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  مرحبًا بك في عائلة ستارفیش
 

  !یسعدنا انضمامك أنت وطالبك الصغار إلى عائلة ستارفیش

  

حیث تشمل احتیاجات .تدعم احتیاجات الطفل واألسرة بالكامل أفضل خدمات تعلیمیة ممكنةنلتزم بأن نوفر ألطفالنا الصغار 
  .النمو العقلي والجسدي واالجتماعي والعاطفيالطفل الشاملة 

عوام السابقة لمرحلة ریاض ویعني ھذا أن األ.یحدث النمو العقلي األساسي خالل الثالثة أعوام األولى من حیاة الطفلھل تعلم؟ 
  .األطفال تُعد مرحلة حرجة، لذا تُقدم ستارفیش خدماتھا طوال ھذه المرحلة

  .ھذا كتیب األسرة والذي حاولنا فیھ تقدیم مجموعة كاملة من المعلومات بشأن رحلة طفلك ورحلتك

 تتوافر كتیبات تكمیلیة لمجموعة من المواقع الخاصة بالبرنامج أو المركز.  

  .تَواصل مع مرشد خدمات األسرة من ستارفیش أو معلمك أو قائد المركز لدیكأال یمكنك إیجاد إجابة لسؤالك؟ 
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  نبذة عن ستارفیش فامیلي سیرفیسز
 

تُعرف ستارفیش بأنھا من مناصري األطفال واألُسر 
الُمحرمین من الوصول إلى الموارد األساسیة في مترو 

  .دیترویت

مجتمع عادل یتمتع فیھ جمیع األطفال واألُسر توفیر :رؤیتنا
  .بفرص متكافئة للنمو والتعلم واالزدھار

  .یبدأ بناء المجتمع القوي بأُسر قویة:ما نؤمن بھ

تتعاون ستارفیش مع أولیاء األمور ومقدمي الرعایة 
  .وأطفالھم لتعزیز رفاھیة األسرة بأكملھا
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مركًزا عبر مقاطعة وین،  15فمع .مخطط لمستقبل أكثر إشراقًا
ومع تزاید انتشارنا، من المھم بالنسبة لنا ضمان أن تكون الطریقة التي نتعاون بھا مبتكرة 

  .ومستدامة وتوفر في النھایة مستقبل أكثر إشراقًا لألطفال واألُسر

  :ثالثة مجاالت أساسیة للرفاھیة

 

یتحقق النجاح األكادیمي واالجتماعي من خالل 
تقدیم تعلیم عالي الجودة في مرحلة الطفولة 

  .المبكرة وتلبیة احتیاجات الصحة السلوكیة

  األُسر التي تتمتع بصحة جیدة
یُقدَّم الدعم لألُسر من أجل تلبیة احتیاجات 

  .بشكٍل شاملصحتھم الجسدیة والعقلیة 
.  

 

  مخطط لمستقبل أكثر إشراقًا
مخطط لمستقبل أكثر إشراقًاتُقدم ستارفیش استراتیجیة شاملة لكیفیة تقدیم الخدمات وھي 

ومع تزاید انتشارنا، من المھم بالنسبة لنا ضمان أن تكون الطریقة التي نتعاون بھا مبتكرة .یستمر انتشارنا في التزاید
ومستدامة وتوفر في النھایة مستقبل أكثر إشراقًا لألطفال واألُسر ومدروسة ومتسقة ومرنة بشكٍل إبداعي

ثالثة مجاالت أساسیة للرفاھیةبصفتھا خارطة طریق، فإنھا توجھ مسارنا بحیث نتفق على 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

  الطالب الناجحون
یتحقق النجاح األكادیمي واالجتماعي من خالل 

تقدیم تعلیم عالي الجودة في مرحلة الطفولة 
المبكرة وتلبیة احتیاجات الصحة السلوكیة

  األسر الُممكَّنة
تُشارك األُسر معنا بنشاط من أجل تحدید 

آراء األھداف وتحقیقھا؛ ودائًما ما تُحتَرم 
  .أولیاء األمور واألطفال في ستارفیش

 

 

مخطط لمستقبل أكثر إشراقًا
تُقدم ستارفیش استراتیجیة شاملة لكیفیة تقدیم الخدمات وھي 

یستمر انتشارنا في التزاید
ومدروسة ومتسقة ومرنة بشكٍل إبداعي

بصفتھا خارطة طریق، فإنھا توجھ مسارنا بحیث نتفق على 

  

  

األسر الُممكَّنة
تُشارك األُسر معنا بنشاط من أجل تحدید 

األھداف وتحقیقھا؛ ودائًما ما تُحتَرم 
أولیاء األمور واألطفال في ستارفیش
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   ثقافة تقدیم الرعایة عند التعرض للصدمات
للحیاة  الصدمة الفردیة عبارة عن حدث أو سلسلة من األحداث أو مجموعة من الظروف التي یمر بھا الفرد وتكون ضارة جسدیًا أو عاطفیًا أو مھِددة"

  الفرد ورفاھھ العقلي أو الجسدي أو االجتماعيولھا آثار سلبیة دائمة على أداء 
  ". أو العاطفي أو الروحي

   )إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلیة(

 
  .تدمج ستارفیش ثقافة تقدیم الرعایة عند التعرض للصدمات في كل جانب من جوانب عملنا

 ما قبل المدرسة، یعاني طفل واحد من كل  تشیر الدراسات إلى أنھ بحلول الوقت الذي یكون فیھ األطفال في مرحلة
   .أطفال من صدمة متكررة 4

عندما یتعرض األطفال ألحداث صادمة دون مخففات واقیة من الصدمة، یمكن أن یؤدي اإلجھاد الناتج عن التجارب إلى 
  .التأثیر على النمو العقلي ونمو الجسم، مما قد یؤثر على النمو والصحة البدنیة والنفسیة

ا لنمو عقول األطفال بسرعة خالل مرحلة الطفولة المبكرة، فھذا نظرً 
ھو الوقت المثالي لدعم تنمیة تجارب الطفولة اإلیجابیة، لذا یبدأ األطفال 
في اكتساب مھارات حیاتیة للتعامل مع التوتر والقلق والمشاعر الجیاشة 

     .األخرى

لشخص أو األمل موجود ألن التعرض للصدمة ال یجب أن یحدد حیاة ا
ومن ثم یُؤكد العلم على أن تجارب الطفولة اإلیجابیة .یحدد مستقبلھ

     .بإمكانھا الحمایة من آثار الصدمة ودعم التعافي

لدى ستارفیش  ثقافة تقدیم الرعایة عند التعرض للصدماتتدعم 
    .تجارب الطفولة اإلیجابیة بأربع طرق

تربویة مع الطریقة األكثر أھمیة ھي بناء عالقات داعمة و .1
  .األطفال واألُسر

نبذل قصارى جھدنا لخلق بیئات آمنة ومستقرة ومنصفة  .2
  .لألطفال للتعلم والعیش واللعب

تحاول برامجنا مساعدة األطفال على الشعور باالرتباط  .3
   .بالمجتمع والثقافة والتقالید من أجل تعزیز الشعور باالنتماء

األطفال من اكتساب مھارات للتعبیر عن مشاعرھم وإدارة التوتر  نقدم الكثیر من فرص اللعب والتعلم كي یتمكن .4
  .والتواصل بشكٍل فعال وبناء عالقات مع األطفال اآلخرین

بشأن ماھیة الصدمات النفسیة في مرحلة الطفولة واألثر الذي یمكن أن تحدثھ على  من خالل التعلیم الوعي ثقافةكما نعزز 
  .حیاة الفرد والقدرة على التعافي

  یحضر جمیع الموظفین العاملین في مراكز التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة لدینا تدریبTrauma Smart® ،
  .وھو تدریب للتوعیة بالصدمات یدعم النمو العاطفي االجتماعي لدى األطفال

 ة في كل مركز لدعم النمو العاطفي االجتماعي والعافیة یتوافر أخصائیو الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرس
  .األسریة ودعم حاالت اإلحالة إلى خدمات الصحة النفسیة

 األوصیاء اكتساب الوعي بالصدمات من خالل حضور التدریبات في ستارفیش أو من خالل حضور /یمكن للوالدین
    .اجتماعات أولیاء األمور حیث تتم مشاركة المعلومات

 

http://traumasmart.org/
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  عن برامج ستارفیش للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرةنبذة 
 

  .في ستارفیش، نرى أن التعلم المبكر تدوم مزایاه مدى الحیاة

  أھداف البرنامج
فكل طفل یتمتع بنقاط قوة فریدة .وترحب بجمیع األطفال واألُسر بیئة تعلیمیة یسودھا التجاوب واالحترامخلق  .1

  .غتھا ومعتقداتھامتجذرة في ثقافة أسرتھ وخلفیتھا ول
والتي ستساعدھم على تأھیلھم للحصول على تجارب  اكتساب المھارات المناسبة ألعمارھممساعدة األطفال على  .2

   .والوقایة من آثار التجارب المجھدة والمخیفةمدرسیة الحقة واكتساب فھم ومعرفة لعالمنا 
، سواء في المنزل أو في والتجارب االجتماعیة الجدیدةالتعلم منح األطفال فرًصا للتواصل مع الكبار والمشاركة في  .3

  .المدرسة
في التجارب التي تُجرى في المنزل والفصول الدراسیة التي تُشجع على النمو  أولیاء األمور والمعلمینإشراك  .4

  .العاطفي واالجتماعي والفكري والبدني وتطور األطفال
یعتمد ھذا الھدف على فرضیة أن .من أجل تلبیة احتیاجات أطفالھم لتعزیز نقاط قوتھمإتاحة الفرصة ألولیاء األمور  .5

  .ولي األمر ھو المعلم األول واألفضل للطفل
  .الموارد المجتمعیةتثقیف أولیاء األمور ومساعدتھم على الوصول إلى  .6
  .ألطفالھمالصحة السلوكیة مساعدة أولیاء األمور على الحصول على خدمات طبیة شاملة وخدمات طب األسنان و .7
  .لألطفال تحدیًدا وللعائلة بأكملھا حیثما أمكن ذلك المعلومات الغذائیة والمساعدة الالزمةتوفیر  .8
، وھو عنصر أساسي في برامج الطفولة المبكرة، من خالل التفاعل بین الموظفین واألسرةتشجیع وتطویر  .9

  .المعلمین والمشاركة في الفصل الدراسي/ورالزیارات المنزلیة واجتماعات أولیاء األمور ومؤتمرات أولیاء األم
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فھم یتحملون مسؤولیة العمل مع الموظفین 
لقد وضعوا إطاًرا لتجربة المركز الشاملة من خالل تعزیز 

  .بیئة عالیة الجودة ومتجاوبة ومحترمة وآمنة وضمان الممارسات التشغیلیة والتعلیمیة الفعالة

ورعایتھم بشكٍل  حیث یلتزمون بإلھام األطفال الصغار
ومساعدو المعلمین (یعمل معلمونا .إبداعي نظًرا ألنھم یعلمون أنھم یضعون األساس للمتعلمین الصغار كي یحققوا نتائج رائعة

 بدرجات علمیة  100یتمتع جمیع المعلمین ومساعدي المعلمین الذین یزید عددھم على 

التنقل سیتم تعیین مرشد محدد ألسرتك من مرشدي خدمات األسرة من ستارفیش لمساعدتك على 
عبر برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوجیھك نحو الخدمات وإزالة أي عقبات قد 

فھو شریكك لضمان 

كل مركز من مراكز الطفولة المبكرة أخصائیًا مرخًصا في مجال الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة 
  .  فھو یزور المركز أسبوعیًا لمراقبة جمیع األطفال في جمیع الفصول الدراسیة وتقدیم الدعم لألُسر وفریق التدریس

یقدم المشورة لفریق التدریس بشأن درسة الدعم لفریق التدریس؟  
كیفیة تلبیة احتیاجات النمو االجتماعي والعاطفي لدى األطفال ویساعد على تحدید األطفال الذین قد یحتاجون إلى مزید من 

ة للتحدث عن المخاوف ومشاركة یوفر مساحة حر
: كما یوفر الدعم القائم على العالقات العامة والفردیة في ھذه المجاالت

باإلضافة إلى ذلك، یتولى دعم أسرتك وإحالتھا إلى برامج ستارفیش 

إذا كنَت ترغب في تحدید موعد خاص لمناقشة مخاوفك مع أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة، 
كما قد یتصل بك مباشرةً أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل 

  .نموه وتطوره

  موظفو برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

فھم یتحملون مسؤولیة العمل مع الموظفین .یُعیَّن قائد لكل مركز من مراكز ستارفیش للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
لقد وضعوا إطاًرا لتجربة المركز الشاملة من خالل تعزیز .والتعاون واالندماج والتمكینوأولیاء األمور لخلق ثقافة االبتكار 

بیئة عالیة الجودة ومتجاوبة ومحترمة وآمنة وضمان الممارسات التشغیلیة والتعلیمیة الفعالة

  معلمو برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
حیث یلتزمون بإلھام األطفال الصغار!معلمون استثنائیوننحن فخورون بأن نقول إن معلمي ستارفیش ھم 

إبداعي نظًرا ألنھم یعلمون أنھم یضعون األساس للمتعلمین الصغار كي یحققوا نتائج رائعة
  .أیًضا عن كثب مع أولیاء األمور ألن مشاركتك ھي مفتاح النجاح

یتمتع جمیع المعلمین ومساعدي المعلمین الذین یزید عددھم على 
 ).CDA(أو أوراق اعتماد نمو الطفل /في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة و

  مرشدو خدمات األسرة
سیتم تعیین مرشد محدد ألسرتك من مرشدي خدمات األسرة من ستارفیش لمساعدتك على 

