدرسة  ولتحقیق ھذه والمجتمع عن طریق سد فجوة اإلنجاز.
والخدمات الشاملة، ونتشارك مع العائالت لدعم آمالھم ورغباتھم في تحقیق أقصى قدراتھم كأعضاء في 

 المجتمع."
 

 
 بیان رؤیتنا:

 "ستخرج عائلة كل طفل بتمكین مدى الحیاة".
 

 قیمنا األساسیة:
 لنزاھةا 

بشخصیة أخالقیة ومبادئ النزاھة والشفافیة، التزاًما برسالة  All Kids Academyتتمسك مؤسسة 
 الوكالة.

 
 اللتزاما 

 بسد فجوة اإلنجاز ودعم عائلة الطفل من منطلق متكامل. All Kids Academyتلتزم مؤسسة 
 

 لمرونةا  
التي التغیرات المستمرة في ظروف الطفولة المبكرة والمجتمعات  All Kids Academyتواكب مؤسسة 

 تخدمھا، وذلك لضمان حصول العائالت على الخدمات الالزمة.
 

 نھجیة ھادفةم 
برامجھا بمنھجیة ھادفة، وذلك لعلمنا بأن عملنا مفید ویمكن أن یؤثر  All Kids Academyتدیر مؤسسة 

إیجابیًا على الطفل وعائلتھ مدى الحیاة.



 مواقعنا

في كل أنحاء شرق مقاطعة سان دییجو، مما یوفر  All Kids Academy Head Startتوجد مواقع برنامج البدایة المبكرة 
 خیارات متنوعة للبرنامج لتلبیة احتیاجات عائلتك.

 المكتب اإلداري 
620 West Madison Ave. 

El Cajon, CA 92020 
 7009-270 (619) : ھاتف
 5668-444 (619) : فاكس

 Granadaمركز 
3920 Granada Ave. 

Spring Valley, CA 91977 
 6101-670 (619) : ھاتف
 6735-670 (619) : فاكس

 Rolandoمركز 
 (مغلق حالیًا)

6620 Marlowe Dr. 
San Diego CA 92115 

 4650 -795(619) : ھاتف
4652-795 (619) : فاكس

 Camdenمركز 
551 Farragut Circle 
El Cajon, CA 92020 

(619): ھاتف 499-5982
(619): فاكس 499-5986

  Jackmanمركز 
832 Batchelor Street 
El Cajon, CA 92020 

4444-334 (619) : ھاتف
3495-334 (619) : فاكس

 San Martinمركز 
9119 Jamacha Rd. #100A 

Spring Valley CA 91977 
 8200-691 (619) : ھاتف
 8203-461 (619) : فاكس

 Casa de Oroمركز 
10235 Ramona Drive #A 
Spring Valley, CA 91977 

 9772-660 (619) : ھاتف
 9811-660 (619) : فاكس

 La Mesaمركز 
7520 El Cajon Blvd. #201 

La Mesa, CA 91941 
 1093-463 (619) : ھاتف
 9853-463 (619) : فاكس

  San Miguelمركز 
7059 San Miguel Ave. 

Lemon Grove, CA 91945 
 6611-460(619) : ھاتف
 6761-460 (619) : فاكس

 Darnallمركز 
6020 Hughes St. 

San Diego CA 92115 
 8730-955 (619) : ھاتف
 8732-955 (619) : فاكس

 Mount Vernonمركز 
8350 Mt. Vernon St. 

Lemon Grove, CA 91945 
(619) 463-1093

(619): فاكس 463-9853

 Spring Streetمركز 
3845 Spring Drive 

Spring Valley, CA 91977 
 2262-713(619) : ھاتف
 2263-713 (619) : فاكس

 Farragut Circleمركز 
140 East Camden Ave 

El Cajon, CA 92020 
 8010-593 (619) : ھاتف
 2604-593 (619) : فاكس

Redwoodمركز 
533 South First Street 

El Cajon, CA 92019 
 0366-579(619) : ھاتف
 9457-593 (619) : فاكس

 Vista La Mesaمركز 
3900 Violet Street 

La Mesa, CA 91941 
(619): ھاتف 825-5600 

 2360 :تفریعة
(619): فاكس 825-5635



 نبذة عنا
All Kids Academy .للمساعدة  المعلمینویتمثل البرنامج في عمل أولیاء األمور یًدا بید مع  برنامج شامل لتربیة أطفال

 تركز الخدمات على العائالت وتتضمن التالي: في نمو الطفل وعائلتھ لبلوغ قدراتھم الكاملة.

 *خدمات لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة *تعلیم األطفال المبكر
 *العافیة النفسیة *االستعداد لروضة األطفال

 * شراكات العائلة *الشراكات المجتمعیة
 *التغذیة وصحة األسنان *الخدمات الصحیة   

 *مساھمة/تفاعل أولیاء األمور *حوكمة البرنامج

 المبكرة؟ما ھو برنامج البدایة 
 البدایة المبكرة برنامج بتمویل من الحكومة الفدرالیة مصمم لتوفیر التجارب التي یحتاجھا األطفال من سن ثالث إلى خمس

یوفر برنامجنا خدمات البدایة  سنوات وعائالتھم من أجل تحقیق النجاح في المدارس العامة وتحسین جودة حیاتھم العائلیة.
 واألوساط المنزلیة.المبكرة في أوساط المراكز 

. 

 ؟EARLY HEAD STARTما ھو برنامج البدایة المبكرة التمھیدیة 
یوفر برنامج  شھًرا. 36إلى  12یوفر برنامج البدایة المبكرة التمھیدیة الخدمات للنساء الحوامل واألطفال الصغار من سن 

عایة المنتظمة، واألنشطة الراتبة المتواصلة التي ھي أساس البدایة المبكرة التمھیدیة مكانًا لألطفال للتمتع بتجربة عالقات الر
شھًرا من خالل برنامج منزلي  36إلى  12وتّوفَّر الخدمات للنساء الحوامل واألطفال الصغار من سن  االستعداد للمدرسة.

 شھًرا في أحد برامج المراكز.    36إلى  18كما تَوفَّر الخدمات لألطفال من سن 

 یة كالیفورنیا للمرحلة التمھیدیة؟ما ھو برنامج وال
عقد مع اإلدارة التعلیمیة لوالیة كالیفورنیا إلدارة برنامج والیة كالیفورنیا للمرحلة التمھیدیة، لذا قد یتعین علیك  All Kids Academyلدى 

ویوفر ھذا التمویل  على تمویل من الوالیة.المرحلة التمھیدیة لوالیة كالیفورنیا یحصل برنامج  توقیع مستندات تحمل شعار والیة كالیفورنیا.
  اإلضافي أیام خدمة ممتدة ووسائل دعم إضافیة للمعلمین في الفصول المدرسیة.

 أھداف الوكالة
إشراك المجتمع بأكملھ (أولیاء األمور وبرنامج البدایة المبكرة والوكاالت المجتمعیة واإلدارات التعلیمیة  -1الھدف رقم 

 ) في العمل المتضامن للتحقق من استعداد األطفال للمدارس.المحلیة، وغیرھا
 الشاملة لألطفال. المعنویةتطویر أنظمة وخبرات وعالقات للتحقق من دعم العافیة البدنیة و -2الھدف رقم 
 تطویر برامج وخبرات وعالقات لدعم التمكین واالكتفاء الذاتي وتشجیعھما. -3الھدف رقم 
 مرافق طویلة األجل لبرنامج البدایة المبكرة تضمن توافر مراكز ومكاتب مستقرةتطویر خطة  -4الھدف رقم 

 وعالیة الجودة واقتصادیة لخدمات البدایة المبكرة.
إشراك المجتمع بأكملھ (أولیاء األمور وبرنامج البدایة المبكرة والوكاالت المجتمعیة واإلدارات  -5الھدف رقم 

 یج لالستعداد للمدارس والتعلیم المستمر لكل األسرة والتشجیع علیھما.التعلیمیة المحلیة، وغیرھا) للترو



 

 خیارات البرنامج
  .یُرجى مالحظة أن ھذا الدلیل قابل للتعدیل بناًء على الظروف البیئیة و/أو تغییرات تنظیمیة

 
 

 برامج المراكز
 

 البرامج المنزلیة
 

 
المبكرة التمھیدیة في مراكز متعددة  تُقدم خدمات البدایة المبكرة/البدایة

تُقدَّم الخدمات من خالل  تقع في كل أنحاء شرق مقاطعة سان دییجو.
یقدم المعلومان  دورات متنوعة مدتھا نصف یوم أو یوم كامل.

 ومؤازرو الخدمات العائلیة معًا خدمات إلى األطفال والعائالت.
 

 
الخیار یتلقى األطفال والعائالت المسجلون في ھذا 

زیارات منزلیة أسبوعیة من زائر البدایة المبكرة 
كما یجتمع األطفال  المنزلي الذي یقدم خدمات شاملة.

معًا في ھذا البرنامج مرتین شھریًا في لقاءات 
 اجتماعیة.

 
تتم زیارات المنازل أسبوعیًا في منازل  •

 العائالت.
  تعقد اللقاءات االجتماعیة مرتین شھریًا. •

 
 

النساء الحوامل المشتركین في ھذا الخیار ستتلقى 
زیارات و/أو مرور كل أسبوع بناًء على احتیاجات 

 العائالت.

 مراكز الیوم الكامل
 

 كساعات یومیًا بناًء على احتیاجات عائلت 8مدة فصول الیوم الكامل 
 أیام أسبوعیًا 5وتُعقد الحصص  وأھلیتھا.

 
• Casa de Oro 
• Darnall 
• Farragut Circle 
• Camden 
• Granada 
 Jackmanالبدایة المبكرة التمھیدیة في  •
• La Mesa 
• Redwood 
 San Martinالبدایة المبكرة التمھیدیة في  •
• San Miguel 
• Spring Street 
• Vista La Mesa 

 
 مراكز الیوم الجزئي

 
ساعات یومیًا، ألربعة أیام  ½3تُعقَد فصول الیوم الجزئي في المعتاد 

 في األسبوع.
 

• Casa de Oro 
• San Miguel 

 
 فصول التعاون

 
، تُعقد الفصول Lemon Groveبالتعاون مع المنطقة التعلیمیة في 

 االبتدائیة. San Miguel and Mount Vernonفي مدرسة 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 دلیل المعلومات:
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني

 

 واعد سلوك أولیاء األمورق 

 قوق ومسؤولیات أولیاء األمورح 

 لحوكمةا 

  لتطوعا 

 المثلب 

 لتواصلا 

 لعَُطل الرسمیةا 

 یاسة الحضور (سیاسة اإلحضار/االستالم)س 

 لمحافظة على صحة األطفالا 

 (مكافحة الطفیلیات) IPMطاب اإلخطار السنوي /خطة خ 

 لمجتمع (اإلجراءات/العملیة/النموذج)اجراءات شكاوى إ 
 

 
 
 
 



  

 قواعد سلوك أولیاء األمور

 ومعلومات مفیدة ینبغي على كل أولیاء األمور معرفتھا

 "مناطق أطفال"تُصنَّف األنشطة بشكل ُمعلَن على أنھا 
 ALL KIDSال یُقبَل أي سلوك غیر الئق في أي من برامج البدایة المبكرة من برامج  •

ACADEMY  أو فعالیاتھا أو مناسباتھا، سواًء كان ذلك في الموقع بأحد المراكز أو المكتب أو في
 أي مكان عام آخر.