عبر برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوجیھك نحو الخدمات وإزالة أي عقبات قد 
فھو شریكك لضمان .یعمل مرشد خدمات األسرة الموثوق معك لتحقیق أھداف أسرتك الفریدة

  !خوض أسرتك عاًما دراسیًا ناجًحا

  أخصائیو الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة
كل مركز من مراكز الطفولة المبكرة أخصائیًا مرخًصا في مجال الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة 

فھو یزور المركز أسبوعیًا لمراقبة جمیع األطفال في جمیع الفصول الدراسیة وتقدیم الدعم لألُسر وفریق التدریس

درسة الدعم لفریق التدریس؟  كیف یقدم أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل الم
كیفیة تلبیة احتیاجات النمو االجتماعي والعاطفي لدى األطفال ویساعد على تحدید األطفال الذین قد یحتاجون إلى مزید من 

یوفر مساحة حركیف یقدم أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة الدعم لك؟ 
كما یوفر الدعم القائم على العالقات العامة والفردیة في ھذه المجاالت.النجاحات واستكشاف اآلمال واألحالم لدى أسرتك

باإلضافة إلى ذلك، یتولى دعم أسرتك وإحالتھا إلى برامج ستارفیش .  التفاعالت االجتماعیة والتنظیم العاطفي والنمو والتعلق

إذا كنَت ترغب في تحدید موعد خاص لمناقشة مخاوفك مع أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة، 
كما قد یتصل بك مباشرةً أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل .فعلیك االتصال بمركز الطفولة المبكرة لدیك

نموه وتطورهالمدرسة لمناقشة تكیف طفلك أو مخاوف أخرى قد تتداخل مع 

موظفو برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
 

  قائدو المراكز
یُعیَّن قائد لكل مركز من مراكز ستارفیش للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

وأولیاء األمور لخلق ثقافة االبتكار 
بیئة عالیة الجودة ومتجاوبة ومحترمة وآمنة وضمان الممارسات التشغیلیة والتعلیمیة الفعالة

 

معلمو برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
نحن فخورون بأن نقول إن معلمي ستارفیش ھم 

إبداعي نظًرا ألنھم یعلمون أنھم یضعون األساس للمتعلمین الصغار كي یحققوا نتائج رائعة
أیًضا عن كثب مع أولیاء األمور ألن مشاركتك ھي مفتاح النجاح) والمدربون

یتمتع جمیع المعلمین ومساعدي المعلمین الذین یزید عددھم على ! یز ستارفیشما یم
في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة و

  

 

مرشدو خدمات األسرة
سیتم تعیین مرشد محدد ألسرتك من مرشدي خدمات األسرة من ستارفیش لمساعدتك على 

عبر برنامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوجیھك نحو الخدمات وإزالة أي عقبات قد 
یعمل مرشد خدمات األسرة الموثوق معك لتحقیق أھداف أسرتك الفریدة.تنشأ

خوض أسرتك عاًما دراسیًا ناجًحا

 

أخصائیو الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة
كل مركز من مراكز الطفولة المبكرة أخصائیًا مرخًصا في مجال الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة یضم 

)PBHT.(فھو یزور المركز أسبوعیًا لمراقبة جمیع األطفال في جمیع الفصول الدراسیة وتقدیم الدعم لألُسر وفریق التدریس

كیف یقدم أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل الم
كیفیة تلبیة احتیاجات النمو االجتماعي والعاطفي لدى األطفال ویساعد على تحدید األطفال الذین قد یحتاجون إلى مزید من 

  .التقییم

كیف یقدم أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة الدعم لك؟ 
النجاحات واستكشاف اآلمال واألحالم لدى أسرتك

التفاعالت االجتماعیة والتنظیم العاطفي والنمو والتعلق
  .األخرى
  ،إذا كنَت ترغب في تحدید موعد خاص لمناقشة مخاوفك مع أخصائي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة

فعلیك االتصال بمركز الطفولة المبكرة لدیك
المدرسة لمناقشة تكیف طفلك أو مخاوف أخرى قد تتداخل مع 
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  أنواع برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
كما تؤكد .ُصممت جمیع برامج ستارفیش للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة لتعزیز نمو األطفال خالل سنوات التأسیس

  .تدعم رفاھیة أسرتك بأكملھافمن المھم أن نتشارك معك لبناء عالقات .برامجنا على دور أولیاء األمور كأول وأھم معلم للطفل

  )عمر الثالثة - ما قبل الوالدة (األطفال الصغار /برامج ما قبل الوالدة والرضع
للعائالت التي لدیھا ) في المنزل وفي المركز(خدمات تركز على األسرة األطفال الصغار /تقدم برامج ما قبل الوالدة والرضع

  ).الخدمات المقدمة أثناء فترة الحمل راجع أیًضا.(ألمھات الحواملأطفال من عمر ستة أسابیع حتى ثالثة أعوام ول

األطفال الصغار خدمات مماثلة لبرامج ما قبل المدرسة، ولكنھا مصممة لتلبیة االحتیاجات الفریدة /تقدم برامج الرضع
  .للمتعلمین األصغر سنًا

 العملیات العقلیة المرتبطة بالتعلم، مثل التذكر ( األطفال الصغار العملیات الجسدیة والمعرفیة/تعزز برامج الرضع
وھذا من شأنھ إعداد األطفال .والنمو االجتماعي والعاطفي من خالل تقدیم رعایة آمنة ومثیرة للنمو) وحل المشكالت

  .للنمو والتطور المستمر والنجاح في نھایة المطاف في المدرسة والحیاة
 

  )سنوات 5إلى  3من سن (برامج ما قبل المدرسة 
  .تعمل برامج ما قبل المدرسة على تعزیز االستعداد المدرسي لألطفال من خالل تعزیز نموھم المعرفي واالجتماعي والعاطفي

  توفر برامج ما قبل المدرسة بیئة تعلیمیة تدعم نمو األطفال في العدید من المجاالت مثل اللغة ومحو األمیة والنمو
  .االجتماعي والعاطفي

 

  نزليالخیار الم
 فعالیات اجتماعیة شھریةو زیارات منزلیة أسبوعیةیقدم البرنامج المنزلي فرًصا تعلیمیة وتعلًما لنمو الطفل من خالل 

معك دائًما لوضع أنشطة مناسبة تنمویًا تعكس " الزائر المنزلي"وستجد شركاء .لألمھات الحوامل وأولیاء األمور وأطفالھم
كما ُصممت األنشطة لتقویة العالقة بین أولیاء األمور واألطفال باستخدام الروتین .لھا تقالیدك وثقافاتك وقیمك والتخطیط

وغالبًا ما تتم الزیارات في منزل األسرة ما لم تكن ھناك ترتیبات أخرى أنسب .الیومي والمواد المتاحة بسھولة في المنزل
  .لألسرة

 
ألطفال للتفاعل مع األطفال اآلخرین ولألسر للتفاعل مع العائالت تعد فعالیات التنشئة االجتماعیة الجماعیة فرًصا سانحة ل

فعلى غرار الزیارات المنزلیة، یتم وضع األنشطة لتقدیم األنشطة التعلیمیة والتنمویة وتقویة .األخرى وبناء شبكات الدعم
  .العالقات بین أولیاء األمور واألطفال

  تعد ھذه الفعالیات ".األطفال/أنشطة أولیاء األمور"أو " ت اللعبأوقا"من أمثلة التنشئة االجتماعیة الجماعیة فرص
  .مجانیة، وستساعدك الزیارات المنزلیة على معرفة نوع األنشطة التي تھتم بھا

 

    تنشئة أطفال عظماء: المنھج المنزلي

عبارة عن منھج شامل للزیارات المنزلیة یركز على المھارات ویتبع  )GGK(تنشئة أطفال عظماء 
نھًجا یعتمد على القوة لتنمیة العالقات بین أولیاء األمور واألطفال ودعم النمو الصحي في مرحلة 

خصیًصا لبناء عوامل حمایة لألطفال وتقویة أسس " تنشئة أطفال عظماء"ُصممت وحدات .الطفولة
  .أولیاء األمور األسرة وتعزیز مرونة

 

  ®HighScope:منھج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
HighScope®  ھو المنھج الذي تستخدمھ معظم برامج ستارفیش فامیلي سیرفیسز للطفولة المبكرة لتلبیة احتیاجات جمیع

أن  ®HighScopeعاًما من الخبرة المثبتة، تُؤكد أبحاث  50فمع أكثر من .األطفال واھتماماتھم ونقاط قوتھم ونموھم
ن فرص الطفل في تحقیق النجاح على المدى الطویل وأن التأثیر اإلیجابي للتعلیم المبكر " التعلیم المبكر عالي الجودة یُحّسِ

  ®HighScopeتعرف على المزید عن ". عالي الجودة یتجاوز الطفل لتحسین حیاة األجیال القادمة

https://www.greatkidsinc.org/
https://highscope.org/who-we-are/
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 ھو محور منھج  التعلم النشطHighScope®. فھو یعمل كأساس الكتساب األطفال المعرفة من خالل اللعب

حیث یتم تحدید المساحة والمواد الموجودة في إعداد .الطبیعي والتفاعل مع البیئة والفعالیات واألشخاص اآلخرین
HighScope® وتشمل المجاالت المنفصلة اللعب بالمكعبات واألنشطة الفنیة .وترتیبھا بعنایة لتعزیز التعلم النشط

واأللعاب المنزلیة وألعاب الذكاء الكبیرة والصغیرة واستخدام أجھزة الكمبیوتر والكتب ومواد الكتابة واللعب بالرمل 
  .والماء

  یتم تشجیع األطفال في إعداداتHighScope®  وحیث .بشأن المواد واألنشطة على مدار الیوم اتخاذ خیاراتعلى
یتابع األطفال اختیاراتھم وخططھم، یستكشفون األمور ویطرحون األسئلة ویجیبون عنھا ویحلون المشكالت 

  .ویتفاعلون مع زمالئھم في الفصل واألشخاص البالغین

  ن األطفال من توقع  على أحداث الیوم شعوًرا بالسیطرةیمنح المعلمون األطفال من خالل التخطیط لروتین ثابت یمّكِ
  .ما سیحدث بعد ذلك

  مھارات الریاضیات واللغة ومحو األمیة؟   ®HighScopeكیف یُدّرس برنامج 

 م المعلمون األنشطة واالستراتیجیات بعنایة لألطفال كل یوم والتي تضع األساس للتعلم األكادیمي الحقًا   .یُصّمِ
  ع المعلمون األطفال على بدء مھارات القراءة والكتابة من خالل خلق وتوفیر  بیئة غنیة بالمواد المطبوعةیُشّجِ

الفرص على مدار الیوم لألطفال لالستماع إلى القصص واستكشاف الكتب والمواد المطبوعة األخرى، مع العمل 
  .أیًضا باستخدام أدوات ومواد الكتابة

  من خالل توفیر المواد التي تمّكن األطفال من استخدام المھارات األولیة في العد  لقدرات الریاضیاتیُرّوج المعلمون
  .  ومقارنة األعداد والتقابل الفردي

  ماذا عن األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة؟ 

  یتعامل المعلمون مع األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل التأكید
معرفیة واالجتماعیة والبدنیة الواسعة المتأصلة في اإلیجابي على القدرات ال

  .جمیع األطفال بدالً من التركیز على نقاط الضعف المتصورة لدى األطفال
  یُحدد المعلمون مجال نمو الطفل من ذوي االحتیاجات الخاصة ثم یقدمون

مجموعة غنیة من الخبرات التي قد تكون مناسبة لنمو الطفل على ھذا 
  .المستوى

  التنوع؟ ®HighScopeعزز ھل ی

المساواة العرقیة والتنوع  ®HighScopeجعل 
والشمول محور أبحاثھم المستمرة وتطویر المناھج 

وفقًا لبیان .  والتدریب المھني وتقییم البرنامج
HighScope® للمساواة العرقیة والتنوع والشمول ،

في جمیع جوانب عملنا، نحتفل ونحترم وندمج تنوع "
  ."®HighScopeجمیع أعضاء مجتمع 

یتماشى ھذا مع قیم ستارفیش ونحتفي بصورتنا 
للمجتمع من خالل جھود التدرب على العبارات أو 

الغناء بلغات أخرى وقراءة الكتب التي تستكشف 
الثقافات والعادات والتأكد من كتابة الالفتات 

  .ورات بلغات مختلفةوالمنش
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  نتائج التعلّم المبكر

ما ینبغي أن یعرفھ األطفال الصغار وأن  لألطفال من الوالدة حتى سن خمس سنوات)ELOF(إطار نتائج التعلّم المبكر یوضح 
ولكي ینجح جمیع األطفال في تحقیق ھذه األھداف، سیتعاون معكم .یكونوا قادرین على فعلھ أثناء سنوات تكّونھم الباكرة

ونأمل .حیاةوتعد مرحلة الطفولة المبكرة مجرد البدایة لتعلم طفلك ونمّوه مدى ال.مثالیة لطفلك خطة تعلّم فردیةالمعلمون إلعداد 
  .أن تشارك في ھذه الرحلة مع طفلك وأن تتعلم قدر المستطاع عن االستعداد للمدرسة

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

المھارات 
والسلوكیات التي 

یستخدمھا األطفال 
للمشاركة في التعلّم 

  ).كیف یتعلمون(
 

القدرة على التواصل 
 -مع اآلخرین 

األساس الجوھري 
للنمّو والتعلّم مدى 

  .الحیاة

 

القراءة والكتابة تشمل 
واالستماع والتحدث 

  والفھم

 

مھارات التفكیر 
لمساعدتھم على 

فھم عالمھم 
  .وتنظیمھ

 

تمثل المھارات 
الحسیة والحركیة 

األساس لتعلم األطفال 
  .في جمیع المجاالت

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/school-readiness/article/head-start-early-learning-outcomes-framework
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مرحلة الطفولة المبكرة نھًجا نشًطا لتعلیم السلوكیات االجتماعیة اإلیجابیة لألطفال الصغار 
  .كما نعلّم األطفال الحروف األبجدیة ومھارات العد، نعلّمھم أیًضا أھمیة العالقات

ستند إلى وفرة من األدلة التي تثبت أن التعلم االجتماعي والعاطفي 
فیتعلّم األطفال التعبیر عن أفكارھم ومشاعرھم، 

، ویكّونون )العتزاز باالنتماء للعائلةمع التركیز على الھویات العرقیة والثقافیة وا

    :اتباع روتین یومي منتظم أمٌر في غایة األھمیة بالنسبة لألطفال الصغار ألسباب عدیدة، منھا أنھ

وبعد ذلك، ستجد بعض األمثلة على 

  النمو االجتماعي والعاطفي
مرحلة الطفولة المبكرة نھًجا نشًطا لتعلیم السلوكیات االجتماعیة اإلیجابیة لألطفال الصغار تتبنى برامج ستارفیش للتعلیم في 

كما نعلّم األطفال الحروف األبجدیة ومھارات العد، نعلّمھم أیًضا أھمیة العالقات.واألطفال دون سن المدرسة

ستند إلى وفرة من األدلة التي تثبت أن التعلم االجتماعي والعاطفي مدرسة األصدقاء ھي منھجنا االجتماعي والعاطفي، الذي ی
فیتعلّم األطفال التعبیر عن أفكارھم ومشاعرھم، .لألطفال الصغار أساٌس جوھري للنجاح المدرسي وسالمة الصحة مدى الحیاة

مع التركیز على الھویات العرقیة والثقافیة وا(وینّمون روح التعامل اإلیجابي مع الذات 
   !ویمرحون

وستجدھا معلّقة  .توقعات سلوكیة عامةنعلّم األطفال كل یوم ثالثة 
  .على جدران الفصل الدراسي لطفلك

لنعمل معًا كشركاء متعاونین في رعایة األطفال خالل ھذه الرحلة 
یمكنك تعزیز ھذه التوقعات ففي المنزل، .

  .الثالثة األساسیة لنمذجة بناء العالقات اإلیجابیة

  الروتین الیومي النموذجي
اتباع روتین یومي منتظم أمٌر في غایة األھمیة بالنسبة لألطفال الصغار ألسباب عدیدة، منھا أنھ

  ألنھم یعرفون ما سیحدث الحقًا اإلحساس باألمانیمنح األطفال 
  طرح األسئلةو باتخاذ االختیارات

  االستقاللیشجع األطفال على 

وبعد ذلك، ستجد بعض األمثلة على .سیعلّق معلّم طفلك روتینًا یومیًا على جدران الفصل الدراسي، وسیتم مشاركتھ معك
  .الروتینات الیومیة في الفصل الدراسي

    

النمو االجتماعي والعاطفي
تتبنى برامج ستارفیش للتعلیم في 

واألطفال دون سن المدرسة
 

  مدرسة األصدقاء
مدرسة األصدقاء ھي منھجنا االجتماعي والعاطفي، الذي ی

لألطفال الصغار أساٌس جوھري للنجاح المدرسي وسالمة الصحة مدى الحیاة
وینّمون روح التعامل اإلیجابي مع الذات 

ویمرحون —عالقات صحیة 
 
 

نعلّم األطفال كل یوم ثالثة 
على جدران الفصل الدراسي لطفلك

 
لنعمل معًا كشركاء متعاونین في رعایة األطفال خالل ھذه الرحلة 

.الرائعة لبناء العالقات
الثالثة األساسیة لنمذجة بناء العالقات اإلیجابیة

 

 

الروتین الیومي النموذجي
اتباع روتین یومي منتظم أمٌر في غایة األھمیة بالنسبة لألطفال الصغار ألسباب عدیدة، منھا أنھ

  یمنح األطفال
  باتخاذ االختیاراتیسمح لھم
  یشجع األطفال على

 
سیعلّق معلّم طفلك روتینًا یومیًا على جدران الفصل الدراسي، وسیتم مشاركتھ معك

الروتینات الیومیة في الفصل الدراسي
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توفر ستارفیش الحفاظات العادیة وحفاظات التدریب والمنادیل 
وسیتم تفقّد الحفاظات وتغییرھا .  المبللة للرضع واألطفال الصغار

  .بانتظام طوال الیوم

عملیة التدریب على نظًرا ألھمیة المحافظة على االتساق في 
، یُرجى إعالم موظفي المركز عندما تكون استخدام المرحاض

  .ء التدریب على استخدام المرحاض مع طفلكجاھًزا لبد
سنعمل معك على وضع خطة لدعمك وتنسیق الجھود الكفیلة 

  .بالنجاح
نتبع توجیھات صارمة للتنظیف قبل وبعد تغییر الحفاظات 

واستخدام المرحاض، ومن ذلك غسل الیدین جیًدا سواء 
  .للموظفین أو األطفال

  المرحاض تغییر الحفاظات والتدریب على استخدام

  سنوات 5سنوات حتى 

  

غسل األیدي

غسل األسنان بالفرشاة

وقت االجتماع بالمجموعة الكبیرة

وقت االجتماع بالمجموعة الصغیرة

وقت التخطیط

وقت العمل

وقت االستذكار

وقت التنظیف

وقت اللعب في الھواء الطلق

غسل األیدي

توفر ستارفیش الحفاظات العادیة وحفاظات التدریب والمنادیل 
المبللة للرضع واألطفال الصغار

بانتظام طوال الیوم

نظًرا ألھمیة المحافظة على االتساق في 
استخدام المرحاض

جاھًزا لبد
  سنعمل معك على وضع خطة لدعمك وتنسیق الجھود الكفیلة

بالنجاح
  نتبع توجیھات صارمة للتنظیف قبل وبعد تغییر الحفاظات

واستخدام المرحاض، ومن ذلك غسل الیدین جیًدا سواء 
للموظفین أو األطفال

تغییر الحفاظات والتدریب على استخدام

 

فالخروج في الھواء .یشارك األطفال في اللعب في الھواء الطلق یومی�ا
ویتیح لھم الفرصة لتمدید العضالت .  الطلق بحد ذاتھ ممتع لألطفال

الكبیرة، واستنشاق الھواء النقي، والتشّمس، واالستمتاع بحریة الفضاء 
ویتحّسن نوم األطفال الصغار وغذاؤھم ویكونون أكثر لیاقة بدنیة 

ویتعلمون بشكل أفضل ألن وجودھم في الھواء الطلق یھدئ حواسھم 

  .یُتوّقع من الجمیع الخروج كل یوم إال في حالة وجود عذر طبي

األطفال عند الرعد والبرق، أو في شّدة الحر أو البرد؛ أو 

  .  في حاالت استمرار تساقط األمطار أو الثلج

  .  حسب الطقس اختیار مالبس مناسبة ألطفالك

 
  اللعب في الھواء الطلق

سنوات حتى  3الطفولة المبكرة من     واتسن 3الطفولة المبكرة من الوالدة حتى سن 

الوصول

االختیار

اإلفطار

الحفاظات تفقد+  األسنان بالفرشاة تنظیف

الحركةو الموسیقى

التنظیف

 المھارات/  الھواء الطلق وقت اللعب في

الحركیة الكبرى

المواد مجموعة

وقت القیلولة

الحفاظات

المغادرة/وقت الوجبة الخفیفة

التحیة

غسل األیدي

اإلفطار

غسل األسنان بالفرشاة

وقت االجتماع بالمجموعة الكبیرة

وقت االجتماع بالمجموعة الصغیرة

وقت التخطیط

وقت العمل

وقت االستذكار

وقت التنظیف

وقت اللعب في الھواء الطلق

غسل األیدي

یشارك األطفال في اللعب في الھواء الطلق یومی�ا
الطلق بحد ذاتھ ممتع لألطفال

الكبیرة، واستنشاق الھواء النقي، والتشّمس، واالستمتاع بحریة الفضاء 
ویتحّسن نوم األطفال الصغار وغذاؤھم ویكونون أكثر لیاقة بدنیة .  المفتوح

ویتعلمون بشكل أفضل ألن وجودھم في الھواء الطلق یھدئ حواسھم 
  .ویحفزھا

 یُتوّقع من الجمیع الخروج كل یوم إال في حالة وجود عذر طبي

 األطفال عند الرعد والبرق، أو في شّدة الحر أو البرد؛ أو  لن یخرج

في حاالت استمرار تساقط األمطار أو الثلج

  اختیار مالبس مناسبة ألطفالكیُرجى التأكد من

اللعب في الھواء الطلق

الطفولة المبكرة من الوالدة حتى سن 

  

الوصول

االختیار وقت

اإلفطار

تنظیف

الموسیقى

التنظیف وقت

وقت اللعب في
الحركیة الكبرى

الغداء

مجموعة وقت

وقت القیلولة

الحفاظات تفقد

وقت الوجبة الخفیفة
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ویحتاج األطفال إلى العناصر الغذائیة المناسبة للمحافظة على صحتھم وقوة 
 إرساء أساٍس للعادات الغذائیة الصحیة

ویحصل األطفال على احتیاجاھم .تُقدَّم وجبة مغذیة على اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة عصًرا في جّوٍ عائلي في جمیع مراكزنا

وستُدّون البدائل على قوائم الطعام المعلقة على جدران الفصل 

وستُعلّق على جدران الفصول الدراسیة، وستُرسل نسخة منھا إلى المنزل لجمیع اآلباء بصفٍة 

أو " شجرة لذیذة"مثل تقدیم البروكلي على أنھ 

یمكنك المساھمة في اجتماعات اآلباء وفي نموذج االقتراحات 
  .لمبكرةقوائم األطعمة من اآلباء والموظفین في ستارفیش للطفولة ا

  .بخصوص التغذیة طوال العام الدراسي استناًدا إلى اھتمامات اآلباء

خاص  إذا كان طفلك لدیھ حساسیة من أطعمة معینة أو كان بحاجة إلى نظاٍم غذائي
سواء ألسباٍب دینیة أو طبیة، یجب استیفاء نموذج االحتیاجات الغذائیة الخاصة المعّد من قِبل برنامج الغذاء 

كما یجب استیفاء نموذج توضیح القیود الغذائیة 

  .وستُدّون أي بدائل على قائمة الطعام ھذه عند إقرارھا
  .إال عندما یقاوم األطفال حملھم ویكونون قادرین على حمل زجاجتھم

  .شھًرا 12للرضع حتى سن 
یجب أن یكون الحلیب في زجاجاٍت وفي ھذه الحالة، 

  .ویجب أن تحمل الزجاجات اسم طفلك والتاریخ بوضوح
حرًصا على سالمة الطفل، لن یُعاد تسخین الحلیب الصناعي المتبقي في نھایة الرضعة ولن یُحتفظ بھ 

  .وإنما سنتخلص من أي حلیب صناعي فائض بعد كل رضعة

  األُسر التي تتمتع بصحة جیدة: 
 

ویحتاج األطفال إلى العناصر الغذائیة المناسبة للمحافظة على صحتھم وقوة .تشمل صحة الطفل بوجٍھ عام التركیز على التغذیة
إرساء أساٍس للعادات الغذائیة الصحیةكما یمكن أن تساعد التغذیة المناسبة لألطفال في .بنیانھم ولینشؤوا أصحاء أقویاء

  .والمعرفة الغذائیة التي یمكن لطفلك تطبیقھا طوال الحیاة

تُقدَّم وجبة مغذیة على اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة عصًرا في جّوٍ عائلي في جمیع مراكزنا
  .  ذائیة الیومیة بمقدار یتراوح بین النصف والثلثین

وستُدّون البدائل على قوائم الطعام المعلقة على جدران الفصل .قلیلة السكر والملح والدھونتكون األطعمة المقدمة 

وستُعلّق على جدران الفصول الدراسیة، وستُرسل نسخة منھا إلى المنزل لجمیع اآلباء بصفٍة  قوائم الطعام

ع األطفال على    .تناول الغذاء وال یُجبَرون علیھیُشجَّ
  .لألطفال جزًءا من المنھج الدراسيتمثل التوعیة التغذویة والتجربة 

مثل تقدیم البروكلي على أنھ على سبیل المثال، یشارك األطفال في أنشطة التذوق 
  .استكشاف أطعمة من الثقافات األخرى

یمكنك المساھمة في اجتماعات اآلباء وفي نموذج االقتراحات !للمشاركة في برنامج التغذیة نُشّجع تطّوع اآلباء
قوائم األطعمة من اآلباء والموظفین في ستارفیش للطفولة ا/والمالحظات على األطعمة
  .في حزٍم عائلیة مواد التوعیة التغذویةسیقّدم خبیر التغذیة لآلباء 

بخصوص التغذیة طوال العام الدراسي استناًدا إلى اھتمامات اآلباء صفوف توعیة اآلباء

إذا كان طفلك لدیھ حساسیة من أطعمة معینة أو كان بحاجة إلى نظاٍم غذائي: قائمة بما یلزم معرفتھ
سواء ألسباٍب دینیة أو طبیة، یجب استیفاء نموذج االحتیاجات الغذائیة الخاصة المعّد من قِبل برنامج الغذاء 

كما یجب استیفاء نموذج توضیح القیود الغذائیة .  لرعایة األطفال والبالغین حتى یمكن تلبیة احتیاجاتھ الغذائیة
  .ة بمزیٍد من التفصیللبیان أي حساسیة أو أنظمة غذائیة طبیة أو دینی

  
  .إلرضاع أطفالھننرّحب بزیارة األمھات للفصل الدراسي في أي وقت 

وستُدّون أي بدائل على قائمة الطعام ھذه عند إقرارھا.على لوحة إعالنات اآلباء قوائم الطعام األسبوعیة
إال عندما یقاوم األطفال حملھم ویكونون قادرین على حمل زجاجتھم یُحَمل االطفال أثناء إرضاعھم دائًما