بأي من غیر مسموح مطلقًا بالتدخین أو تناول المشروبات الكحولیة في مواقع الوكالة أو  •
 األنشطة.

 ALL KIDSال یُسمح بالصیاح على األطفال أو سبھم أو ضربھم أو صفعھم في أي من مراكز  •
ACADEMY .أو أنشطتھا 

بأي لغة عدوانیة أو سلوك تھدیدي أو تحرش  ALL KIDS ACADEMYلن تسمح مؤسسة  •
 فال آخرین.بدني أو تعلیقات جنسیة تجاه أولیاء األمور اآلخرین أو طاقم البرنامج أو أط

اء األمور من دخول یأفراد العائالت الذین یخالفون قواعد سلوك أول أو سیُحَظر أولیاء األمور •
 ممتلكات برنامج البدایة المبكرة أو المشاركة في أي من أنشطة البرنامج.

یقضي القانون بوجوب بقاء الطعام، بما فیھ الوجبات الخفیفة، داخل المركز في جمیع األوقات وال  •
 مكن نقلھ إلى المنازل.ی

 

  سیاسات القبول
 ستُعقَد مقابالت مع أولیاء األمور، باإلضافة إلى لقاء تعریفي. یعتمد التوزیع على احتیاجات الطفل. •
 سیلزم على أولیاء األمور التوقیع على النماذج التالیة: •
• LIC 995 وLIC610A وLIC700 وLIC 702 وLIC 701 .ومتطلبات تطعیم األطفال 

 
 قواعد بسیطة یجدر اتباعھا

 افحص خزانة متعلقات طفلك وصندوق برید أولیاء األمور یومیًا. •
نرجو أن تخطر طاقمنا بأي  یجب أن تكون لدینا أحدث أرقام ھواتف وعناوین الطوارئ. •

 تغییرات في عناوین أو أرقام العمل أو السكن أو جھة اتصال الطوارئ.
أن یشرفوا على أطفالھم غیر المنتمین إلى برنامج في جمیع األوقات أثناء  أولیاء األموریجب على  •

 تواجدھم في غرف الدراسة أو المكاتب أو ساحة اللعب.
 
 
  



  

 المالبس/أغطیة السرائر
 نطلب منك أن یرتدي طفلك ثیابًا مریحة وقابلة للغسل عند حضور األنشطة المدرسیة الیومیة. •
 ة العملیة التي یمكن أن تتلطخ، لذا اجعلھم یرتدون ثیابًا یمكن أن تتسخ.یتعلم األطفال من خالل األنشط •
 ضع تغییًرا كامًال للمالبس (مالبس داخلیة، جوارب، بناطیل وقمصان) في خزانة أمتعة طفلك دائًما. •

الوكالة مسؤولیة المالبس  تتحملال  مالحظة: .ضع بطاقات واضحة باسم طفلك على مالبسھ
 .المفقودة

 سالمتھم، یجب أن یرتدي األطفال أحذیة تغطي أصابع القدم بالكامل في كل األیام.من أجل  •
إذا كان طفلك یحضر أحد فصول الیوم الكامل وینام القیلولة في المركز، فستتوفر لھ المالءات  •

 والبطاطین التي ستُغَسل بصفة منتظمة في الموقع.   
 

 الرحالت المیدانیة
 All Kids Academyفي رحالت میدانیة خارج الموقع.  توفر  All Kids Academyال تشارك  •

  تجمعات في الموقع بواسطة مزودین مصادق علیھم لتقدیم تجارب تعلیمیة لألطفال.
 

 وسائل االنتقال
  وسائل انتقال. All Kids Academyال توفر  •

 
 تورید خدمات الغذاء  

في برنامج البرنامج الغذائي لرعایة األطفال والكبار  All Kids Academyتشارك مؤسسة  •
)CACFP.( .إذا  إذا كان طفلك یحضر لیوم كامل، فسیحصل على وجبة اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة

 All Kidsتشارك  كان طفلك یحضر لیوم جزئي، فسیحصل إما على وجبة اإلفطار أو الغداء.
Academy فیر وجبات ذات قیمة غذائیة عالیة وجیدة.المناطق التعلیمیة المحلیة في تو  

 
  فترة الراحة/االسترخاء

فرصة لفترة راحة أو قیلولة لألطفال الذین یحضرون خدمات الیوم  ALL KIDS ACADEMYتوفر  •
  الراحة والقیلولة اختیاریة لكل طفل. الكامل.

 
  سیاسة التأدیب

االنتباه والتعزیز اإلیجابي ومخططات السلوك یتضمن التأدیب اإلیجابي إستراتیجیات مثل إعادة توجیھ  •
  وذكر السلوك المنظور وتشكیل السلوك واألنشطة المعززة.

  العقوبة البدنیة/انتھاك الحقوق الشخصیة غیر مسموح بھما. •
بالشراكة مع أولیاء األمور واألوصیاء لمعالجة السلوكیات التي  All Kids Academyتلتزم مؤسسة  •

عدة إستراتیجیات لدعم  All Kids Academyوقد طبقت  الدعم في ھذا الصدد. تمثل تحدیًا وتوفیر
 األطفال بما فیھا اآلتي:

o االجتماعي ویتبعون النموذج  معنويأفراد طاقم العمل حاصلون على تدریب كامل في التطور ال
م النموذج الھرمي إطار متدرج (تشجیع، تجنب، تدخل) من أنظمة الصحة العامة لتقیی الھرمي.

  .معنویًاوممارسات قائمة على األدلة لدعم األطفال اجتماعیًا و إستراتیجیاتوتوفیق وتطبیق 



  

o .التعاقد مع اختصاصي في الصحة النفسیة 
o .وجود اختصاصي تربوي ضمن طاقم العمل لتقدیم التوجیھ والدعم 
o أولیاء األمور  تُجرى اإلحاالت مع فریق متعدد التخصصات یقوم بتنسیق االجتماعات والمقابالت مع

  والزمالء لتطویر برنامج شخصي لدعم الطفل.
 

وفي األحوال التي یتبین فیھا أن مصلحة الطفل  عدم مالءمة كل بیئة لكل طفل. All Kids Academyتدرك  •
، بالتضافر مع ولي األمر واألوصیاء، نقل الطفل إلى All Kids Academyتتطلب بیئة أكثر مالءمة، ستدعم 

 أكثر لھذا الطفل. بیئة مواتیة
 
 



  

 حقوقي ومسؤولیاتي
 مسؤولیاتي بصفتي ولي أمر

 التعرف على البرنامج بقدر اإلمكان والمشاركة في صنع القرارات. •
 استخدام الفرص المتاحة لتحسین جودة الحیاة لعائلتي. •

 البرنامج.توفیر قیادة أبویة من خالل تشجیع اآلخرین على المساھمة في  •

 تقدیم الدعم واإلرشاد لطفلي/أبنائي. •

 الحصول على معلومات حول الموارد واألنشطة المجتمعیة واالستجابة لھا في الوقت المناسب. •

 .All Kids Academyوضع أھداف وإستراتیجیات لتحقیق ھذه األھداف، بالتعاون مع طاقم  •

 ، حتى أصبح معلًما أفضل لطفلي.التعرف بقدر اإلمكان على مجال تطور األطفال وتربیتھم •

  اتباع اإلرشادات الواردة في قواعد سلوك أولیاء األمور وسیاسات البرنامج. •

للتأكد من تلقي المراسالت والموارد من الوكالة والمركز ومعلمة الطفل  Learning Genieالتسجیل في تطبیق  •
 في الوقت المناسب.

 

 حقوقي بصفتي ولي أمر

 وضع السیاسات التي تؤثر على التخطیط للبرنامج وأعمالھ. المشاركة في قرارات •

 المساھمة في وضع البرامج واألنشطة التي ستحسن حیاة عائلتي وحیاتي الیومیة. •

 إخطاري في وقت مناسب بالمناسبات والشؤون التي قد تتطلب موافقتي أو رفضي. •

 طفلي.االختیار بین االشتراك أو عدم االشتراك، دون اإلضرار بتسجیل  •
 الترحیب بي كشریك في تعلیم طفلي. •

 معاملتي دائًما بأدب واحترام. •

 االحتفاظ بسریة األمور المتعلقة بالعاملین في البرنامج و/أو أولیاء األمور و/أو األمور ذات الطبیعة الحساسة. •
 إمكانیة التعرف على عملیات البرنامج بالكامل. •
 إخطاري بالموارد واألنشطة المجتمعیة. •
 القدرة على التواصل بدون القلق من التحقیر أو السخریة. •



  

 إخطار بحقوق أولیاء األمور في إطار ترخیص والیة كالیفورنیا للرعایة المجتمعیة
وكالة الخدمات الصحیة والبشریة إدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا قسم ترخیص –والیة كالیفورنیا

 عیةلرعایة المجتما
 
 

ل، لدی  الحق فیما یلي: كبصفتك ولي أمر/ممثل مخوَّ
 

 دخول مركز رعایة الطفل وفحصھ دون إخطار مسبق في أي وقت یكون فیھ األطفال في محل الرعایة. .1
 تقدیم شكوى ضد المرخص لھ لدى مكتب الترخیص واالطالع على الملف العام للمرخص لھ المحفوظ في مكتب الترخیص. .2
مركز رعایة الطفل، على تقاریر زیارات الترخیص والشكاوى الموثقة ضد المرخص لھ المقدمة خالل السنوات االطالع، في  .3

 الثالث األخیرة
 رفع الشكاوى لدى مكتب الترخیص وفحص مركز رعایة الطفل دون التعرض للتمییز أو االنتقام منك أو من طفلك. .4
ة طفلك أو استالمھ واصطحابھ خارج مركز رعایة الطفل، شریطة أن المطالبة كتابیًا بعدم السماح ألحد الوالدین بزیار .5

 تكون أظھرت صورة معتمدة من أمر قضائي.
 الحصول من المرخص لھ على عنوان مكتب الترخیص المحلي ورقم ھاتفھ. .6

 Community Care Licensing  اسم مكتب الترخیص:
 Metropolitan Drive, Suite 110, San Diego, CA 92108 7575 : عنوان مكتب الترخیص
 2200-767 (619)  ھاتف مكتب الترخیص:

إبالغك من قبل المرخص لھ، بناء على طلبك، باسم أي شخص بالغ حاصل على إعفاء یخص سجلھ الجنائي وعالقة  .7
ھذا الشخص بمركز رعایة الطفل، وكذا إمكانیة الحصول على اسم ھذا الشخص عن طریق االتصال بمكتب 

 حلي.الترخیص الم
(إجراءات فحص خلفیة مقدم  Caregiver Background Check Process formالحصول من المرخص لھ على نموذج  .8

 الرعایة).
 