  .تناول الغذاء ولكن لن یُجَبروا علیھسیُشجع األطفال الرضع على 
للرضع حتى سن  مجموعة محدودة من حلیب األطفال الصناعيیمكننا توفیر 

وفي ھذه الحالة، .بإمكانك إحضار الحلیب الصناعي الذي تستخدمھ
ویجب أن تحمل الزجاجات اسم طفلك والتاریخ بوضوح.جاھزة لالستخدام

حرًصا على سالمة الطفل، لن یُعاد تسخین الحلیب الصناعي المتبقي في نھایة الرضعة ولن یُحتفظ بھ 
وإنما سنتخلص من أي حلیب صناعي فائض بعد كل رضعة.ألكثر من ساعة واحدة

  برنامج الغذاء لرعایة األطفال والبالغین

: التغذیة والصحة

  خدمات التغذیة
تشمل صحة الطفل بوجٍھ عام التركیز على التغذیة

بنیانھم ولینشؤوا أصحاء أقویاء
والمعرفة الغذائیة التي یمكن لطفلك تطبیقھا طوال الحیاة

 
تُقدَّم وجبة مغذیة على اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة عصًرا في جّوٍ عائلي في جمیع مراكزنا

ذائیة الیومیة بمقدار یتراوح بین النصف والثلثینالغ
  تكون األطعمة المقدمة

  .الدراسي
  قوائم الطعامستُؤرخ

  .دوریة
  ع األطفال على یُشجَّ
  تمثل التوعیة التغذویة والتجربة

o  على سبیل المثال، یشارك األطفال في أنشطة التذوق
استكشاف أطعمة من الثقافات األخرى

 نُشّجع تطّوع اآلباء
والمالحظات على األطعمة

  سیقّدم خبیر التغذیة لآلباء
  صفوف توعیة اآلباءستُقّدم
 

  
قائمة بما یلزم معرفتھ

سواء ألسباٍب دینیة أو طبیة، یجب استیفاء نموذج االحتیاجات الغذائیة الخاصة المعّد من قِبل برنامج الغذاء 
لرعایة األطفال والبالغین حتى یمكن تلبیة احتیاجاتھ الغذائیة

لبیان أي حساسیة أو أنظمة غذائیة طبیة أو دینی
 

 

  إرضاع األطفال
  نرّحب بزیارة األمھات للفصل الدراسي في أي وقت
  قوائم الطعام األسبوعیةستُعلّق
 یُحَمل االطفال أثناء إرضاعھم دائًما
  سیُشجع األطفال الرضع على
  یمكننا توفیر

o بإمكانك إحضار الحلیب الصناعي الذي تستخدمھ
جاھزة لالستخدام

o  حرًصا على سالمة الطفل، لن یُعاد تسخین الحلیب الصناعي المتبقي في نھایة الرضعة ولن یُحتفظ بھ
ألكثر من ساعة واحدة

 

برنامج الغذاء لرعایة األطفال والبالغین
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لرعایة األطفال والبالغین  برنامج الغذاءتشارك ستارفیش في 

)CACFP(،  وھو برنامج تابع لوزارة الزراعة األمریكیة
)USDA .( ومن خالل أنماط الوجبات التي وضعتھا وزارة

الزراعة األمریكیة ویشرف علیھا برنامج الغذاء لرعایة األطفال 
والبالغین، یمكنك أن تطمئن إلى أن طفلك یحصل على وجبات 

  .شّكل لدیھ عادات غذائیة صحیة مدى الحیاةغذائیة متوازنة، وتت

التحقق من ) MDE(یُطلب من وزارة التعلیم في میشیغان 
الوجبات الخفیفة التي عادة ما /التسجیل والحضور والوجبات

وقد یتصل بك موظفو .یتناولھا األطفال أثناء وجودھم في رعایتنا
 مشاركة طفلك في برنامجناوزارة التعلیم في میشیغان بشأن 

  .للطفولة المبكرة

  .نعرض ھنا بعض أنماط الوجبات النموذجیة

تختلف األطعمة في :األطفال الذین تقل أعمارھم عن سنة واحدة
فإذا كان عمر طفلك .  نمط وجبات الرّضع حسب عمر الرضیع

أقل من سنة، یُرجى طلب نموذج احتیاجات نمط وجبات الرّضع 
  .من مركزك

ھل لدیك أسئلة عن برنامج الغذاء لرعایة األطفال والبالغین؟ 
    .5353-241 (517) بوزارة التعلیم في میشیغان على رقم اتصل 

 

  الصحة في الطفولة المبكرة
وتعد الفحوصات المنتظمة مع طبیب طفلك بالغة .تشمل سالمة الطفل بوجٍھ عام التركیز على الصحة الجسدیة واإلنمائیة

ومن شأن التدخل  --- لى سبیل المثال، تُكتشف العدید من حاالت تأخر النمو الشائعة أثناء الفحوصات الروتینیة ع.األھمیة
  .المبكر أن یحدث فرقًا كبیًرا في تزوید طفلك بالدعم الذي یحتاج إلیھ قبل أن تتحول ھذه الحالة البسیطة إلى مشكلة أكبر

    

  الفحوصات والمتابعة من ستارفیش
وھذه خطوة .لكل طفل في برنامجنا للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة في بدایة كل سنة تسجیلفحوصات طبیة مجانیة نجري 

كما أنھا تساعدنا على .لطفلك ولمساعدتنا في تخطیط الخدمات وتخصیصھا" البیانات األساسیة"أولى رائعة للتعرف على 
  .التقییمإلجراء مزیٍد من الفحص أو " عالمات الخطر"تحدید 

، )الحدید في الدم(تشمل الفحوصات إجراء فحص النظر المناسب للسن، وفحص السمع، وضغط الدم، والھیموغلوبین 
وستُبلّغ بنتائج الفحص وإذا ما كان ھناك ما یدعو .والرصاص، وقیاسات الطول والوزن، وقیاسات النمو االجتماعي والعاطفي

  .للقلق

 

  زیارات رعایة الطفل
مجموعة من اإلرشادات الصحیة الشاملة لرعایة الطفل، والمعروفة باسم ) AAP(األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال وضعت 

وصى بھا لزیارات رعایة الطفل التي تبدأ في الم جدول األكادیمیة للفحوصات والتقییماتانقر للوصول إلى ".الجدول الدوري"
ویوجد أیًضا المزید من الموارد التعلیمیة الصحیة للعائالت، .حتى سن المراھقة) من عمر ثالثة إلى خمسة أیام(سن الرضاعة 

  .ومنھا ما تُرجم إلى اإلسبانیة

 تقدیم األطعمة اللذیذة والصحیة في برنامج رعایة غذاء األطفال والبالغین

  سنوات 5-3عینات من وجبات الطعام لألطفال من سن 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-day-care-centers
https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-day-care-centers
https://brightfutures.aap.org/families/Pages/Well-Child-Visits.aspx
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في ") زیارة رعایة الطفل"علیھ یُطلق (یجب أن یوجد لطفلك فحٌص جسدي كامل وحدیث 
  .ملفھ لدى ستارفیش قبل انقضاء الیوم التقویمي الثالثین على یومھ األول في المدرسة

الفم وجمیع إجراءات المتابعة لعالج األسنان التي 
كلما عّجلت في بدء إجراء فحوصات األسنان المنتظمة لطفلك، كانت 

تساعد الفحوصات المبكرة على منع التجاویف وتسّوس األسنان، الذي قد یؤدي إلى الشعور باأللم وصعوبة التركیز 

بأن یذھب الطفل إلى طبیب األسنان قبل أن یتم عامھ 
  ).عند بلوغ ستة أشھر من العمر تقریبًا

یُرجى للحصول على موارد مخصصة لآلباء وللتعلیم بشأن رعایة أسنان األطفال وزیارات طبیب األسنان اإلیجابیة، 

  .  لم یكن لدیك طبیب أسنان لطفلك

 ویُشّجع األطفال على تنظیف أسنانھم 

األطفال من الضروري االطالع باستمرار على أحدث المستجدات في التطعیمات الموصى بھا لضمان المحافظة على صحة 
، فإن األطفال غیر المحّصنین باللقاحات أكثر عرضة 

وھذه األمراض معدیة للغایة ویمكن أن تشّكل خطًرا بالغًا، خاصة بالنسبة 

  .وكذلك ستجد أدناه موارد ونصائح موثوقة

  .طفلك خالل العام الدراسي

  .وصى بھالمعرفة جداول التطعیمات الم

، وھو برنامج ممّول فیدرالی�ا لتوفیر اللقاحات مجانًا 

وتشمل المواقع المحلیة  برامج تطعیمات وزارة الصحة والخدمات البشریة في میشیغان،

  .من العمرفسیُطلب منك عدة مرات في مراحل مختلفة 
أحِضر سجل تطعیمات طفلك دائًما إلى الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة إلطالعھ على المستجدات بعد إعطاء كل 

وزارة الصحة والخدمات انقر لالطالع على التفاصیل من 

یجب أن یوجد لطفلك فحٌص جسدي كامل وحدیث :  قائمة بما یلزم معرفتھ
ملفھ لدى ستارفیش قبل انقضاء الیوم التقویمي الثالثین على یومھ األول في المدرسة

الفم وجمیع إجراءات المتابعة لعالج األسنان التي /تستلزم برامج ستارفیش للطفولة المبكرة أن یتلقى كل طفل فحًصا لألسنان
كلما عّجلت في بدء إجراء فحوصات األسنان المنتظمة لطفلك، كانت لماذا؟ .األسنان إلى احتیاج طفلك إلیھا
  .فرصتھ أكبر في فٍم أكثر صحة طوال حیاتھ

تساعد الفحوصات المبكرة على منع التجاویف وتسّوس األسنان، الذي قد یؤدي إلى الشعور باأللم وصعوبة التركیز 
  .أخرىومشكالت طبیة 

بأن یذھب الطفل إلى طبیب األسنان قبل أن یتم عامھ ) AAPD(تنصح األكادیمیة األمریكیة لطب أسنان األطفال 
عند بلوغ ستة أشھر من العمر تقریبًا(األول أو في غضون ستة أشھر بعد ظھور أولى أسنانھ 

للحصول على موارد مخصصة لآلباء وللتعلیم بشأن رعایة أسنان األطفال وزیارات طبیب األسنان اإلیجابیة، 
  .زیارة موقع األكادیمیة األمریكیة لطب أسنان األطفال

لم یكن لدیك طبیب أسنان لطفلك یمكن لموظفینا مساعدتك في العثور على طبیب أسنان إذا

ویُشّجع األطفال على تنظیف أسنانھم .نوفر لكل طفل فرشاة ومعجون أسنان خاص بھ
.  

من الضروري االطالع باستمرار على أحدث المستجدات في التطعیمات الموصى بھا لضمان المحافظة على صحة 
، فإن األطفال غیر المحّصنین باللقاحات أكثر عرضة )CDC(وفقًا لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 

وھذه األمراض معدیة للغایة ویمكن أن تشّكل خطًرا بالغًا، خاصة بالنسبة . لإلصابة بأمراٍض مثل الحصبة والسعال الدیكي
  .للرضع واألطفال الصغار

وكذلك ستجد أدناه موارد ونصائح موثوقة.ستارفیش لضمان حمایة طفلك

طفلك خالل العام الدراسي) جرعات(سنخطرك عند الحاجة إلى تحدیث تطعیمات 

لمعرفة جداول التطعیمات الم الدلیل المرجعي العملي لمراكز مكافحة األمراض

، وھو برنامج ممّول فیدرالی�ا لتوفیر اللقاحات مجانًا (VFC)لقاحات مراكز مكافحة األمراض لألطفالاطلع على برنامج 
  .لألطفال الذین ما كانوا لیحصلوا على اللقاح لعدم قدرتھم على شرائھ

برامج تطعیمات وزارة الصحة والخدمات البشریة في میشیغان،اطلع على بعض المعلومات عن 
  .التابعة لوزارة الصحة

فسیُطلب منك عدة مرات في مراحل مختلفة .احتفظ بسجل تطعیمات طفلك في مكاٍن آمن
أحِضر سجل تطعیمات طفلك دائًما إلى الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة إلطالعھ على المستجدات بعد إعطاء كل 

  .جرعة جدیدة
  .ال تعِط سجل تطعیمات طفلك ألي شخٍص دون ضمان إعادتھ إلیك

  ماذا عن التنازالت غیر الطبیة عن التطعیمات؟
انقر لالطالع على التفاصیل من .زل ألسباٍب دینیة أو فلسفیةالتنازل غیر الطبي عن التطعیم ھو تنا

  

قائمة بما یلزم معرفتھ
ملفھ لدى ستارفیش قبل انقضاء الیوم التقویمي الثالثین على یومھ األول في المدرسة

 
 
 

  العنایة باألسنان
تستلزم برامج ستارفیش للطفولة المبكرة أن یتلقى كل طفل فحًصا لألسنان

األسنان إلى احتیاج طفلك إلیھایشیر طبیب 
فرصتھ أكبر في فٍم أكثر صحة طوال حیاتھ

 
  تساعد الفحوصات المبكرة على منع التجاویف وتسّوس األسنان، الذي قد یؤدي إلى الشعور باأللم وصعوبة التركیز

ومشكالت طبیة 
  تنصح األكادیمیة األمریكیة لطب أسنان األطفال

األول أو في غضون ستة أشھر بعد ظھور أولى أسنانھ 
  ،للحصول على موارد مخصصة لآلباء وللتعلیم بشأن رعایة أسنان األطفال وزیارات طبیب األسنان اإلیجابیة