ل إلى مركز رعایة  مالحظة: یقضي قانون والیة كالیفورنیا بأن المرخص لھ قد یرفض دخول ولي أمر/ممثل مخوَّ
ل   یمثل خطًرا على األطفال الذین تحت رعایة المركز.الطفل إذا كان سلوك ولي األمر/الممثل المخوَّ



  

 إخطار بالحقوق الشخصیة لألطفال في إطار ترخیص الرعایة كالیفورنیا المجتمعیة
 وكالة الخدمات الصحیة والبشریة إدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا قسم ترخیص الرعایة المجتمعیة–والیة كالیفورنیا

 

یتمتع كل طفل یتلقى خدمات من مركز رعایة طفل بحقوق تتضمن، على سبیل المثال ال 
 الحصر، ما یلي:

 حفظ كرامتھ في عالقاتھ الشخصیة مع طاقم العمل وغیرھم من األشخاص. )1(
 

 التمتع بأماكن وأثاث ومعدات آمنة وصحیة ومریحة لتلبیة احتیاجاتھ. )2(
 

العادیة أو إلحاق األلم أو اإلھانة أو الترھیب أو االستھزاء أو االبتزاز أو التھدید أو عدم التعرض للعقوبة البدنیة أو غیر  )3(
اإلساءة الذھنیة أو غیر ذلك من األفعال ذات الطبیعة العقابیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر: التدخل في وظائف المعیشة 

أو حجب المأوى أو المالبس أو الدواء أو الوسائل المساعدة على أداء  الیومیة، بما في ذلك األكل أو النوم أو قضاء الحاجة؛
 الوظائف البدنیة.

 
ل، إذا ُوجد، من قبل المرخص لھ بأحكام القانون الخاصة بالشكاوى بما في ذلك، على سبیل  )4( إعالمھ، وإعالم ممثلھ المخوَّ

 ورقم ھاتفھا، وكذا اإلعالم بمعلومات الخصوصیة. المثال ال الحصر، عنوان وحدة تلقي الشكاوى التابعة لوكالة الترخیص
 

یجب أن یكون حضور  حریة حضور الشعائر أو األنشطة الدینیة التي یختارھا وتلقي زیارات من الواعظ الذي یختاره. )5(
 في مراكز رعایة الطفل، یجب أن یعود للوالد الشعائر الدینیة، سواء داخل أو خارج المنشأة، على أساس طوعي تماًما.

 (الوالدین) أو الوصي (األوصیاء) اتخاذ القرارات بشأن حضور الشعائر الدینیة أو تلقي زیارات من الواعظین.
 

 أال یُحبَس في أي غرفة أو مرافق المنشأة سواء بالنھار أو اللیل. )6(
 

 الترخیص.أال یوضع في أي وسیلة مقیدة، باستثناء وسائل التقیید الداعمة المعتمدة مسبقًا من وكالة  )7(
 

 یمتلك الممثل/ولي األمر/الوصي الحق في إبالغھ بوكالة الترخیص المعنیة لالتصال بھا بخصوص الشكاوى، وھي:
 Community Care Licensing اسم مكتب الترخیص:

 Metropolitan Drive, Suite 110, San Diego, CA 92108 Licensing 7575 عنوان مكتب الترخیص
office :2200-767 (619) ھاتف 



  

 الحوكمة

 لجنة أولیاء األمور بالمركز
 وصیًا لطفل مسجل في البرنامج حالیًا./ولي أمرأنت عضو تلقائي في ھذه اللجنة إذا كنت  مبروك!

وجدیر بالذكر أن لكل مركز  یُرجى حضور االجتماعات من أجل المساھمة على المستوى المركزي.
نعم، ھذا صحیح، لدى  أجل األنشطة التي ترعاھا لجنة أولیاء األمور.بعض األموال المحتجزة من 

برنامجنا مبالغ مخصصة ألنشطة أولیاء األمور، مثل ورش العمل واألعمال الیدویة والدورات التي تُعقَد 
 ویعود األمر إلیك في اختیار أفضل الطرق إلنفاق ھذه األموال. بمركزك.

 
  لجنة السیاسات

ات بدور حلقة وصل مع لجان أولیاء األمور بالمركز وكذا مع الوكالة المانحة وجمعیة بیوت تقوم لجنة السیاس
تعمل لجنة السیاسات بمشاركة من أعضاء  .Neighborhood House Association (NHA)الجوار 

 الطاقم اإلداري األساسیین ومجلس اإلدارة لوضع السیاسات واإلجراءات ومراجعتھا والموافقة علیھا أو
وتُعقَد االجتماعات عادة مساء الخمیس الثاني من كل شھر، إما بالحضور الشخصي أو عبر منصة  رفضھا.

للخدمة كأعضاء في لجنة السیاسات، یُنتَخب األعضاء على مستوى المراكز لتمثیل مركزھم، لكن  افتراضیة.
بأولیاء أمور برنامج البدایة  كما یُرحب أولیاء األمور غیر المنتخبین مرحب بھم لحضور ھذه االجتماعات.

 المبكرة السابقین للخدمة في لجنة السیاسات كممثلین للمجتمع.
 

 مجلس السیاسات
 Neighborhood Houseتنعقد اجتماعات مجلس السیاسات شھریًا برعایة مانح الترخیص،  

Association.  تنتخب لجنة السیاسات مندوبًا واحًدا یمثلAll Kids Academy وى مانح لدى مست
إلى مستوى  All Kids Academyمجلس السیاسات قناة لتوصیل أصوات أولیاء أمور  الترخیص.
من أطفال البدایة المبكرة بمقاطعة سان دییجو الذین یتلقون  8000تؤثر مشاركتك على ما یزید عن  المقاطعة.

 الخدمات في كل أنحاء المقاطعة..
 

 ALL KIDS ACADEMYمجلس إدارة 
كل شھر بالحضور الشخصي في  ناجتماعات مجلس اإلدارة بصفة عامة في یوم االثنین الثالث متُعقَد 

سیُنتَخب اثنین من أولیاء األمور، من لجنة السیاسات، للخدمة  مكتب اإلدارة أو عبر منصة افتراضیة.
 في مجلس اإلدارة.



 التطوع
 ما ھي أھمیة التطوع

إذا لم تدعم البرنامج  التمویل لبرنامج البدایة المبكرة الذي یعتمد على مشاركة المجتمع.توفر الحكومة الفدرالیة 
بالتطوع، فلن یتمكن البرنامج من تدبیر التمویل المقابل (بالمثل) المطلوب لالستمرار في الحصول على 

 تجربة ُمجزیة معنویًا.التطوع ال یساعد البرنامج فحسب، ولكنھ أیًضا  األموال الفدرالیة ألعمال البرنامج.
 فاألطفال یستفیدون من وجودك بالمركز، كما تستفید أنت أیًضا لعلمك بأنك قد ساھمت في تحسین حیاة طفل.

تخضع فترات التطوع في الفصل الدراسي لمتطلبات یجب على برنامجنا اتباعھا للمحافظة على امتثال 
 برنامجنا لمتطلبات ترخیص الوالیة.

 قواعد البسیطة التالیة أثناء تطوعك:یُرجى اتباع ال

ال یسمح مطلقًا بتواجد إخوة الطفل في غرفة الدراسة أو مساحة المطبخ أو المكتب أثناء تطوع أولیاء  .1
 األمور/األوصیاء.

یجب أن یتضمن  All Kids Academy Head Startأي شخص یتطوع في برنامج البدایة المبكرة  .2
سیاسة التطوع أن یكون كل أطفال ومتطوعي وأفراد طاقم برنامج البدایة وتتطلب  ملفھ تطعیمات محدثة.

المبكرة حاصلین على تطعیمات محدثة ضد الحصبة والسعال الدیكي واألنفلونزا وااللتھاب الرئوي 
 .19-وكوفید

 التطوع مھم ألنھ یساعدنا على تدبیر األموال المكافئة (بالمثل) من مصادر تمویلنا.

 *یتوقف على فرص وشروط المجتمع المحلي مالحظة:



 
 

 

 
 المساھمة بالمثل

 
خدمات/ساعات أن یكون في مقابل مبالغ التمویل  ALL KIDS ACADEMYتتطلب الحكومة الفدرالیة من 

أولیاء األمور ھم  تطوع بالمثل ممنوحة للبرنامج كان سیتعین على البرنامج الحصول علیھا بأتعاب لوال ذلك.
فكل ساعة تمنحھا لبرنامج البدایة المبكرة تساوي تمویًال بالمثل یحصل  "بالمثل" لدینا. المساھمةأھم مصادر 

 تضمن مجھودات التطوع التي تلتزم بھا استمرار التمویل الفدرالي، وبالتالي، استمرار برنامجنا. علیھ البرنامج.
 

 وفیما یلي بعض الطرق المقترحة: تنوعة.بالمثل بطرق مالمساھمة یمكن توثیق  •
 

ل التواریخ  الشھریة. اجتماعات لجنة أولیاء األمور بالمركز ولجنة السیاساتحضور  • سوف تُسجَّ
 واألوقات الشھریة في تقویم البدایة المبكرة.

ستُرسل معلمة طفلك كل أسبوع بعض األنشطة المنزلیة لتمارسھا مع طفلك عبر التطبیق اإللكتروني  •
Learning Genie.  استخدامھا یمكن تطبیق یستخدمھ المعلمون إلرسال أنشطة تعلُّم منزلیة وھو

لتلقي أنشطة التعلُّم  Learning Genieلذا نشجع أولیاء األمور على تنزیل تطبیق  كمساھمة بالمثل.
 المحتسبة بالمثل وإرسالھا إلكترونیًا عبر التطبیق.

 
  یُحَسب كمساھمة بالمثل.الدراسة متطوًعا في غرفة أي وقت تقضیھ   •

 یتوقف على فرص وشروط المجتمع المحلي* مالحظة:
 

 الوقت الذي تستثمره كمندوب من أولیاء األمور تقوم بأي من المھام الموكلة إلیك یعتبر مساھمة بالمثل. •
التحدث معھ على الھاتف یُحَسب فالوقت الذي تقضیھ في  -إذا اتصل بك مندوب من أولیاء األمور

كمساھمة بالمثل.



  

 التواصل
 

فھو یسمح بانخراط األفراد الكامل في أنشطة البرنامج  التواصل المستمر بین العائالت والعاملین مھم للغایة.
برنامجنا ملتزم بالحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة عن  ویتیح اتخاذ قرارات جماعیة تعزز جودة البرنامج.

 طریق:
 

 الزیارات المنزلیة
 ) كل سنة.2یتطلب برنامج البدایة المبكرة القیام بزیارتین منزلیتین ( •
بناًء على ظروف المجتمع و/أو احتیاجات  من الطاقم التعلیمي بالزیارات المنزلیة. أعضاءسیقوم  •

 بُعد.العائلة، یمكن إجراء ھذه الزیارات في مكان متفق علیھ بین الطرفین، عبر الھاتف أو عن 
 قد یقوم مؤازرو الخدمات العائلیة بزیارات منزلیة حسب الحاجة. •
 توفر الزیارات المنزلیة فرًصا لتبادل المعلومات المھمة المتعلقة بتعلیم طفلك ودعم العائلة. •
 تُجدَول مواعید الزیارات المنزلیة في أوقات مناسبة لكل من أولیاء األمور و/أو موفري الخدمة. •
ولیس للحكم على  –نحن نزور منزلك لدعم عالقات أفضل بین المدرسة والعائلة  –اًما اطمئن، لسنا حك •

 منزلك أو إدارتھ.
 

 التقاویم/النشرات الدوریة
 سیزود كل مركز العائالت بتقویم شھري أو نشرة شھریة لإلعالن عن الفعالیات المقبلة. •

 
 اجتماعات لجنة أولیاء األمور

 مور/األوصیاء الذین لدیھم أطفال مسجلون في برنامجنا في الوقت الحالي.تضم ھذه اللجنة كل أولیاء األ •
 عضًوا في ھذه اللجنة. تبرلھ طفل مسجل حالیًا یُع ولي أمركل  •
ستجتمع ھذه اللجنة في  ) سبتمبر من كل عام.30یجب تشكیل لجنة أولیاء األمور لكل برنامج بحلول یوم ( •

  وقت محدد یصوت علیھ أولیاء األمور.
 
 
 
 
 

  



  

 العَُطل الرسمیة
 

إلى جانب ذلك، ستُغلَق أغلب  ستُغلَق جمیع المراكز في ھذه األوقات. یلتزم البرنامج بالعَُطل الرسمیة التالیة.
 ) أثناء عطلة الشتاء.2) أثناء عطلة الربیع ولمدة أسبوعین (1المراكز لمدة أسبوع واحد (

 
 التي سیُغلَق فیھا مركزك. راجع تقویم الموقع للتعرف على المواعید المحددة

 
 ذكرى مولد لنكولن - عید العمال -
 یوم الرؤساء - یوم قدامى المحاربین -
 یوم الذكرى - عید الشكر -
 عطلة الربیع - عطلة الشتاء -
  الرابع من یولیو  ذكرى مارتن لوثر كنج -
 جونتینث - ذكرى سیزر تشافیز -

 
 أیام تنمیة طاقم العاملین
(سیصدر  مواعید محددة خالل سنة البرنامج من أجل تدریب العاملین/التنمیة المھنیةسوف تُغلَق البرامج في 

 .إخطار مسبق بذلك)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 سیاسة الحضور
 یدعم التنمیة التربویة لطفلك وأھداف االستعداد للمدرسة. All Kids Academyالحضور المنتظم ببرنامج 

وتقع على أولیاء األمور مسؤولیة إخطار مركز الطفل  أن یحضر طفلك إلى المدرسة كل یوم. للغایةمن المھم 
) متتالیین بدون إخطار المركز، فسیقوم مؤازر 2في كل یوم یغیب فیھ طفلك. وإذا غاب طفلك لمدة یومین (

ت معینة سنبدأ في حاال الخدمات العائلیة بزیارة منزلیة من أجل التشدید على أھمیة الحضور المنتظم.
 إجراءات دعم العائلة الالزمة لتحدید وضع تسجیل طفلك.

 

 سیاسة اإلحضار المتأخر
 من المھم أن یكون طفلك حاضًرا في بدایة الدرس حیث تمثل األنشطة المجدولة جزًءا من المنھج.

تأخر وحین ی فھنا یكتسب الطفل مھارات االعتماد على النفس أثناء مشاركتھ في فترات الوجبات.
 األطفال، تفوتھم فرصة التفاعل االجتماعي مع األصدقاء والمعلمات.

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

 

 إجراءات االستالم المتأخر/اإلحضار المتأخر
وفي  نموذج االستالم المتأخر/اإلحضار المتأخر لتوقیعھ في كل مرة تتسلم فیھا طفلك من المدرسة متأخًرا.سوف تُعطى 

 المرة الثالثة الستالم طفلك متأخًرا، سنبدأ إجراءات دعم العائلة الالزمة لتحدید لضمان استالم طفلك في الموعد المحدد.

ذ اإلجراءات التالیة:إذا تأخرت، فسوف تُ  یجب أن تتسلم طفلك في الموعد.  تخَّ

 سیتصل الطاقم برقم ھاتف الطوارئ الخاص بك. •

 سیتصل الطاقم بمنزلك و/أو عملك و/أو معھدك الدراسي. •

 سوف یتصل الطاقم بجھات اتصال الطوارئ الخاصة بك. •

في الحاالت القصوى، وبناًء على تقدیر مدیر المركز/نائبھ، قد یتصل طاقم العمل بالشرطة  •
لن یقوم طاقم البرنامج تحت أي  نقل الطفل إلى منشأة مناسبة لحضانة األطفال.للعمل على 

 ظرف كان بتوصیل الطفل إلى المنزل أو نقلھ إلى موقع آخر.
 

 فیما یلي سیاسة تسجیل الحضور/االنصراف:
إجراءات مكتوبة لتسجیل حضور/انصراف األطفال إلى  All Kids Academyیطبق برنامج 

ذلك لضمان سالمة األطفال المسجلین واإلشراف علیھم ولاللتزام بمقتضیات و المراكز ومنھا.
 ترخیص الوالیة.

یجب على الشخص الذي یحضر الطفل إلى المركز ویتسلمھ منھ أن یسجل حضور الطفل  •
 توقیعھ القانوني الكامل وتسجیل الوقت بالضبط.وعلى الشخص استخدام  وانصرافھ یومیًا.

لطفل من الموقع خالل الیوم ثم یعید الطفل إلى المركز في نفس یجب على أي شخص یتسلم ا •
 الیوم أن یسجل حضور/انصراف الطفل باستخدام توقیعھ القانوني الكامل (على سبیل المثال:

 معالجة نطق). -جیل سمیث



  

ل. • إذا كان توقیع  یجب أن یكون تسجیل حضور/انصراف الطفل بواسطة شخص ُمخوَّ
ل غیر موج  ود، فستطلب المعلمة التوقیع فور عودة ولي األمر/الوصي.الشخص الُمخوَّ

 التصریح بانصراف طفل
 سنة أو أكثر. 18یجب أن یكون عمر الشخص الذي یسجل حضور/انصراف الطفل من البرنامج  •

 18یمكن استالم األطفال من الفصل الدراسي فقط بواسطة ولي األمر/الوصي، أو أحد األشخاص، من سن  •
لین باالستالم.فما فوق،   المدرجین في قائمة األشخاص المخوَّ

الطفل إلى أي من  ALL KIDS ACADEMYإذا كان الوالدین منفصلین أو مطلقین، فسیسلم طاقم  •
یحدد الوالد الحاضن وشروط الحضانة التي  أمر قضائيإذا كان في حوزة الوكالة  إال في حالةالوالدین، 

 أصدرتھا المحكمة.

ط طاقم العمل في أي مشكالت متعلقة بالوالدین/الحضانة، وإنما سیتبع األوامر القضائیة لن یتدخل أو یتوس •
 حرفیًا.

 
 متطلبات تحدید الھویة

 Identification andفي وقت التسجیل، سیتم ملء نموذج معلومات الھویة والطوارئ ( •
Emergency Information استالم الطفل من المنشأة، إضافة إلى ) لتخویل األشخاص الذین یمكنھم

یجب أن یقدم ھؤالء األشخاص وثیقة ھویة  أشخاص آخرین یمكن االتصال بھم في حاالت الطوارئ.
صالحة قبل تسلم الطفل إلیھم.



  

 المحافظة على صحة األطفال

حصول كل طفل یُسجل في البرنامج إفادة من اختصاصي رعایة  All Kids Academyتتطلب مؤسسة 
 صحیة لتحدید ما إذا كان طفلك مواكبًا للجدول المناسب لسنھ المتعلق بالرعایة الصحیة الوقائیة واألساسیة.
سیعمل طاقم البرنامج مع أولیاء األمور/األوصیاء على تحدید أو ترتیب موعد للفحص البدني اإللزامي في 

 یوًما تقویمیًا من بعد أول أیام الحضور. 30غضون 
 

 الطوارئ المتعلقة بالطب ورعایة األسنان -إذا أصبح الطفل مریًضا في المدرسة 
في وقت التسجیل، یتم التوقیع على إقرار الموافقة على العالج 

 Consent for Emergencyالطبي في حالة الطوارئ (
Medical Treatmentاالت ) وحفظھ في الملفات لح
األسنان لتحدید الطبیب  طوارئطوارئ الحاالت الطبیة أو 

   المرخص أو معالج العظام أو جراح األسنان الذي تعینھ.
ستُقدم الرعایة في إطار أي ظروف ضروریة للمحافظة على  

  صحة طفلك أو أي عضو فیھ أو عافیتھ.
  
  
  

توجد سیاسات وإجراءات موضوعة للصحة والسالمة تتعلق 
طاقم البرنامج مدرب على التعامل  بتدریب طاقم العاملین والتدخل في غرف الدراسة في حالة مرض طفلك.
، واإلسعافات األولیة، )(CPRمع مسببات األمراض المنقولة عن طریق الدم، واإلنعاش القلبي الرئوي 
 وتغییر الحفاظات، وأسالیب الصحة العامة السلیمة، ومنع إیذاء األطفال.

 
 أصبح الطفل مریًضا في المدرسة، فسیحدد طاقم العمل ما إذا كان بحاجة للعودة إلى المنزل.إذا  .1
الطفل الذي یعاني من أعراض مدرجة في قائمة "متى یعتبر الطفل مریًضا بدرجة ال تسمح لھ بالحضور"  .2

الة طارئة تھدد إذا بدا أن الطفل قد یعاني من ح ) سیُرَسل تلقائیًا إلى المنزل.23إلى  21(انظر صفحة 
 .1-1-9الحیاة، فسیتصل طاقم العمل على الفور برقم الطوارئ 

إذا تعذر الوصول إلى الوالدین/األوصیاء، ستُخطر الجھة  سیتم إخطار والدي/أوصیاء الطفل على الفور. .3
ال من المھم التأكد من تحدیث معلومات جھات االتص المدرجة في قائمة اتصال الطوارئ الستالم الطفل.