زیارة موقع األكادیمیة األمریكیة لطب أسنان األطفال

 یمكن لموظفینا مساعدتك في العثور على طبیب أسنان إذا
  

نوفر لكل طفل فرشاة ومعجون أسنان خاص بھ! ما یمیز ستارفیش
.بالفرشاة بعد كل وجبة

 

  التطعیمات
من الضروري االطالع باستمرار على أحدث المستجدات في التطعیمات الموصى بھا لضمان المحافظة على صحة 

وفقًا لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا . وحمایتھم
لإلصابة بأمراٍض مثل الحصبة والسعال الدیكي

للرضع واألطفال الصغار

ستارفیش لضمان حمایة طفلك ستعمل معك

  سنخطرك عند الحاجة إلى تحدیث تطعیمات

  الدلیل المرجعي العملي لمراكز مكافحة األمراضاطلع على

  اطلع على برنامج
لألطفال الذین ما كانوا لیحصلوا على اللقاح لعدم قدرتھم على شرائھ

  اطلع على بعض المعلومات عن
التابعة لوزارة الصحة

 احتفظ بسجل تطعیمات طفلك في مكاٍن آمن
  أحِضر سجل تطعیمات طفلك دائًما إلى الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة إلطالعھ على المستجدات بعد إعطاء كل

جرعة جدیدة
 ال تعِط سجل تطعیمات طفلك ألي شخٍص دون ضمان إعادتھ إلیك

 
ماذا عن التنازالت غیر الطبیة عن التطعیمات؟

التنازل غیر الطبي عن التطعیم ھو تنا
  .البشریة في میشیغان

https://www.aapd.org/resources/parent/
https://www.aapd.org/resources/parent/
https://www.cdc.gov/vaccines/
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_4911_4914---,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_4911_4914_68361-344843--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_4911_4914_68361-344843--,00.html
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ویقدم .تعلیمي تقدمھ إدارة الصحة بالمقاطعة
البرنامج معلومات عن فوائد التطعیم ومخاطر المرض، إضافة إلى فرصة طرح األسئلة التي قد تكون لدیك 

لھ ویجب تقدیم ھذه الشھادة إلى المركز التابع 

   .یجب أن یتوفر لدینا في ملف طفلك قبل تسجیلھ نموذج معتمد في والیة میشیغان للتنازل عن التطعیم

یستلزم ترخیص رعایة األطفال في میشیغان وجود سجل تطعیمات محدث في ملف كل 
ھو قانون الوالیة الذي یجب أن تلتزم بھ ستارفیش 

وینبغي أن یعطي الجرعة األولى من الدواء الجدید، على وجھ 

لن یعطي موظفو ستارفیش أي دواء لطفٍل إال في حاالت الضرورة البالغة وبشرط أن یقدم الوالد نموذج تصریحٍ 
  .، باإلضافة إلى إرشادات استعمالھ
  .وقائد المركز والمعلم بإذن كتابي من الوالد

  .تحتفظ ستارفیش بحقھا في االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للتأكد من أنھ مسموح لطفلك بتناول الدواء
  .وسیتم إعطاؤه تحت إشراف شخصین بالغین

  .مكتب برنامج الطفولة المبكرة في علبتھ األصلیة

یُرجى إبالغ المعلم ومرشد خدمات األسرة إذا ظھرت على طفلك أي مشكالٍت صحیة جدیدة، كوجود جرح جدید أو ورم أو 

كحاالت الربو والنوبات (یجب أن یكون لدى األطفال الذین یحتاجون إلى أدویة طارئة 
خطة رعایة صحیة من مقدم الرعایة الصحیة، كما یجب استیفاء نموذج تصریح الدواء وحفظھ في 

قصارى جھدنا للحد من مخاطر انتشار األمراض أو األمراض المعدیة في مراكزنا وذلك من خالل اتباع الممارسات 

التابع لك أو الزائر المنزلي المخصص لك من 
  .الزیارة

 ھل تشعر بالمرض؟
 !ابق في المنزل

تعلیمي تقدمھ إدارة الصحة بالمقاطعةإذا طلبت تنازًال غیر طبي عن التطعیمات، فیجب علیك حضور برنامج 
البرنامج معلومات عن فوائد التطعیم ومخاطر المرض، إضافة إلى فرصة طرح األسئلة التي قد تكون لدیك 

    .بخصوص التطعیمات
ویجب تقدیم ھذه الشھادة إلى المركز التابع .بعد إتمام البرنامج التعلیمي، ستحصل على شھادة تنازل عن التطعیم

یجب أن یتوفر لدینا في ملف طفلك قبل تسجیلھ نموذج معتمد في والیة میشیغان للتنازل عن التطعیم

یستلزم ترخیص رعایة األطفال في میشیغان وجود سجل تطعیمات محدث في ملف كل : قائمة بما یلزم معرفتھ
ھو قانون الوالیة الذي یجب أن تلتزم بھ ستارفیش ھذا .طفل في الیوم األول للحضور أو الزیارة المنزلیة أو قبلھ

  .فامیلي سیرفیسز
 

  األدویة وخطط الرعایة الصحیة للطفل

وینبغي أن یعطي الجرعة األولى من الدواء الجدید، على وجھ .یُفضل إعطاء جمیع األدویة في المنزل، إذا أمكن
  .ردود فعل سلبیة الخصوص، الوالدان ویراقباه للتأكد من عدم حدوث

لن یعطي موظفو ستارفیش أي دواء لطفٍل إال في حاالت الضرورة البالغة وبشرط أن یقدم الوالد نموذج تصریحٍ 
، باإلضافة إلى إرشادات استعمالھ(HCP)بإعطاء الدواء، مستوفى من قِبل مقدم الرعایة الصحیة 
وقائد المركز والمعلم بإذن كتابي من الوالد ستُتخذ ترتیبات معینة بین الوالد ومقدم الرعایة الصحیة

تحتفظ ستارفیش بحقھا في االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للتأكد من أنھ مسموح لطفلك بتناول الدواء
وسیتم إعطاؤه تحت إشراف شخصین بالغین.ال یعطي الدواء إال الموظفون المدربون

مكتب برنامج الطفولة المبكرة في علبتھ األصلیةالوصي الدواء إلى /یجب أن یحضر الوالد
  .ستُحفظ جمیع األدویة في خزانات مغلقة

  ھل تظھر تغیرات على صحة طفلك؟
یُرجى إبالغ المعلم ومرشد خدمات األسرة إذا ظھرت على طفلك أي مشكالٍت صحیة جدیدة، كوجود جرح جدید أو ورم أو 

  .  كدمة أو تشخیص صحي

یجب أن یكون لدى األطفال الذین یحتاجون إلى أدویة طارئة :معرفتھقائمة بما یلزم 
خطة رعایة صحیة من مقدم الرعایة الصحیة، كما یجب استیفاء نموذج تصریح الدواء وحفظھ في ) المرضیة

  .الملف قبل الیوم األول من المدرسة

  الوقایة من أمراض الطفولة والرعایة
قصارى جھدنا للحد من مخاطر انتشار األمراض أو األمراض المعدیة في مراكزنا وذلك من خالل اتباع الممارسات 

ومع ذلك، ال نزال بحاجة إلى .الصحیة الوقائیة واتخاذ إجراءات اإلبالغ المناسبة

التابع لك أو الزائر المنزلي المخصص لك من   یرجى إخطار مكتب مركز ستارفیش
الزیارة/إذا كان طفلك مریًضا ولن یحضر الفصل الدراسي) للبرنامج المنزلي

  إذا طلبت تنازًال غیر طبي عن التطعیمات، فیجب علیك حضور برنامج
البرنامج معلومات عن فوائد التطعیم ومخاطر المرض، إضافة إلى فرصة طرح األسئلة التي قد تكون لدیك 

بخصوص التطعیمات
 بعد إتمام البرنامج التعلیمي، ستحصل على شھادة تنازل عن التطعیم

    .طفلك
 یجب أن یتوفر لدینا في ملف طفلك قبل تسجیلھ نموذج معتمد في والیة میشیغان للتنازل عن التطعیم

  
قائمة بما یلزم معرفتھ

طفل في الیوم األول للحضور أو الزیارة المنزلیة أو قبلھ
فامیلي سیرفیسز

 

األدویة وخطط الرعایة الصحیة للطفل
 

  إعطاء الدواء
 یُفضل إعطاء جمیع األدویة في المنزل، إذا أمكن

الخصوص، الوالدان ویراقباه للتأكد من عدم حدوث
  ٍلن یعطي موظفو ستارفیش أي دواء لطفٍل إال في حاالت الضرورة البالغة وبشرط أن یقدم الوالد نموذج تصریح

بإعطاء الدواء، مستوفى من قِبل مقدم الرعایة الصحیة 
 ستُتخذ ترتیبات معینة بین الوالد ومقدم الرعایة الصحیة
 تحتفظ ستارفیش بحقھا في االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للتأكد من أنھ مسموح لطفلك بتناول الدواء
 ال یعطي الدواء إال الموظفون المدربون
 یجب أن یحضر الوالد
 ستُحفظ جمیع األدویة في خزانات مغلقة

 
ھل تظھر تغیرات على صحة طفلك؟

یُرجى إبالغ المعلم ومرشد خدمات األسرة إذا ظھرت على طفلك أي مشكالٍت صحیة جدیدة، كوجود جرح جدید أو ورم أو 
كدمة أو تشخیص صحي

 
 

قائمة بما یلزم 
المرضیة

الملف قبل الیوم األول من المدرسة
 
 

الوقایة من أمراض الطفولة والرعایة
قصارى جھدنا للحد من مخاطر انتشار األمراض أو األمراض المعدیة في مراكزنا وذلك من خالل اتباع الممارسات سنبذل 

الصحیة الوقائیة واتخاذ إجراءات اإلبالغ المناسبة
  !مساعدتكم

یرجى إخطار مكتب مركز ستارفیش
للبرنامج المنزلي(ستارفیش 
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افحص طفلك یومیًا قبل ذھابھ إلى المدرسة وال ترسل طفلك إلى المدرسة إذا ظھرت علیھ أي : متى یتعین البقاء في المنزل
  .ونقترح علیك أیًضا استشارة طبیب األطفال الخاص بطفلك.من العالمات أو األعراض التالیة

 درجة فھرنھایت أو أكثر وتظھر علیھ تغیرات  100.4الطفل الذي تبلغ درجة حرارتھ درجة الحرارة المرتفعة
      ).مثل التھاب الحلق أو الطفح الجلدي أو القيء أو اإلسھال(سلوكیة أو أي عالمات أو أعراض أخرى 

 إذا استمر األلم ألكثر من ساعتین أو كان األلم متقطعًا مصحوبًا بحمى أو أعراض أخرى.ألم في البطن.    
 الطفل الذي یعاني من تقرحات دامعة في منطقة مكشوفة ال یمكن تغطیتھا بضمادة مقاومة للماء.التقرحات الجلدیة.    

 

  ماذا سیحدث؟: اإلعیاء في المدرسة
األعراض المذكورة أعاله، فسیتم التواصل معك /الدراسي بسبب ظھور أي من العالماتإذا شعر طفلك باإلعیاء أثناء الیوم 

  .لكي تأتي وتأخذ طفلك
  صحیفة (عاًما فأكثر ومدرجة أسماؤھم في سجل معلومات الطفل  18لن یُسلَّم طفلك إال ألشخاٍص تبلغ أعمارھم

  ).  الطوارئ
 آخر مدرج في سجل معلومات الطفل، فسیظل طفلك  إذا لم تتمكن ستارفیش من الوصول إلیك أو إلى أي شخص

  .معزوًال ومریًحا قدر اإلمكان حتى وصولك
o وفًقا للسیاسة المتبعة لدینا، یجب القدوم ألخذ طفلك في غضون ساعة واحدة من المكالمة الھاتفیة  .  

 
  العودة إلى الفصل الدراسي

ل، وأن یكونوا قد توقفوا عن تناول األدویة لمدة یوم دراسي كامل ینبغي أال یكون األطفال مصابین بالحمى أو القيء أو اإلسھا
في بعض حاالت األمراض المعدیة أو طول فترة المرض أو اإلصابة، قد تكون ھناك .على األقل قبل العودة إلى المدرسة

یرجى مراجعة .يقبل أن یمكن إعادة طفلك إلى الفصل الدراس) HCP(حاجة إلى الحصول على بیان مقدم الرعایة الصحیة 
مكتب مركز التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت الحاجة تقتضي الحصول على بیان مقدم 

  .الرعایة الصحیة أم ال

 

  األسر الُممكَّنة: دور اآلباء كمناصرین وقادة
 

بصحة جیدة یعتمد على صحة وقوة األسرة وسبب ذلك أن نجاح الطفل السعید المتمتع .في ستارفیش، تعني األسرة كل شيء
اإلخوة واألخوات والعمات  -" مانح الرعایة"فأي شخص یقوم بدور .وال تعني األسرة بالضرورة اآلباء واألمھات فقط.بأكملھا

  .ونحرص على احتضان األسر بجمیع أجیالھا.یُعد من أفراد األسرة -واألعمام واألجداد واألصدقاء 
 

یُرجى مالحظة أنھ یمكن .من الفرص الموضحة، یرجى االتصال بقائد المركز أو مرشد خدمات األسرة إذا كنت مھتًما بأي
وبالنسبة لالجتماعات المنعقدة بصورة شخصیة، قد یُقدَّم لك تعویٌض .عقد االجتماعات بشكل افتراضي أو بالحضور الشخصي

  ).مثل مجلس السیاسات(عن السفر من قبل جھة ما 
 

  القیادةفرص اآلباء في 
  لجنة أولیاء األمور

یُدعى اجتماع شھري على مستوى المركز یتولى تنظیم وإدارة لجنة أولیاء األمور أولیاء األمور أنفسھم، وھي عبارة عن 
ومن المقرر أن تتلقى أخبار .لحضوره جمیع مقدمي الرعایة من برنامج ستارفیش للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