 یُرجى إخطارنا على الفور في حالة تغییر المعلومات. الموجودة في ملفك.

سوف ینتظر الطفل في منطقة آمنة تحت إشراف طاقم العمل إلى حین وصول الوالد أو  .4
 الوالدة/الوصي أو الشخص المحدد في جھة اتصال الطوارئ.

 

 إعطاء األدویة

 سیاسة إعطاء الدواء التي تنص على ما یلي: All Kids Academyلدى 
التیلنول) أثناء ساعات  األدویة التي تُشترى من المتجر بدون وصفة طبیة (مثل:ال تُعَطى  .1



  

 الدراسة، إال إذا كانت بناًء على وصفة من الطبیب.
إذا كان الطفل یحتاج إلى تناول دواء موصوف طبیًا أثناء ساعات البرنامج، فیجب إحضار  .2

ومكتوب علیھا اسم  عبوة علیھا الملصق األصلي الصادر من الصیدلیةاء إلى المركز في الدو
 الطفل.

من أجل أن یقوم طاقم البرنامج بإعطاء أي دواء في المدرسة، یجب أن یكون نموذج "تفویض  .3
) المشفوع بتوقیع Authorization to Administer Medicationبإعطاء دواء" (

 الطفل.الطبیب مودًعا في ملف 
عند الحاجة إلى تغییر الجرعة أو نوع الدواء، یتعین ملء نموذج جدید للتفویض بإعطاء  .4

 الدواء، ویجب إحضار زجاجة أصلیة جدیدة من الصیدلیة إلى المدرسة.
إذا كان طفلك یعاني من حالة مرضیة مزمنة، فیجب إكمال خطة صحیة شخصیة  .5

)Individual Health Plan الوالد/الوالدة/الوصي وطاقم البرنامج قبل أن یبدأ الطفل ) مع
 الحضور إلى المدرسة.



  

  متى یعتبر الطفل مریًضا بدرجة ال تسمح لھ بالحضور
 

یُرجى مالحظة أن ھذه السیاسة قابلة للتغییر بناًء على الظروف الصحیة الحالیة وتوجیھات اإلدارة الصحیة 
) وغیر ذلك CDCلرعایة المجتمعیة التابعة لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (المحلیة وجھة ترخیص ا
یمكن ألغلب االطفال الذي یعانون من توعك خفیف حضور البرنامج بأمان، لكن قد  من اإلرشادات التنظیمیة.

  یكون طفلك مریًضا بدرجة ال تسمح لھ بالحضور إذا كان:
 

 ركة في أنشطة البرنامج بارتیاحطفلك ال یشعر بعافیة كافیة للمشا 
 

  لیس بمقدور طاقم البرنامج تقدیم الرعایة المناسبة بالطفل المریض بدون التفریط في رعایة
 األطفال اآلخرین.

 
  التالیة، إال إذا قرر أحد موفري الرعایة الصحیة أن األعراض طفلك یعاني من أي من

 لیس معدیًا:الطفل بحالة جیدة بشكل یكفي للحضور وأن المرض 
ى  • مئویة) أو أكثر) مصحوبة بتغیر في  37.7فھرنھایت ( 100(درجة حرارة تبلغ أي ُحمَّ

السلوك وعالمات أو أعراض أخرى من أعراض المرض (على سبیل المثال: یبدو 
 المرض على مظھر الطفل وسلوكھ).

   مثل: البكاء المتواصل، التوترعالمات أو أعراض تدل على مرض شدید محتمل) 
 الشدید، سعال خارج عن السیطرة، صعوبة في التنفس، حشرجة، خمول شدید).

  یشمل ذلك التغیرات في  ساعة على األقل بعد آخر نوبة إسھال. 24~ إلى أن تمر إسھال
زیادة معدل التبرز، براز أكثر لیونة/سیولة، الطفل ال  –نمط التبرز الطبیعي لدى الطفل 

 الوقت المناسب. یتمكن من الوصول إلى الحمام في
 ساعة على األقل بعد آخر نوبة قيء. 24~ إلى أن تمر  قيء 
  مع سیولة اللعابتقرحات الفم 
  ى أو تغیر في السلوكطفح جلدي  مصحوب بُحمَّ

 
 

  



  

ص بأي من  ► إلى أن بواسطة موفر رعایة صحیة، یجب أن یبقى في المنزل  التالیةالتشخیصات الطفل الذي ُشّخِ
 :معدٍ یشفى أو یصبح غیر 

  (مع إفرازات من العین) ساعة بعد بدء  48حتى تمر  -الرمد المعدي/العین القرنفلیة
 العالج

  ساعة على بعد العالج والتخلص  48حتى تمر  -الجرب أو القمل أو عدوى طفیلیة أخرى
 من القمل الحي.

  ساعة بعد بدء العالج 48حتى تمر  -الحصف الجلدي 
  ى القرمزیة أو أي عدوى عقدیة أخرى التھاب الحلق العقدي أو ساعة  48حتى تمر  -الُحمَّ

ى واألعراض.  بعد بدء العالج وخلو الطفل من الُحمَّ
 ) االلتھاب الرئويTB (- حتى یقرر موفر رعایة صحیة أن المرض لم یعد معدیًا 
  حتى تیبس كل القُرح وتكون قشوًرا -الجدیري 
  التھاب الكبدA -  الصفراء) دء ظھور األعراض (مثل:أیام على ب 7حتى تمر 
  حتى تتوقف سیولة اللعاب وتلتئم التقرحات -ھربس فموي/قرحة البرد 
  (داء الید والقدم والفم) حتى تلتئم التقرحات وتنتھي سیولة اللعاب  -الُحمى القالعیة

 وتعود درجة الحرارة إلى الدرجة الطبیعیة
  لعالج.ساعة بعد بدء ا 48حتى تمر  -الدودة الدبوسیة 
  ساعة بعد بدء العالج. 48حتى تمر  -السعفة 

 
 السیاسة الخاصة بالقمل

ستجري فحوصات القمل على كل األطفال المسجلین في یوم الحضور األول، أو بعد أي انقطاع عن المدرسة 
الطفل إلى في حالة العثور على قمل حي، فسیُرَسل  یدوم أربعة أیام أو أكثر، أو إذا بدت األعراض على الطفل.

وسیُفَحص الطفل بواسطة طاقم التدریس  من الشعر ومن البیت. المنزل بمعلومات حول كیفیة التخلص من القمل
سیعاد إجراء  وفي حالة العثور على قمل حي، فسیُعاد الطفل إلى المنزل مرة أخرى. عند عودتھ إلى المدرسة.

 ن عدم انتشاره.فحص القمل في ھذه الغرفة الدراسیة بعد أسبوع للتحقق م

 
 



 مرتان  أو  أكثر 
خالل 24 ساعة.

 الجسم، في طفح
 كان  إذا خاصة 

 بحمى مصحوبًا 
 .حكة أو 

 طفلك یكون أن یجب
حتى القمل  من خالٍ 

 إلى العودة یمكنھ 
 .المدرسة 

 ثالث  سائل براز
  أكثر أو مرات
 .ساعة 24 خالل

 صدید أو  كثیف مخاط
.العین من  یتسرب  

 أو بحمى مصحوب
.الغدد  تورم  

 معتاد غیر إعیاء
 الشھیة فقدان أو
.توتر أو حیرة  أو  

 100 الحرارة  درجة
 بالقیاس ( أعلى  أو  فھرنھایت 

تحت  اإلبط ) إضافة إلى 
 أو  حكة  أو  الحلق التھاب 

 في ألم أو إسھال أو  قيء 
شعور  مجرد أو  األذن

.باالعتالل  

أعاني من طفح 
جلدي أو قمل

أعاني من التھاب 
في العین

        أبقني في البیت في حالة...

إذا كان طفلك مریًضا:   1 أِعّد ترتیبات لرعایة أطفال بدیلة..
 2. اتصل بالمركز المحلي لدیك وأخبره بغیاب الطفل.

Seattle-King مقتبس من قسم الصحة العامة بمقاطعة



) وسیاساتھا، فإنھ USDAوفقًا لقانون الحقوق المدنیة الفدرالي ولوائح وزارة الزراعة األمریكیة (
على الِعرق أو اللون أو األصل القومي أو النوع (بما فیھ  التمییز بناءً یحظر على ھذه المؤسسة 

الھویة الجندریة والتوجھ الجنسي) أو اإلعاقة أو السن، كما یحظر علیھا الثأر أو االنتقام بسبب أي 
 نشاط سابق متعلق بالحقوق المدنیة.

اإلعاقات ینبغي على األشخاص أصحاب  ویمكن توفیر معلومات البرنامج بلغات غیر اإلنجلیزیة.
الذین یحتاجون إلى وسیلة تواصل بدیلة للحصول على معلومات البرنامج (مثل كتابة البرایل أو كتابة 

بخط كبیر أو مواد صوتیة أو لغة اإلشارة األمریكیة) االتصال الوكالة التابعة للوالیة أو الوكالة 
األمریكیة على الرقم  التابع لوزارة الزراعة TARGETالمحلیة التي تدیر البرنامج أو مركز 

) أو االتصال بوزارة الزراعة TTY(صوتیًا أو عبر الطابعة الھاتفیة  720-2600 (202)
) على Federal Relay Serviceاألمریكیة عبر خدمة ترحیل النصوص الفدرالیة (

 .8339-877 (800)الرقم 

ذج شكوى التمییز الخاص ، نموAD-3027لرفع شكوى تمییز، ینبغي على الشاكي ملء النموذج 
). USDA Program Discrimination Complaint Formبوزارة الزراعة األمریكیة (

الحصول علیھ عبر اإلنترنت من الموقع: والذي یمكن 
-https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA
-28-11-508-0002-0508-Form-Complaint-OASCR%20P

17Fax2Mail.pdf) أو من أحد مكاتب وزارة الزراعة األمریكیة ،USDA) أو باالتصال بالرقم ،
ویجب أن  ).USDAألمریكیة (أو بإرسال خطاب موجھ إلى وزارة الزراعة ا 632-9992 (866)

یتضمن الخطاب اسم الشاكي وعنوانھ ورقم ھاتفھ ووصف مكتوب لفعل التمییز المزعوم بتفصیل 
) بطبیعة االنتھاك المزعوم للحقوق المدنیة ASCRكاٍف إلعالم مساعد الوزیر للحقوق المدنیة (

أو الخطاب، یجب إرسالھ إلى وزارة الزراعة األمریكیة  AD-3027بعد إكمال النموذج  وتاریخھ.
)USDA:بأحد الطرق اآلتیة ( 

 البرید: .1
U.S. Department of Agriculture 

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

Washington, D.C. 20250-9410 
 فاكس: .2

7442-690 (202)أو  256-1665 (833)

تدعم مؤسسة .All Kids Academy Head Start, Inc، بتمویل من البرنامج الغذائي لرعایة األطفال 
لبي احتیاجات األطفال وعائالتھم. الطعام الذي یُقدم في المراكز عاٍل في  والكبار (CACFP)، برنامًجا غذائیا یً

محتواه الغذائي ومنخفض في نسب الدھون والسكر والملح. 