كما تُشكل فرصةً لك لاللتقاء .الوقت المناسب حول البرنامج وستتاح لك الفرصة للتعبیر عن مدخالتكومعلومات محدثة في 
  .  بأولیاء األمور اآلخرین والتواصل معھم

 



21  
 

أولیاء ویتم انتخاب .مستوى البرامج في جمیع مراكز التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
لتمثیل مركزھم في ھذا االجتماع الشھري على مستوى الوكالة والمشاركة في صنع القرار الذي یساعد على توجیھ 

فعلى سبیل المثال، تصوت اللجنة بشأن السیاسات، وقد تساعد في مقابالت موظفي مراكز التعلیم في مرحلة 
ال یوجد لدى مراكز :مالحظة.(لجنة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدریبیة

  ).ویسترن واین لجنة سیاسات ومع ذلك یُشارك أولیاء األمور المنتخبین في مجلس السیاسات

بون من كل وكالة في یعمل المسؤولون والممثلون المنتخ
الخاصة بنا بشكٍل تعاوني بصفتھم ھیئة موافقة ویعملون على مراجعة 

مجموعة من البنود مثل السیاسات والتعیینات والفصل بین الموظفین الرئیسیین واللوائح الداخلیة وسیاسات الموظفین 
ویحظى أعضاء مجلس السیاسات أیًضا بفرصة حضور المؤتمرات وورش العمل 

دیفلوبمنت سنترز، :شراكة تعاونیة بین وكاالت الخدمة االجتماعیة الثالث في دیترویت
األطفال الصغار ومرحلة ما /قدیم برامج مبتكرة للرضع

  .وتلعب ستارفیش دور الوكالة القیادیة في ھذه الشراكة

وتتناول اللجنة .ین من المجتمعمن أولیاء األمور والمھنیین والمتطوع
القضایا والمخاوف المتعلقة بالصحة والتغذیة والصحة العقلیة والسالمة في برامجنا المعنیة بالتعلیم في مرحلة الطفولة 

  .  ویتم تشجیع اآلباء على المشاركة في اللجنة وتمثیل برامج الطفولة المبكرة التي تقدمھا ستارفیش

بصفتك أحد أولیاء األمور في .لجعل برنامجنا وتجربة طفلك المدرسیة تسیر بأفضل ما یمكن أن یكون
برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، ھناك العدید من الطرق التي یمكنك من خاللھا المشاركة بنشاط في 

بشكٍل عام، ھناك العدید من .نشجع اآلباء على التطوع مرتین على األقل شھریًا في فصول التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

  مشاركة موھبة باھرة أو تعلیم مھارة
  العمل على الرسائل اإلخباریة األسریة

  األعمال الورقیة/المساعدة في العمل المكتبي

یمكن العثور على جداول مواعید المتطوعین في الفصل الدراسي الخاص بطفلك أو في 
إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص كیفیة تعبئة جدول المواعید، ال تتردد في سؤال معلم طفلك أو 

مستوى البرامج في جمیع مراكز التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرةینصب تركیز لجنة السیاسات على 
لتمثیل مركزھم في ھذا االجتماع الشھري على مستوى الوكالة والمشاركة في صنع القرار الذي یساعد على توجیھ 

فعلى سبیل المثال، تصوت اللجنة بشأن السیاسات، وقد تساعد في مقابالت موظفي مراكز التعلیم في مرحلة 
لجنة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدریبیةكما یحضر أعضاء ال

ویسترن واین لجنة سیاسات ومع ذلك یُشارك أولیاء األمور المنتخبین في مجلس السیاسات

یعمل المسؤولون والممثلون المنتخ. مبادرة قیادة مشتركة بین الوكاالتمجلس السیاسات عبارة عن 
الخاصة بنا بشكٍل تعاوني بصفتھم ھیئة موافقة ویعملون على مراجعة ) Thrive by Five(برنامج ثرایف باي فایف 

مجموعة من البنود مثل السیاسات والتعیینات والفصل بین الموظفین الرئیسیین واللوائح الداخلیة وسیاسات الموظفین 
ویحظى أعضاء مجلس السیاسات أیًضا بفرصة حضور المؤتمرات وورش العمل .بشأنھاومیزانیات البرامج والتصویت 

شراكة تعاونیة بین وكاالت الخدمة االجتماعیة الثالث في دیترویتما ھو برنامج ثرایف باي فایف؟ 
قدیم برامج مبتكرة للرضعویكمن الھدف منھا في ت.ھوب، وستارفیش فامیلي سیرفیسز
وتلعب ستارفیش دور الوكالة القیادیة في ھذه الشراكة.قبل المدرسة إلى األسر المقیمة في دیترویت

  اللجنة االستشاریة للخدمات الصحیة
من أولیاء األمور والمھنیین والمتطوع) HSAC(تتألف اللجنة االستشاریة للخدمات الصحیة 

القضایا والمخاوف المتعلقة بالصحة والتغذیة والصحة العقلیة والسالمة في برامجنا المعنیة بالتعلیم في مرحلة الطفولة 
ویتم تشجیع اآلباء على المشاركة في اللجنة وتمثیل برامج الطفولة المبكرة التي تقدمھا ستارفیش

  األسري
لجعل برنامجنا وتجربة طفلك المدرسیة تسیر بأفضل ما یمكن أن یكون

برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، ھناك العدید من الطرق التي یمكنك من خاللھا المشاركة بنشاط في 
  !وأكثرھا جدوى ویُشكل التطوع أھم الطرق المتبعة

نشجع اآلباء على التطوع مرتین على األقل شھریًا في فصول التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
  .فرص التطوع في كل من بیئة الفصول الدراسیة وعلى مستوى المركز

  تقدیم الدعم للمعلمین
  العمل مباشرة مع األطفال

  بدء العمل في الترتیب والتنسیق
  المساعدة في الوجبات والوجبات الخفیفة

  قراءة كتاٍب أو سرد قصة

 مشاركة موھبة باھرة أو تعلیم مھارة
 العمل على الرسائل اإلخباریة األسریة
 المساعدة في العمل المكتبي

 
 

یمكن العثور على جداول مواعید المتطوعین في الفصل الدراسي الخاص بطفلك أو في :یلزم معرفتھقائمة بما 
إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص كیفیة تعبئة جدول المواعید، ال تتردد في سؤال معلم طفلك أو .مكتب المركز

  .مرشد خدمات األسرة

  لجنة السیاسات
ینصب تركیز لجنة السیاسات على 

لتمثیل مركزھم في ھذا االجتماع الشھري على مستوى الوكالة والمشاركة في صنع القرار الذي یساعد على توجیھ األمور 
فعلى سبیل المثال، تصوت اللجنة بشأن السیاسات، وقد تساعد في مقابالت موظفي مراكز التعلیم في مرحلة .برامج ستارفیش
كما یحضر أعضاء ال.الطفولة المبكرة

ویسترن واین لجنة سیاسات ومع ذلك یُشارك أولیاء األمور المنتخبین في مجلس السیاسات

 
  مجلس السیاسات

مجلس السیاسات عبارة عن 
برنامج ثرایف باي فایف 

مجموعة من البنود مثل السیاسات والتعیینات والفصل بین الموظفین الرئیسیین واللوائح الداخلیة وسیاسات الموظفین 
ومیزانیات البرامج والتصویت 

  .والدورات التدریبیة
 

ما ھو برنامج ثرایف باي فایف؟ 
ھوب، وستارفیش فامیلي سیرفیسز:وفوَكس

قبل المدرسة إلى األسر المقیمة في دیترویت
 

اللجنة االستشاریة للخدمات الصحیة
تتألف اللجنة االستشاریة للخدمات الصحیة 

القضایا والمخاوف المتعلقة بالصحة والتغذیة والصحة العقلیة والسالمة في برامجنا المعنیة بالتعلیم في مرحلة الطفولة 
ویتم تشجیع اآلباء على المشاركة في اللجنة وتمثیل برامج الطفولة المبكرة التي تقدمھا ستارفیش.المبكرة
 

 

األسريفرص التطوع 
لجعل برنامجنا وتجربة طفلك المدرسیة تسیر بأفضل ما یمكن أن یكونإلیك تذكر أننا نحتاج 

برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، ھناك العدید من الطرق التي یمكنك من خاللھا المشاركة بنشاط في 
ویُشكل التطوع أھم الطرق المتبعة.ستارفیش

 
نشجع اآلباء على التطوع مرتین على األقل شھریًا في فصول التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة

فرص التطوع في كل من بیئة الفصول الدراسیة وعلى مستوى المركز
 

 تقدیم الدعم للمعلمین
 العمل مباشرة مع األطفال
 بدء العمل في الترتیب والتنسیق
 المساعدة في الوجبات والوجبات الخفیفة
 قراءة كتاٍب أو سرد قصة

 
قائمة بما 

مكتب المركز
مرشد خدمات األسرة
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  مشاركة األبوة
وفي ھذا الصدد، تظھر األبحاث أن األب .یمثلون المساھمین األساسیین في رفاھیة األسرةنؤمن بأن اآلباء ومن یقوم مقامھم 

  .المتمكن والحاضر یؤثر على النتائج اإلیجابیة لألطفال، التي تشمل النجاح المدرسي
 

  :یليونحن في ستارفیش، نولي قدًرا كبیًرا من االحترام تجاه اآلباء ونساعد في تشجیع المشاركة من خالل ما 
 خلق بیئة داعمة لألب  
 اآلباء/دعم وتنفیذ أنشطة األطفال  
 ھاتشجیع اآلباء على أن یكونوا قدوة فاعلة یُحتذى ب  
 توفیر فرص التطوع لآلباء  
 تشجیع األدوار والمسؤولیات القیادیة  
 الشراكة مع اآلباء لتحدید األھداف الشخصیة واالحتفال بالنجاحات  

 
 ھو برنامج دعم متعدد األسابیع مخصص حصریًا ) التآخي بین اآلباء(فراترنیتي أوف فازرس ! ما یمیز ستارفیش

 تتیح ھذه المساحة اآلمنة، بتیسیر من موظفین .عاًما 18لدیھم أطفال حتى عمر لمقدمي الرعایة الذكور الذین 
  .مدربین تدریباً خاصاً، للرجال التواصل واستكشاف مفھوم الرعایة األبویة من منظور ذكوري فرید

  الطفولة 
 

  برامج الدعم األخرى المقدمة من ستارفیش
 

  خدمات الصحة السلوكیة
تحدیات عاطفیة أو سلوكیة؟بصفتك والد أو مقدم رعایة، ھل تشعر باإلرھاق أو االرتباك أو بأنك ھل تعاني أنت أو طفلك من 

یعمل لدینا فریق من المتخصصین ذوي الخبرة وھو متوافر من أجلك أنت . ال تسیر في الطریق وحدك بحاجة إلى دعم؟
ة العدیدة لدینا، علیك زیارة صفحة الویب لالطالع على مزیٍد من المعلومات حول برامج خدمات الصحة السلوكی.وأسرتك

، أو االتصال بوكالة )Starfish Behavioral Health Web page(الخاصة بقسم الصحة السلوكیة لدى ستارفیش 
، أو التحدث مع مرشد خدمات األسرة أو معالج الصحة السلوكیة )888( 355-5433ستارفیش مباشرةً من خالل الرقم 

  .لمرحلة ما قبل المدرسة

 نستثمر في صحة وعافیة األطفال والشباب واألسر من خالل برامج تنطوي على نھج .رفاھیة جمیع أفراد األسرة
  .شامل وكلي

 ونحرص على إقامة .الشخصیة خاصتكخطة العمل نوفر لك الدعم الالزم في صیاغة . رحلتك فریدة من نوعھا
من الجو األسري الذي یقدم الرعایة  نسختكشراكة معك لضمان حصولك على األدوات والموارد الالزمة لتوفیر 

  .اإلیجابیة والذي یشعر فیھ الجمیع باألمان والتواصل والتمكین بغرض إدارة ضغوطات الحیاة بشكٍل فعال
 ستناًدا إلى قیم أسرتك وثقافتھا ومعتقداتھا ونقاط قوتھانلتزم بوضع خطط الخدمة ا.رحلة القوة.  