(CACFP) البرنامج الغذائي لرعایة األطفال والكبار

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf


 البرید اإللكتروني: .3
program.intake@usda.gov 

 ھذه المؤسسة ھي موفر خدمة ملتزم بتكافؤ الفرص. 

 
 07/25/2022 رقم اإلصدار:

mailto:program.intake@usda.gov


  

 CACFPسیاسة الشكاوى برنامج 
إجراءات رفع شكوى بشأن انتھاك مزعوم لقانون أو الئحة خاصة بالبرنامج الغذائي لرعایة األطفال 

 .All Kids Academy) الذي تدیره CACFPوالكبار (
 

الشكوى ھاتفیًا أو في رسالة مكتوبة أو بالبرید اإللكتروني یمكن إرسال  .1
  إلى المدیر التنفیذي المساعد:

 Doreen Mulz, Assistant Executive Director
dmulz@akaheadstart.org 

620 West Madison Ave. 
El Cajon, CA 92020 

619-270-7844 
 

ل. .2  الشكاوى التي تُرفع نیابة عن طفل معین یمكن رفعھا فقط بواسطة ممثل الطفل المخوَّ
 

 یجب إرسال الشكوى في غضون سنة واحدة من تاریخ االنتھاك المزعوم. .3
 

 یجب أن تتضمن الشكاوى اآلتي: .4
 

a(  إفادة بأنAll Kids Academy Inc.  قد انتھكت قانونًا أو الئحة تتعلق ببرنامج
 األطفال.تغذیة 

b( .الوقائع التي بُنیت علیھا اإلفادة 
c( .الموقع المحدد الذي تقدم االدعاءات ضده 
d( .معلومات االتصال الخاصة بالشخص الذي یقدم الشكوى 
e( .إذا كانت االدعاءات المزعومة ضد طفل معین، اسم ھذا الطفل بالكامل 
f( أو طلب استرداد قیمة  سیُرسل موجًزا بجمیع الشكاوى بما فیھا تلك المتعلقة بعدد الوجبات

الوجبات أو أھلیة طفل ما أو استخدام المصروفات المصرح بھا لالطالع من قبل قسم 
تقریًرا  سیصدران اللذاناإلدارة التعلیمیة لوالیة كالیفورنیا، و) NSDخدمات التغذیة (

 یوًما. 90كتابیًا في غضون 
 

صل الوطني أو الجنس أو العمر أو ستُرسل ادعاءات التمییز على أساس العرق أو اللون أو األ .5
) FNS) قسم خدمات الطعام والتغذیة (USDAاإلعاقة إلى وزارة الزراعة األمریكیة (

 .B-1التوجیھ 
 

 CACFP: 5 CCR 15580, 15581الئحة 

mailto:dmulz@akaheadstart.org
mailto:dmulz@akaheadstart.org


  

 خدمات الصحة النفسیة

فعالة للفصل الدراسي وبیئات تعلُّم یوفر أعضاء ھیئة التدریس تفاعالت إیجابیة بین المعلم والطفل وإدارة 
خدمات الصحة النفسیة متاحة بواسطة اختصاصیین في  .المعنویةإیجابیة لدعم عافیة األطفال االجتماعیة و

الصحة النفسیة ذوي خبرة في خدمة األطفال الصغار وعائالتھم و/أو استشاریین مجازین في الصحة 
 النفسیة.

 خدمات اإلعاقات

) وبرامج الطفولة المبكرة LEAsوتنسق مع الھیئات التعلیمیة المحلیة ( All Kids Academyتتعاون 
للحصول على معلومات عن خدمات  التابعة للوالیة والمحلیة لتوفیر الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقات.

معینة التعلیمات الخاصة في المناطق التعلیمیة في كل أنحاء مقاطعة سان دییجو، یُرجى االتصال بالمنطقة ال
 للحصول على مزید من الدعم، یمكنك االتصال بمدیر الصحة النفسیة/اإلعاقات في برنامجنا. لعنوان منزلك.

 خدمات طب األسنان

یتم تعلیم صحة الفم  (یتوقف على اإلرشادات المحلیة) یغسل األطفال أسنانھم تحت إشراف أحد الكبار.
للمراكز أن تتعاون مع أطباء األسنان في المجتمع المحلي كما یمكن  والتغذیة الصحیة في الفصول الدراسیة.

 بالفلورید. والدھنلتوفیر فحوص األسنان 

 
 
 

 قانون المدارس الصحیة
 

ور في معرفة أنواع المبیدات التي قد یتعرض لھا طفلھم في قانون المدارس الصحیة مبني على حق أولیاء األم
 All Kids Academyسیاسة  فقط حین یتبین عدم فعالیة الوسائل غیر الكیمیائیة.تُستخدم المبیدات  المدرسة.

 ھي عدم استخدام أي مبید على اإلطالق في مركز رعایة الطفل أثناء تواجد األطفال.  
 
 
 
 

 
 
 



 إجراءات شكاوى المجتمع

وضع عملیة تتیح ألفراد الغرض من ھذه اإلجراءات ھو 
المجتمع الذین لدیھم أمور تشغلھم بخصوص برنامج البدایة 

إحدى أھم  المبكرة إمكانیة توصیل اعتراضاتھم أو شكاواھم.
وظائف لجنة سیاسات أولیاء األمور، طبقًا للوائح الفدرالیة، 

عالوة على ذلك،  ھي إرساء إجراءات لرفع شكاوى المجتمع.
في التعبیر عن  ألولیاء األموردور اإلیجابي فالوكالة ترى أن ال

شكاوى المجتمع وحلھا عنصر أساسي في نجاح أعمال برنامج 
 البدایة المبكرة.

من أھداف اإلجراءات المعروضة في ھذه الوثیقة التوصل 
من المعروف أن كثیًرا ما تنشأ  إلى حلول ودیة للشكاوى.

فباإلمكان  لذا، الشكاوى أو الھواجس من فشل في التواصل.
حل الكثیر من الشكاوى أو الھواجس حین تجتمع األطراف 

ولتحقیق ذلك، یجب  المعنیة بشكل ودي لمناقشة الھواجس.
على الشاكي أن یبین أنھ قد حاول حل سبب شكواه قبل رفع 

 الشكوى بموجب ھذه اإلجراءات.

 KIDS (ALL KIDSمؤسسة برنامج البدایة المبكرة من 
ACADEMY HEAD START, Inc.)  مطالبة من

قِبَل الحكومة الفدرالیة بإرساء وتطبیق إجراءات للتعامل مع 
شكاوى المجتمع (التي تشمل الشكاوى من العائالت 

 واألفراد) حول ھذا البرنامج.

 ALL KIDS ACADEMY HEADكما أن مؤسسة 
START, Inc.  ترغب في رعایة عالقة مجتمعیة إیجابیة

 برنامج البدایة المبكرة. أولیاء أمورومع الوكاالت الشریكة 
ومن أجل تعزیز التواصل المنصف واإلیجابي وتحدید 

مستویات التواصل المالئمة، سنبذل كل ما في وسعنا لحل 
 الشكاوى بسرعة مناسبة.

 تنطبق القواعد التالیة على إجراءات حل الشكاوى ھذه:

 ال تتضمن أي خطوة في ھذه اإلجراءات التصریح بعقد .1
في حین أن الشاكي سوف یحظى بفرصة  جلسة سماع قانونیة.

كاملة للتعبیر عن اعتراضاتھ، لكن ال یوجد حق مطلق في 
ال تعطي ھذه اإلجراءات الحق في إصدار أوامر  استدعاء شھود.

لن یكون ھناك حق لمناقشة  إحضار تجبر الشھود على الحضور.
ي أي خطوة من ھذه لن تُتبَّع قواعد األدلة القانونیة ف الشھود.

 اإلجراءات.

تنطبق ھذه اإلجراءات على الشكاوى المقدمة من  ال .2
 ALL KIDS ACADEMYاألشخاص الموظفین من قِبَل 

 أو أي متعاقد مع برنامج البدایة المبكرة.

أن توضع كل الشكاوى كتابة، بحیث توضح، یجب  .3
بتفصیل معقول، طبیعة الشكوى والحل المطلوب، وذلك 

 All Kids Academy Headنموذج شكوى باستخدام 
Start. 

 تُقبل العرائض التي تجمع فیھا التوقیعات.لن  .4

سوف یتلقى الشاكي اتصاًال ھاتفیًا في غضون ثالثة  .5
 أیام عمل.

 یجب رفع الشكاوى لدى الجھة التالیة: .6
All Kids Academy Head Start, Inc. 

 Community Complaint Dept. 620 عنایة:
West Madison Avenue 

El Cajon, CA 92020 



  

 
 إجراءات شكاوى المجتمع

 
 مستوى المركز الخطوة األولى:

 أحِضر شكواك المكتوبة إلى مدیر المركز. •
 سیراجع مدیر المركز الشكوى في غضون یوم عمل واحد من یوم استالمھا. •
سیعمل مدیر المركز على إیجاد حل، ویوثق الخطوات المتخذة للحل، ویمرر الوثائق إلى المدیر  •

 ساعة من تاریخ المراجعة. 24التنفیذي المساعد خالل 
 إذا لم یتم حل الشكوى في ھذه الخطوة، انتقل إلى الخطوة الثانیة. •

 

  المكتب اإلداري الخطوة الثانیة:
  أرِسل الشكوى الكتابیة إلى •

 
ALL KIDS ACADEMY HEAD START, Inc.   

  Community Complaint Department عنایة:
620 W. Madison Ave., 
El Cajon, CA 92020.  

 
 سیُقدم المدیر التنفیذي أو من یفوضھ مساًرا مرشًحا للحل إلى األطراف المعنیة.

 
 

= 



  

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 

 

 نموذج شكوى المجتمع
 

    الوقت:   تاریخ الواقعة/
 

   اسمك:
 

   العنوان:
 
 
 
 
 

    بدیل:ھاتف    رقم الھاتف:
 
 

    أفضل وقت لالتصال:
 

    الطفل المسجل في برنامج البدایة المبكرة (االسم):
 

    مركز البدایة المبكرة:
 

 اشرح شكواك بالتفصیل (استخدم ظھر الصفحة إذا لزم األمر):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   التاریخ:  التوقیع

http://www.akaheadstart.org/%E2%80%8E


  

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 أركان البرنامج:
 

 الجزء الثالث
 

 إلشراف اإلیجابيا 
 یئة الغرفة الدراسیة والمناھجب 
 نشطة فصل الدراسةأ 
 ھداف االستعداد للمدرسةأ 
 لشراكة مع العائالتا 
 اذا بعد؟م 
 لموارد المجتمعیةا 

 



 

 

 اإلشراف اإلیجابي

 
، تأمین All Kids Academyمن أھم مسؤولیات 

رعایة سالمة األطفال أثناء وجودھم في مرافق 
 األطفال لدینا، وھي مسؤولیة نحملھا بجدیة شدیدة.

وسالمة طفلك ھي مھمة مشتركة بینك وبین 
البرنامج، وتتحقق أفضل الممارسات المتعلقة بھذه 

 السالمة حین یشارك فیھا األھالي.
 

توفر الوكالة بروتوكوالت وأسالیب سالمة عدیدة 
إجراءات حارس البوابة ستراھا في المركز، مثل 

واإلشراف اإلیجابي وتعیین المواقع والمناطق 
 الجغرافیة وفحص األطفال في جمیع األوقات.

وستوفر لك معلومات بشتى الطرق لالستجابة إلى ما یشغلك، بما في ذلك عن طریق المطبوعات التي توزع 
فاظ على والمطویات، واستخدام وسائط متنوعة مثل عروض الشرائح وأسطوانات دي في دي، ومن خالل الح

 خطوط االتصال مفتوحة، وإجراء مناقشات وجًھا.
 

إذا كانت طفلك یحب لعبة األستغمایة (الغمضیة)، اشرحوا لھ مخاطر االستخفاء  كما أننا نطلب المساعدة من األھالي.
 نرجو من المدرسة أثناء وجوده بالمدرسة، سواًء كان ذلك داخل غرفة الدرس أو في أوقات التواجد في الخارج.

توفیر معلومات عن سلوك طفلكم بأسلوب مباشر وصراحة تامة في بدایة العام الدراسي حتى یتمكن طاقم التدریس 
من تطبیق أفضل الممارسات للمحافظة على سالمة طفلكم. على سبیل المثال، نرجو إخبارنا إذا كان طفلكم "كثیر 

من المھم الحفاظ  نًا البیت/الشقة أو حدیقة المنزل).الھروب" (أي إن كان طفل یحب الھروب من الكبار، ویغادر أحیا
 على خطوط تواصل مفتوحة.

 
أن یضمن عدم حدوث  All Kids Academyال یمكن لطاقم تدریس  فظروف الطوارئ قد تحدث في أي مكان.

كد من لكننا، بالتضامن مع األھالي، یمكن أن نتأ حالة طوارئ على اإلطالق أثناء وجود األطفال تحت رعایتنا.
 استمتاعھم بتجربة تعلّم آمنة.

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 بیئة الغرفة الدراسیة والمناھج

 
غرف  All Kids Academyترتب  یتعلم األطفال الصغار من خالل استكشاف البیئة المحیطة بھم.

الدراسة وساحات اللعب لتوفیر الفرصة لألطفال لالستكشاف واللعب والمشاركة والبحث واإلبداع 
 وذلك یتیح لألطفال بلوغ أقصى إمكانیاتھم التنمویة. والتجربة.

 
، الذي ینص على أن األطفال یتعلمون )(Creative Curriculumمنھجنا قائم على المنھج اإلبداعي 

یمثل الخطوة  والمعنويفلسفتنا ھي أن تطور الطفل االجتماعي  من خالل استكشاف البیئة المحیطة بھم.
 األولى في نجاحھ األكادیمي.



 

 

 كیف توضع خطط دروس البدایة المبكرة وتُخص�ص لطفلك:
یتلقى كل طفل مسجل فحًصا تربویًا لتحدید مواضع قوتھ  )1

ستُستكمل ھذه الفحوص في  ومواضع االحتیاج المحتملة. 
 یوًما من التسجیل. 45غضون 

 
مرات في السنة باستخدام طریقة  3سوف یُتبَّع تقدم طفلك  )2

DRDP  (التشكیل التربوي للنتائج المطلوبة) للتقییم
 المتواصل.

 
أثناء الزیارات المنزلیة المشتركة ومقابالت أولیاء األمور  )3

والمعلمین، یشارك المعلمون نتائج التشكیل التربوي للنتائج 
وباالستعانة برأیك،  ) الخاصة بطفلك. DRDPالمطلوبة (

توضع أھداف مخصصة وخطوات تنفیذیة لطفلك لتعزیز نموه 
  وتطوره.

 
تحدد معاییر أداء البدایة المبكرة إرشادات لبعض األنشطة  )4

 وفیما یلي أمثلة لبعض ھذه األنشطة: الیومیة.
مھارات الحركة الصغیرة: تلوین، قطع، كتابة، رسم  .أ

اللیجو، ، قطع )(puzzlesبالفرشاة، أحجیات 
 )lacing cardsمكعبات، بطاقات الشرائط (

مھارات الحركة الكبیرة: النط، الوثب، الركض، اللعب  .ب
 في الخارج، الحجل، التسلق

ف واللغة: األلوان، العد، التعرف على  .ج مھارات التعرُّ
 األرقام والحروف، األشكال، وقت القصص، والغناء

معدلة الصحة والتغذیة: تعلیم صحة الفم، وجبات  .د
عائلیة الطبع، غسل الیدین، السالمة الشخصیة، 

 الوجبات الخفیفة، أنشطة الطھي
 

أولیاء األمور مدعوون إلى مشاركة أفكارھم ألنشطة خطط  )5
 Parent and Partners Planned ofالدروس عبر 

Possibilities ي.التي تُنشر في كل فصل دراس  



 

 

 ؟All Kids Academyماذا سیتعلم طفلك في 
تقوم فسلفة البدایة المبكرة على الممارسات المناسبة تربویًا، ومبادئ التعددیة الثقافیة غیر المتحیزة، واألبحاث 

برنامج البدایة المبكرة، وخبرتنا في العمل مع األطفال الصغار التي  الحدیثة حول نمو مخ الطفل، ومعاییر أداء
 تمتد لسنوات كثیرة.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدل واالحتواء
لجنس تتسم غرف الدراسة بالعدل والتعددیة واإلدماج، بما یعكس ویحترم اختالفات ا

.ةواللغة والثقافة واإلعاقة واالحتیاجات الخاصة بین األطفال وبیئاتھم العائلی

النمو اإلدراكي والبدني
عزز نمو تدعم غرف الدراسة تفرد كل طفل، وتنشئ التفكیر اإلبداعي والمستقل، وت

.مھارات القراءة والعد، وتوفر المحفزات البدنیة المناسبة لنمو األطفال الصغار

المشاعر المعنویة االجتماعیة 
ریق توفر غرفة الدراسة بیئة آمنة لألطفال من الناحیة المعنویة واالجتماعیة عن ط

باط الشخصي احترام الخلفیة الفریدة للطفل واختیاراتھ ونموه المنفرد، مع تشجیع االنض
.والسیطرة على النفس

شراكة أولیاء األمور
كل طفل یشارك أولیاء األمور طاقم البرنامج في توفیر بیئة آمنة ومحفزة حیث یحظى

.بالفرصة والتشجیع المناسبین لتحقیق أقصى إمكانیاتھ



  

 أنشطة فصل الدراسة 
 

 أنشطة المجموعات الكبیرة
وتشمل ھذه  ینخرط األطفال في أنشطة تدار في وسط مجموعة كبیرة.

األنشطة وقت الترحیب أو وقت التحلق، حین یغنون األغنیات أو 
یتعلم األطفال كیف یتبعون  األلعاب الجماعیة أو یقرأون قصة.یلعبون 

التوجیھات، وانتظار الدور، واالستمتاع بتجربة أن یكون مع أطفال 
 آخرین في وسط منضبط نسبیًا.

 
 
 

 
 أنشطة المجموعات الصغیرة

توجد خیارات النضمام األطفال إلى مجموعة صغیرة للقیام بنشاط 
 أو موجھة بواسطة طاقم التدریس. تحت إشراف عن كثب ومراقبة

ھذه فرصة أخرى متاحة للطفل لالنخراط في أنشطة تعزز التفكیر 
  النقدي والحوار.

 
 

 أنشطة یبدأھا الطفل
ھناك فترة منفصلة من الوقت في جدول الدرس تسمح لألطفال باختیار 

 مجال للتعلم، وصنع مشروع فني، وبناء ھیكل إنشائي، واللعب باألحجیات
وقیمة ھذا الوقت أنھ یمنح الطفل  واللُعَب، والتخیُّل، والتظاھر بشيء یتخیلھ.

فرصة لوضع خطط واالعتماد على النفس وتطویر أسالیبھ الشخصیة في 
 التفاعل مع غیره من األطفال.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 فترات الوجبات
رغم أن األطفال ال یتناوبون  تناول الوجبات معًا في نمط عائلي معدل.

فاألطفال یتعلمون  ة تعلیمیة.بخدمة أنفسھم، لكن تظل ھذه تجرفي 
داب السفرة وتلمیحات الجوع على مائدة آالتفاعل االجتماعي و

ویتعلمون العادات الصحیة لتناول الطعام وكیف یصل الطعام  الطعام.
 إلى المائدة.

 
 
 
 

 اللعب في الخارج
في وسط خارج المنزل مجھز بھیاكل اللعب اآلمنة 

والمالئمة تربویًا، ینخرط األطفال في أنشطة مھارات 
یستمتع  الحركة الكبیرة تحت إشراف عن كثب من الكبار.

األطفال كثیًرا بالعدو ھنا وھناك أو ركوب الدراجات أو 
مجرد المشاھدة والعبث بأشیاء من الطبیعة یجدونھا في 

 ساحة اللعب.
 
 



  

   
All Kids Academy  

 أھداف االستعداد للمدرسة
ُوِضعَت أھداف االستعداد للمدرسة  أھداف االستعداد للمدرسة التالیة. All Kids Academyحددت 

لألطفال الُرضع وحدیثي المشي وأطفال المرحلة التمھیدیة لتتماشى مع أسس االستعداد للمدرسة في 
 وفیما یلي المجاالت الخمسة واألھداف المقابلة لھا: اإلدارة التعلیمیة لوالیة كالیفورنیا.

 
سیكتسب األطفال المھارات االجتماعي وإدراك الذات والصفات   :والمعنويالنمو االجتماعي 

 في غرفة الدراسة وفي المنزل وفي مجتمعھم. الشخصیة المرتبطة بالتعلم مع اآلخرین

ألصوات ویمیزون بین األصوات سیتعرف األطفال على ا  نمو مھارات اللغة والقراءة:
الصغیرة ضمن الكلمات (اإلدراك الصوتي)، ویتعرفون على األصوات والكلمات عن طریق 

 الصور والرموز والمطبوعات.