  .تقع مراكزنا األربعة الصدیقة والداعمة في دیربورن وإنكستر ولیفونیا ووستالند:خیارات العیادات الخارجیة

عالقة  وھذا یعني الحفاظ على.نحن نقدم منصة فیدیو مریحة وآمنة للعدید من الخدمات: خیارات الرعایة الصحیة عن بُعد
  .أو الفیدیو/رعایة عبر الھاتف و

  الخدمات أثناء فترة الحمل

https://www.starfishfamilyservices.org/services/counseling-services/
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برغم الفرحة العارمة التي تعتري المرء في أن یصبح والًدا جدیًدا، فإنھ من الطبیعي تماًما الشعور أیًضا باالرتباك أو القلق أو 
ومن خالل جمیع التجارب الجدیدة التي تأتي مع الحمل والتحضیر لوصول .الخوف

  .الطفل، یكون لدى األمھات واآلباء الجدد الكثیر للتجھیز لھ

 

  البرنامج المنزلي للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
كما .سیعمل معك معلم ستارفیش المعتمد والمدرب الشخصي الكتشاف ما تحتاج إلیھ

  :سیحرص على ترتیب زیارات منزلیة كل أسبوعین على مدار السنة، والتي تشمل
 قبل الوالدة التثقیف  
 المتعلقة بالصحة والعنایة باألسنان والنمو: الفحوصات  

 الدعم العاطفي واالجتماعي  

 المساعدة في اإلحاالت والموارد  

 

  برنامج الشراكة بین الممرضات واألسرة
من خالل قیام ممرضات مدربات بشكٍل )NFP(سرة تعمل شراكة الممرضات واأل

خاص بزیارة النساء الشابات المستضعفات في منازلھن أثناء حملھن األول، بدًءا من 
وتقوم ھذه العالقة الوثیقة على االحتیاجات الفریدة لك .فترة الحمل األولى، ویستمر ذلك حتى یبلغ الطفل عامھ الثاني

  :وألسرتك، وتشمل ما یلي
 استكشاف أفضل الممارسات قبل الوالدة  
 التغلب سویًا على التحدیات التي یتم مواجھتھا بعد الوالدة  

 صیاغة خطط الصحة والنمو لك ولطفلك  

 التدریب على الحیاة لك وألسرتك  

 

  السیاسات واإلجراءات
 

یوجد في المركز الخاص بطفلك ملف للسیاسات واإلجراءات التي تطبقھا ستارفیش بشأن التعلیم في مرحلة الطفولة 
  . المبكرة، لتیسیر الرجوع إلیھ

  االنضباط اإلیجابي
 تتمثل المسؤولیة األساسیة لبرنامج ستارفیش للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة في توفیر بیئة آمنة وصحیة حیث یمكن

ونتبع نھًجا إیجابیًا في توجیھ سلوك األطفال، والذي یتم تصمیمھ بغرض دعم األطفال من أجل .لألطفال التعلم واللعب والنمو
؛ وتنمیة للتعرف على المشاعر وفھمھا والتعبیر عنھامع أقرانھم ودعم تعلم البالغین كذلك  العالقات اإلیجابیة القویةتعزیز 

  .بناء المرونة؛ وضبط النفس
 

  :نستخدم مجموعة متنوعة من االستراتیجیات بشأن االنضباط اإلیجابي والتوجیھ داخل الفصل الدراسي، بما في ذلك
 

  البیئة اإلیجابیة
  ً   .التعامل مع األطفال بطریقة إیجابیة وودیة وداعمة اجتماعیا
  ومتابعتھ واإلشارة إلیھإنشاء روتین ثابت طوال الیوم لتعزیز القدرة على التنبؤ والسالمة لألطفال.  
 اإللھاء أو التوجیھ إعادة من واالستفادة ممكنًا ذلك یكون عندما المشكالت لمنع المسبق التخطیط.  
  وضع بعض القواعد البسیطة والواضحة والمعقولة والمناسبة من الناحیة التنمویة، والتي تركز على الصحة

   .خرینوالرفاھیة والسالمة واحترام الملكیة واحترام اآل

https://www.starfishfamilyservices.org/services/nurse-family/
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  اإلشارات اللفظیة اإلیجابیة

 ال تركض"بدالً من " رجاًء المشي:"التعبیر عن القواعد بصیغة إیجابیة ولیس بالنھي."  
 شكًرا لك على إعطاء الشاحنة :"استخدام التشجیع الوصفي والوسائل اإلیجابیة األخرى للتعرف على السلوك المناسب

   ".لدانیال عندما انتھیت منھا
 
  اإلیجابیة وحل المشكالتالخیارات 
 علیھا والحفاظ بوضوح تحدیدھا یجب حدود، وضع الضروري من یكون عندما.إیجابیة بخیارات األطفال تزوید 

  .باستمرار
 واالستكشاف المشكالت لحل والتشجیع التوجیھ تقدیم.  

 
  تحقیق اإلیجابیة بصورة شخصیة

  واقعي بالنسبة لمستوى النمو لدى كل طفلتحدید التوقعات بوضوح للسلوك المناسب بناًء على ما ھو.  
 منح األطفال توجیھات واضحة وبسیطة وتذكیرات إیجابیة بناًء على ما ھو واقعي بالنسبة لمستوى نمو كل طفل.     

 
 

  التعبیر عن مشاعرنا
وعة من ویتضمن كل فصل دراسي مجم.نساعد األطفال على تعلم كیفیة التعرف على مشاعرھم والتعبیر عنھا بطرق آمنة

المواد االجتماعیة والعاطفیة المناسبة للعمر بحیث یتمكن األطفال من استكشافھا، إضافة إلى المواد الالزمة لدعم األطفال في 
  .تعلم كیفیة التحلي بالھدوء

  مثل العصا البراقة وكرات السحق ومعجون التفكیر وكرات التنفس على دعم التنظیم وزیادة  األدوات الحسیةتعمل
  .كما تساعد األدوات الحسیة األطفال على الشعور بالھدوء واالستعداد للتعلم.التركیز/االنتباه

  داخل كل فصل دراسي مناطق االستراحة واألماكن اآلمنةتقع.  
o  االستراحة عندما یحملون مشاعر كبیرة ویریدون البعد قلیالً عن األطفال یمكن لألطفال استخدام مناطق

  .اآلخرین
o  یمكن لألطفال استخدام مساحة آمنة لالبتعاد عن النشاط في الفصل الدراسي، وخاصةً إذا شعروا باإلرھاق

سیتم  .ابولن یتم استخدام المكان اآلمن على سبیل العق.أو كانوا بحاجة فقط لقضاء بعض الوقت بمفردھم
  .اإلشراف دائًما على ھذه المساحة من أجل سالمة األطفال وحمایتھم

 

 

   دعم السلوكیات الصعبة
في بعض األحیان، یمكن للسلوكیات الصعبة أن تعیق تعلم الطفل وتُشكل صعوبة بالنسبة للبالغین إذ لسنا متأكدین من كیفیة 

فكلما أسرعنا في اكتشاف السبب، كان من .المناسبة لسلوك طفلك وسنعمل معك لتحدید ومناقشة االستجابات.التعامل معھا
  .األسھل مساعدة الطفل

 
  اكتشاف السبب

فغالبًا .تتوقف جمیع االستجابات إلى السلوكیات غیر اآلمنة أو غیر المالئمة على فھم أن سلوك الطفل یحمل في طیاتھ رسالة ما
  .إلى الضیق أو االحتیاجات غیر المستوفاةما تشیر السلوكیات غیر اآلمنة أو غیر المالئمة 

  وسنلتزم بالتشارك معك وبذل قصارى جھدنا لفھم أسباب ھذا السلوك وإیجاد الحلول التي تدعم النمو االجتماعي
  .والعاطفي الصحي لطفلك

  استناًدا إلى احتیاجات كل طفل ووضعھ وخصائصھومن المقرر أن تكون االستجابات للسلوك مخصصة.   
 

  المالحظة الفردیة
  .قد یطلب الموظفون أو األسر مالحظة فردیة للمساعدة في تحدید االستراتیجیات الداعمة للسلوكیات الصعبة أو غیر اآلمنة
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  یتوفر موظفو البرامج ومعالجي الصحة السلوكیة لمرحلة ما قبل المدرسة إلجراء مقابلة معك من أجل مناقشة أي
الفردیة وصیاغة خطة فردیة لطفلك والمساعدة في إجراء اإلحاالت إلى خدمات الدعم، مخاوف ومراجعة المالحظة 

  .بما في ذلك خدمات الصحة العقلیة
 من األھمیة بمكان لموظفي ستارفیش واألسر استخدام نھج ثابت لدعم الطفل في المدرسة والمنزل على حٍد سواء.  

 

  الحضور
ل الذین یلتزمون بالحضور الفائدة الكاملة من برامج التعلیم في مرحلة الطفولة بناًء على تجربتنا، یجني المتعلمون األوائ

  .المبكرة
 

في الموعد كل یمكن للطفل اآلن البدء في بناء عادات جیدة للحضور حتى یتعلم أھمیة المواظبة على الذھاب إلى المدرسة 
  .من أیام التسجیل أو أعلى% 85حضور بنسبة والذي یُحّدد بأنھ ھیا نعمل معًا لاللتزام بالحضور المنتظم، .یوم

  تظھر العدید من الدراسات أن حضور برنامج تعلیم مبكر عالي الجودة
في المدرسة الثانویة  النجاح على المدى الطویلو االستعداد للمدرسةیعزز 

    .والجامعة والعمل
  تجاه  الشعور بالتحسنانتظام الذھاب إلى المدرسة یساعد األطفال على

  .وتجاه أنفسھم -المدرسة 
  إذا تغیب .المھارات التي تعتمد على بعضھاتم تصمیم برنامجنا لتقدیم

الطفل، فإنھ غالبًا ما یفتقد إلى المھارات األساسیة التي یحتاجھا لتعلم 
    .المھارة التالیة

  یتعلم األطفال الذین یحضرون برامج الطفولة المبكرة على أساس ثابت بناء
، تعد جزًءا ال یتجزأ من إنشاء فصل دراسي وعالقات قویة وآمنةروابط 

    .آمن وموحد للتعلم المبكر

 
 

  برنامج المركز: الحضور والغیاب
للحصول على إرشادات البدء اآلمن المرتبطة بجائحة كورونا . تنطبق المعلومات التالیة على البرامج النموذجیة :مالحظة

  .، راجع كتیب األسرة للبدایة اآلمنة)19-كوفید(
 

یرجى االتصال بمكتب التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة أو مدرس .نحن ندرك أن الطفل قد یضطر إلى التغیب عن المدرسة
  .الطفل إذا كان الطفل سیتغیب ألي سبب في أي یوم

  بدون عذر"في حالة عدم االتصال، تعتبر ستارفیش الغیاب بأنھ."  
  إذا سجل الطفل سلسلة غیابات، سیتواصل مرشد خدمات األسرة معك للمساعدة في التغلب على أي معوقات تحول

  .دون القدوم إلى المدرسة ووضع خطة عمل مخصصة للحضور
 

  .إذا كان الطفل مریًضا وتغیب عن المدرسة لمدة یومین أو أكثر، نطلب منك تقدیم إخطار من الطبیب.الغیاب بسبب المرض
 

       .نطلب منك تقدیم إخطار كتابي إذا كنت تخطط إلخراج الطفل من البرامج من أجل موعد محدد. الغیاب لزیارة الطبیب
 

   :متابعة الحضور
  الغیابات(مرشد خدمات األسرة لتحدید سبب الغیاب  سیتصل بك.أیام 7-1غیاب.(   
  سیرسل مرشد خدمات األسرة خطابًا بخصوص عدم التسجیل المعلق.أیام 10-8غیاب.   
  یُزال اسم الطفل من التسجیل النشط .سیرسل مرشد خدمات األسرة خطاب عدم التسجیل بالبرید.یوًما 15-11غیاب

   .ویستبدل بطفل من قائمة االنتظار
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  البرنامج المنزلي: الحضور والغیاب

في خیارات أي برنامج تعلیمي، سواء كان في المركز أو في المنزل، أمٌر مھم لألطفال لتحقیق التناغم في  المنتظمالحضور 
    .النمو والتعلم والتطور

تستغرق كل زیارة منزلیة  .المنتظم كما أنھ یتضمن زیارات منزلیة أسبوعیة الحضورتم تصمیم خیار البرنامج المنزلي لدعم 
  .دقیقة وتتضمن وقتًا لمناقشة التقدم في التعلم والنمو، ومعالجة أي تحدیات وموارد محتملة، والمشاركة في أنشطة التعلم 90

سیبذل برنامج ستارفیش للزیارات .منزلیة زیارة 46أسبوعاً ومن المتوقع أن تشارك األسر في  48یستمر البرنامج المنزلي 
في حالة تراكم الغیاب المتعدد دون .المنزلیة قصارى جھده لدعم األسر ومعالجة أي عراقیل تمنع إكمال الزیارات المنزلیة

یُتوقع أیًضا أن یشارك أولیاء األمور في ما ال یقل عن .عذر، سیعمل الزائر المنزلي معك على تخصیص خطة عمل للحضور
   .مجموعتین اجتماعیتین كل شھر

سیتم تحدید وقت وتاریخ الزیارات المنزلیة األسبوعیة خالل الزیارة المنزلیة األولى، على أن یُراعى . إقامة زیارات منتظمة
   .الجدول الزمني المنتظم لألسرة وروتینھا وتنوعھا

 یوثق االتفاق على جدول الزیارة المنزلیة من خالل عقد موقع.   
 تُراجع االتفاقیة حسب /تارفیش أنھ على مدار العام، قد یتغیر جدول األسرة لعدة أسباب لذلك ستُحدثتدرك س

   .الضرورة
 

  إلغاء الزیارة
 إذا كانت ھناك حاجة إللغاء زیارة منزلیة بسبب سوء األحوال الجویة أو أي حدث آخر غیر :زائر ستارفیش المنزلي

    .أقرب وقت ممكن متوقع، یتصل الزائر المنزلي باألسرة في
 ینبغي علیھا االتصال بالزائر المنزلي إذا كانت ھناك حاجة إلى إلغاء زیارة منزلیة مجدولة:األسرة.   
 تُعاد جدولة جمیع الزیارات المنزلیة الملغاة.   