ومھارات االستقصاء العلمي األساسیة ، سوف ینمي األطفال مھارات التركیز مقاربات التعلم:
 .لالستكشافات الیومیة ولتجارب العلوم المخططة.

سوف یستخدم األطفال الریاضیات في أنشطة غرفة الدراسة   اإلدراك والمعلومات العامة:
وتجاربھم الیومیة بغرض اكتساب ِحّس األرقام والعَّد والمقارنة وإجراء عملیات الجمع 

 والطرح البسیطة من أجل القدرة على التفكیر المنطقي وحل المشاكل.

سیتعرف األطفال على الممارسات الصحیة واآلمنة    الحركة:العافیة البدنیة ونمو مھارات 
 ویظھرونھا.



 

 الشراكة مع العائالت
 
 

 تفاعل العائلة
منطلق تفاعل عائلي كامل یدعم عافیة العائلة ویعزز تعلُّم الطفل وتطوره.  نحن ننشئ  All Kids Academyتطبق 

محور  واألطفال. أولیاء األمورم المعلم األساسي للطفل، ما یعزز عالقات عالقات مع العائالت، ونعتبر أن الوالدین ھ
تركیز جمیع أعضاء طاقم التدریس ھو العائلة، فیشجعون تفاعل أولیاء األمور في كل مناحي البرنامج مثل التعلیم 

مور بالمركز و/أو لجنة یخدم الكثیر من أولیاء األمور كأعضاء في لجنة أولیاء األ األبوي وتخطیط البرنامج وتنفیذه.
إن مساھمتكم مطلوبة من أجل وضع برنامج  السیاسات ولدیھم صوت مسموع في صنع القرارات (راجع "الحوكمة").

فرص التفاعل والمشاركة مالئمة ثقافیة في توفیر الخدمات  قادر على االستجابة لكل احتیاجات أطفالكم وعائالتكم.
 .خالل مترجمللعائالت بلغاتھم المفضلة، أو من 

 
  اتفاقیة شراكة العائلة

) FPAیتعاون مؤازر الخدمات العائلیة وطاقم الزیارات المنزلیة مع كل عائلة مسجلة في وضع اتفاقیة شراكة عائلة (
اتفاقیة شراكة العائلة أداة مفیدة أساسھا العائلة تبین الخطوط العامة لھدف العائلة وإستراتیجیاتھا وجدولھا  مخصصة.

أي عوائق  تجاوزكما تحدد بشكل عام دعم طاقم العمل بتنسیق الخدمات أو المساعدة على  الزمني لتحقیق ھذا الھدف.
 تواجھ تحقیق الھدف.  

 
انطالقًا من ذلك االجتماع األول، تبدأ الشراكة وتظل تجدد خالل العام، لتشجیع العائالت ودعمھا في معالجة احتیاجاتھا 

 یلة األجل على حد سواء.العاجلة وأھدافھا طو
 

، ومشاركة المعلومات لضمان تنسیق إستراتیجیات تفاعل العائلة مع وجود باحترام متبادلتأسیس الثقة والتواصل 
 األطفال في الفصول الدراسیة والمنزل والمجتمع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تنمیة تعلُّم أولیاء األمور
ھو التحقق من حصول أولیاء األمور على فرص التعلم الشاملة التي تعزز  All Kids Academyأحد أھداف 

تتوفر دورات التدریب وورش العمل في المراكز لتناول  الخدمات الجیدة، إلى جانب التنمیة البشریة الشخصیة.
اإلعاقات،  األطفال ذوي موضوعات مختلفة، والتي تكون مطلوبة لمعاییر األداء.  وتتضمن ھذه الموضوعات ما یلي:

والتغذیة، واألبوة واألمومة اإلیجابیة، وسالمة المشاة في الطریق، والصحة والعافیة، والمراحل االنتقالیة، ونمو الطفل 
 Pedestrian Safety and Vehicular Traffic Safety Tipsوتربیتھ.  یوفر دورات التدریب ھذه برنامج 

أولیاء األمور على المشاركة واإلدالء بآرائھم في المواضیع التي نشجع  ة المشاة وسیر المركبات).م(نصائح سال
  تھمھم.

 
 فعالیات ودعم أولیاء األمور

تتوفر فعالیات متنوعة ألولیاء المرور لتشجیع مشاركتھم في أنشطة البرنامج ولدعم احتیاجات العائالت الواضحة 
 واھتماماتھا.  

 
تنعقد في الربیع.  تُعقد ورش عمل  قمة أولیاء األمور السنویة

أولیاء األمور لتناول الموضوعات والمشكالت المتنوعة التي 
یحددھا أولیاء األمور بوصفھا مھمة وضروریة.  كما تشترك 

الھیئات المجتمعیة لمشاركة المعلومات بشأن خدماتھا مثل 
التوظیف وتربیة األطفال وعافیة العائالت والتغذیة والمراحل 

  والصحة والسالمة ةقالیاالنت
 

 
 

  مجموعة الرمز األبوي الرئیسیة/مشاركة الرجل
تدعم مجموعة الرمز األبوي الرئیسیة مشاركة الرجل وعافیة العائلة والعالقة بین الوالدین 

واألطفال.  كل أدوار الرجال النموذجیة مرحب بھا في حیاة األطفال المسجلین في 
فیھم اآلباء والجدود، واألعمام، إلخ.  یوجد ھذا التنوع برنامج البدایة المبكرة، بما 

كما یقوم  الفرص للرجال لمشاركة معرفتھم ومباھجھم وتجاربھم األبویة وتحدیاتھم.
أعضاء مجموعة الرمز األبوي الرئیسیة بتخطیط وعقد الفعالیات العائلیة لبرنامج البدایة 

 المبكرة.
 
 
 
 
 
 



 

  )GRRCالذین یربون األطفال (مجموعة دعم الجدود واألقارب 
(األقرباء)  Kinshipصالت بین عائالت  GRRCتبني مجموعة 

والموارد  معنويوقرنائھم والخدمات المجتمعیة التي توفر الدعم ال
والتدریب لدعم العائالت التي تربي األطفال.  رسالة مجموعة 

GRRC  حتىھي دعم العائالت وتحفیزھا في بیئة موثوقة وآمنة 
حوا مناصرین وقیادات تعمل على إنشاء الصالت مع القرناء یصب

 والمجتمع.
 

 برنامج شھادة معادلة المرحلة الثانویة
مساعي أولیاء األمور/األوصیاء للحصول على شھادة معادلة للمرحلة  All Kids Academyترعى مؤسسة 

الثانویة/دبلوم المرحلة الثانویة.  توجد مبالغ متاحة لمعاونتك على سداد رسوم امتحان معادلة المرحلة الثانویة.  إذا 
 كان ھذا ھدفك، یُرجى التحدث مع مؤازر الخدمات العائلیة أو مندوب الزیارة المنزلیة.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 ماذا بعد؟  
 (االنتقال)

 طفلي یذھب إلى المرحلة التمھیدیة
سواًء كان طفلك مسجًال في برنامجنا للبدایة المبكرة أو  بلوغ عمر الثالث سنوات خطوة كبیرة لطفلك الصغیر.

إلى المرحلة قادًما من برنامج آخر لرعایة الطفل، فسیتوفر لك ولطفلك الدعم واإلرشاد لتسھیل االنتقال 
تتضمن بعض خدمات االنتقال التي نوفرھا للعائالت مطبوعات عن المعالم والخصائص التربویة  التمھیدیة.

 البارزة، وتمكین التواصل بینك وبین الخدمات الخاصة المتعلقة بالصحة والتغذیة والتعلیم الخاص عند الحاجة.
 التمھیدیة تجربة إیجابیة. برنامجنا ملتزم بجعل عملیة انتقال طفلك إلى المرحلة

 
 طفلي یذھب إلى روضة األطفال

ففي حین أن طفلك  وقد تكون تجربة مثیرة أو مخیفة. روضة األطفال ھي مؤشر لدخول طفلك إلى عالم أوسع.
وبدنیًا ومعرفیًا لمواجھة تجربة  معنویًاقد مارس في برنامجنا أنشطة وتفاعالت جعلتھ أكثر استعداًدا اجتماعیًا و

 لكن األطفال یختلفون في استعدادھم لمواجھة ھذا التحدي القادم. وضة األطفال األكثر انضباًطا وتنظیًما.ر
توضع األھداف بواسطة  یتتبع برنامجنا تطور كل طفل ویوفر المحتوى الدراسي المالئم لمستوى تطور الطفل.

 All Kidsویحضر فریق دعم  األطفال.أولیاء األمور والمعلمة لمساعدة الطفل على التقدم بنجاح في روضة 
Academy  لتوفیر  أولیاء األموراجتماعات

ألولیاء معلومات عن السبل التي یمكن 
من خاللھا إعداد الطفل لروضة  األمور

األطفال، باإلضافة إلى توفیر معلومات عن 
مواعید التسجیل بالمنطقة التعلیمیة ومتطلبات 

أنشطة اإلثراء كما تُعَدُّ  التسجیل الخاصة بھا.
بواسطة طاقم البرنامج لألطفال وأولیاء 

األمور للقیام بھا في المنزل لتوفیر فرص 
أولیاء وبناًء على موافقة  أفضل للطفل.

ل سجالت الطفل المدرسیة أیًضا األمور ، تُحوَّ
إلى المدرسة الجدیدة من أجل ضمان 

 استمراریة الخدمة الخاصة.

 
 
 
 
 



 

 الموارد المجتمعیة
 

بسبب التغییرات المستمرة في الخدمات المجتمعیة، وألجل استمرار اطالعك على أحدث المعلومات 
عن جمیع الموارد الحالیة؛ یُرجى زیارة دلیل موارد تفاعل العائلة الموجود على موقع الوكالة على 

 www.akaheadstart.orgاإلنترنت 
 

والوسائط االجتماعیة (فیسبوك  Learning Genieوتتم مشاركة موارد إضافیة بصفة منتظمة عبر تطبیق 
  ).وإنستغرام

 

 
 
 

 الخط الساخن للخدمات االجتماعیة
 

 24للوصول المجاني  /https://211sandiego.orgاو قم بزیارة الموقع  2-1-61اتصل بالرقم 
یوًما في السنة إلى أحدث المعلومات عن الصحة والخدمات  365أیام في األسبوع،  7ساعة یومیًا/

فھذا النظام دائًما متجدد  االجتماعیة باإلضافة إلى تحذیرات الكوارث وموارد مقاطعة سان دییجو.
 ومليء بالمعلومات المفیدة.

 
 

 

http://www.akaheadstart.org/%E2%80%8E
https://211sandiego.org/%E2%80%8E
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