 
  إجراءات الخروج من البرنامج

یمكن للطفل إعادة الدخول إلى .من البرنامج یرجى إخطار مركز التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة إذا كنت ترغب في إخراجھ
متطلبات إعادة الدخول ھي نفسھا متطلبات عملیة .برنامج ستارفیش للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة متى توفر مكان

  .التسجیل

 

  تسجیل الدخول والمغادرة/الوصول
للحصول على إرشادات البدء اآلمن المرتبطة بجائحة كورونا . تنطبق المعلومات التالیة على البرامج النموذجیة :مالحظة

  .، راجع كتیب األسرة للبدایة اآلمنة)19-كوفید(
 

  .یمكنھ تقدیم بطاقة ھویة تحمل صورة) عاًما أو أكبر 18(یجب أن یصطحب األطفال من المدرسة وإلیھا شخص بالغ 
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  )المعروف أیًضا باسم بطاقة الطوارئ(معلومات الطفل  سجل
 بطاقة " (سجل معلومات الطفل"الوصي /عند التسجیل، یمأل الوالدان

یشیر ھذا النموذج إلى أسماء ھؤالء األفراد بخالف الوالد ).الطوارئ
  .أو الوصي الذي یُسلم الطفل لھ

 18الموظفون الطفل إال إلى شخص بالغ، یبلغ من العمر  لن یسلم 
ال .عاًما أو أكبر، ویكون اسمھ مدرًجا في سجل معلومات الطفل

  .استثناءات
 بطاقات الطوارئ ساریة طوال /یجب أن تظل معلومات األطفال

  .العام الدراسي
  ،تقدیم المستندات  یجبفي حالة وجود نزاعات قانونیة بین الوالدین

القانونیة لمنع تسلیم الطفل من موظفینا إلى الوالد أو الوصي 
  .القانوني

 یجري الموظفون أي تغییرات  لن.األوصیاء الحضور إلى المكتب إلجراء أي تغییرات ضروریة/یجب على الوالدین
  .ي شخصیًاالوص/عبر الھاتف، فھذا مستند قانوني وال یمكن تغییره إال من قبل أحد الوالدین

 توجد ورقة تسجیل دخول بجوار .أطفالھم وخروجھم یومیًا/أولیاء األمور تسجیل دخول طفلھم/یُطلب من جمیع اآلباء
  .باب كل فصل دراسي
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  سیاسة الحضور المتأخر الستالم الطفل
الحضور المتأخر الستالم "بشأن تتبنى برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة من ستارفیش فامیلي سیرفیسز سیاسة صارمة 

  ".الطفل
 

  :الحادثة األولى
 باإلضافة إلى التحذیر، ستتلقى رسالة تؤكد سیاسة .یُقدم لك تحذیًرا شفھیًا وموثقًا عند وصولك متأخًرا الستالم الطفل

  .البرنامج المتعلقة بالحضور المتأخر الستالم الطفل
 

  :الحادثة الثانیة
  المبین أعالهنفس اإلجراء على النحو.  

 
  :الحادثة الثالثة

 أو مرشد خدمات األسرة لمناقشة المشكالت التي قد تمنعك من استالم الطفل في الوقت /ستقابل قائد المركز و
لن یتمكن الطفل من حضور الدراسة .سیعملون معك على وضع خطة عمل معقولة للمساعدة في حل المشكلة.المحدد

  .حتى تقابل موظفي ستارفیش
 

  :دثة الرابعةالحا
 سیتم .إذا وصلت متأخًرا مرة أخرى بعد االتفاق على خطة عمل، فلن یتمكن الطفل من حضور برنامج ستارفیش

وضعھ في قائمة انتظار التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة حتى تتخذ الترتیبات التي ستؤدي إلى الثقة من استالم 
    .الطفل في الوقت المحدد

  ذلك الوقت، سیعاد تسجیل الطفل في برنامجنا وفقًا لعملیة اختیار برنامج ستارفیشإذا توفرت فرصة، في.     

 

  إرشادات المالبس
نظًرا ألننا سنقوم بمجموعة متنوعة من األنشطة خالل الوقت الذي یقضیھ الطفل في الفصل، یرجى تلبیس الطفل مالبس 

  .مریحة وقابلة للغسل بحیث یمكنھ خوض األنشطة فیھا

في بعض األحیان .  یرجى، إذا أمكن، إرسال غیار مالبس إضافي یحتفظ بھا الطفل في المدرسة: غیار مالبس إضافي
  .یتعرض األطفال لحوادث الحمام، ویمكن أن یحدث انسكاب عصیر وحلیب في وقت الطعام

 خزانات مالبس ستارفیش مجھزة أیًضا ویتوفر بھا عناصر مالبس إضافیة.  
 
 

أجل سالمة الطفل في الفصل الدراسي وخاصةً في الخارج في منطقة الملعب، یرجى تلبیس الطفل أحذیة مغلقة من : األحذیة
  .من األمام ونعل مسطح وغیر زلق مثل أحذیة التنس، وتكون ذات مقاس مناسب ومریحة

 ال تعتبر األحذیة، مثل الشباشب، أحذیة آمنة للعب األنشطة  .  
 

.  سیتم إرسال البطانیة إلى المنزل كل یوم جمعة لغسلھا.طفال إحضار بطانیة مفضلة من المنزلیمكن لأل: البطانیة المفضلة
  .یرجى التأكد من وضع اسم الطفل على البطانیة والمعطف واألشیاء األخرى

 

  .   رال نرید إضاعة ألعابھ أو تعرضھا للكس.  من المھم أال یحضر الطفل ألعابًا إلى المدرسة: جلب ألعاب من المنزل
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  الطوارئ/إصابة الطفل
یرجى الرجوع إلى ما یلي .  الشاغل األساسي ھو سالمة األطفال.في حالة الطوارئ ستتلقى اتصاالً من ستارفیش على الفور

  :في حالة الطوارئ

  واقعة/حادثة

 الموظفون مدّربون على اإلسعافات األولیة واإلنعاش القلبي الرئوي.  

 في الحوادث البسیطة مثل التورمات والخدوش الصغیرة وما إلى ذلك سیقدم الموظفون العالج الالزم.  

 سیبلغك فریق العمل عبر الھاتف.  

 سیكتب الموظفون تقریًرا عن الحادث لمراجعتھ والتوقیع علیھ وتأریخھ.  
 

  حاالت الطوارئ الطبیة

 سیتصل الموظفون بإحدى سیارات اإلسعاف ویشرعون في تقدیم الرعایة الطارئة.  
 ك الموظفون على الفور عبر الھاتفسیتصل ب.  
 إذا لم نتمكن من الوصول إلیك، فسیتصل الموظفون بجھة االتصال في حاالت الطوارئ التالیة المتاحة.  
 سیركب الموظفون في سیارة اإلسعاف مع الطفل، إذا لزم األمر، لطمأنتھ وتوفیر األمان لھ.  

 
  الحرائق
 مكان محدد وآمن سیتولى الموظفون عملیة إجالء األطفال إلى.  
 سیتصل بك الموظفون على الفور عبر الھاتف.  

 
  العواصف الشدیدة

 سیصطحب الموظفون األطفال إلى مالجئ األعاصیر أو إلى مكان آمن مخصص.  
  زوال الخطر"سنتصل بك عندما تعلن سلطات الطقس المحلیة"  

o  زوال الخطر"تشجعك ستارفیش على البقاء في مكان آمن حتى إعالن."  
 الضرورة، سننبھك بأي ضرر أو تداعیات خطیرة على المباني، مثل انقطاع التیار الكھربائي، والتي قد تؤثر  عند

  .على سیر البرامج
 

  األمراض المعدیة
للحصول على إرشادات البدء اآلمن المرتبطة بجائحة كورونا . تنطبق المعلومات التالیة على البرامج النموذجیة :مالحظة

  .، راجع كتیب األسرة للبدایة اآلمنة)19-كوفید(
 

تشمل ھذه األمراض، .تتطلب لوائح المدرسة وإدارة الصحة استبعاد األطفال المصابین ببعض األمراض المعدیة من المدرسة
ال بد أن یباشر .على سبیل المثال ال الحصر، الحصبة، واإلنفلونزا، وجدري الماء، والتھاب الحلق، وأمراض الید والقدم والفم

  .طبیب فحص معظم األمراض المعدیة أو سھلة االنتشار

كالمتنا إذا اشتبھت ستارفیش في إصابة الطفل بمرٍض معٍد، فسنتصل بك الستالم الطفل في غضون ساعة واحدة من م
یرجى تذكر أنھ قد یكون مطلوبًا تقدیم إخطار من أحد الممارسین الصحیین إلى معلم الطفل أو مكتب المركز قبل أن .الھاتفیة

  .   یتمكن الطفل من العودة إلى الفصل الدراسي
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  إغالق المركز
 

  الطقس السیئ
یعلن عن إغالق المدارس في .المناطق التعلیمیة المحلیةتُلغى برامج الطفولة المبكرة عندما تغلق الظروف الجویة السیئة 

إذا تم إغالق المركز التابع لھ طفلك ألسباب .یرجى البحث عن اسم منطقتك التعلیمیة لالطالع على اإلعالن.الرادیو أو التلفاز
  .أخرى غیر الطقس، سنبذل قصارى جھدنا لالتصال بك قبل أن تبدأ المدرسة في ھذا الیوم

  العطالت
من ستارفیش أن أفضل طریقة الحترام جمیع األسر ودعمھا ھي عدم إقامة احتفاالت األعیاد في مراكز تعلیم الطفولة تؤ

بعض األسر ال .تحتفل كل أسرة بالعطالت بشكل مختلف حسب الدین والثقافة والعرق والمعتقدات الشخصیةلماذا؟ .المبكرة
  .  تحتفل بالعطالت على اإلطالق

مشابھ لما ھو علیھ في معظم المناطق " جدول إغالق"ستارفیش ال تحتفل رسمیًا بالعطالت، إال أننا نتبع  على الرغم من أن
تتبع جمیع برامج الطفولة المبكرة، .نتفھم أیًضا أن العدید من األسر تأخذ عطالت مخططة لألسرة خالل ھذه األوقات.التعلیمیة

  :شاملة الخیارات المنزلیة، الجدول التالي
 
 

  األربعاء (+ عید الشكر والجمعة التي تلیھا
  )السابق لعید الشكر لمركز ثورن فقط

 عطلة الشتاء  
  مارتن لوثر كینج االبنعید میالد  
 عطلة الربیع  

 یوم الذكرى  
  یولیو 4(أسبوع عید االستقالل(  
 أیام الزیارة المنزلیة  
 أیام تدریب الموظفین اإلضافیة  

 

  الزیارات المنزلیة ومؤتمرات أولیاء األمور والمعلمین
في بناء عالقات داعمة ومحترمة مع أولیاء األمور تعتبر الزیارات المنزلیة ومؤتمرات أولیاء األمور والمعلمین ذات قیمة 

  .تعزز الزیارات والمؤتمرات معرفتك وفھمك لتقدم نمو الطفل.وفي تطویر فھم واسع لكل طفل في برنامجنا

بین أولیاء األمور والمعلمین خالل ) 2(ومؤتمرین ) 2(تتطلب برامج الطفولة المبكرة في المركز إجراء زیارتین منزلیتین 
  .وھذا یشمل إجراء زیارة منزلیة واحدة قبل بدء العام الدراسي.لبرنامجسنة ا

  :فوائد إضافیة

 التعرف على بعضنا وتبادل المعلومات  
 یقابل األطفال معلمیھم في المنزل  
        مناقشة برامج ستارفیش وفرص القیادة  
 وضع أھداف االستعداد المدرسي لألطفال  
 مناھج دراسیة تتعلق باھتمام الطفل ومھاراتھالوصي بشأن /طلب أفكار من الوالد  
 األوصیاء/مشاركة تقدم الطفل مع الوالدین  
 التعرف على أھداف الطفل واألسرة  
 االنتقال من الروضة  
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  إرشادات المتطوعین
للحصول على إرشادات البدء اآلمن المرتبطة بجائحة كورونا . تنطبق المعلومات التالیة على البرامج النموذجیة :مالحظة

  .، راجع كتیب األسرة للبدایة اآلمنة)19-كوفید(
 

ومع ذلك، من المھم أن یتبع أي شخص في حرم .یسعدنا استقبال اآلباء وأصدقاء المجتمع ونشجعھم على التطوع في مراكزنا
  .ستارفیش القواعد التي تساھم في توفیر بیئة آمنة وصحیة للجمیع

 
إذا .السلوكیات غیر الالئقة التالیة غیر مقبولة ألي شخص بالغ أثناء وجوده في مركز ستارفیش أو أثناء أنشطة البرنامج

أو من /البرامج المستقبلیة وارتكب أحد الوالدین أو شخص بالغ مثل ھذا السلوك، یحق لستارفیش منع ھذا الفرد من أنشطة 
  .دخول المدرسة

 
  األلفاظ البذیئة؛ اإلھانات الجنسیة أو العنصریة

  التنابز باأللقاب/بابأو العرقیة؛ الس
 انتھاك السریة  
 التدخین  
 التحرش الجنسي  
  إھمال األطفال أو تعریضھم للخطر أو اإلساءة

  إلیھم

 التصرف تحت تأثیر المخدرات أو الكحول  
 حیازة المخدرات أو الكحول  
 التھدید أو التخویف اللفظي أو الجسدي  
 أي عنف  
 اإلضرار بالممتلكات أو سرقتھا  
 حیازة سالح  

 

  تھدید السالمة
یمكن أن یشمل تھدید السالمة الكوارث الوطنیة  .سالمة جمیع األطفال والبالغین ھي الشغل الشاغل لستارفیش فامیلي سیرفیسز

   . مجتمعي محدد أو التھدید بوجود قنبلة أو تھدید أو الطبیعیة

   . تُتبع اإلجراءات التالیة عند وجود تھدید مجتمعي أو وطني

  إذا اكتُشف تھدید أو بدا وشیًكا، فسیكون موظفو ستارفیش على المستوى التنفیذي في حالة تأھب وقد یتصلون
  .لالستعالم عن بروتوكوالت المنطقة) إذا كانت تعمل(بالمناطق التعلیمة المحلیة 

 سیتم االتصال بالوالدین مباشرة، وتنبیھھم بشأن بروتوكوالت التزام المكان أو اإلجالء.  
o في اتخاذ اإلجراءات التالیة فسیتم الشروعإذا تقرر أن البقاء في المبنى سیكون أكثر أمانًا، : التزام المكان.  

 دون إذن من  إغالق جمیع أبواب المباني الخارجیة، ولن یُسمح ألي شخص بالدخول أو الخروج
  .موظفي الوكالة

 ،من أجل سالمة الجمیع، بشأن السماح  إذا حدث تھدید أثناء مغادرة األطفال المدرسة، یُتخذ قرار
    . لآلباء بدخول المبنى الصطحاب أطفالھم

o یحدد موظفو ستارفیش على المستوى التنفیذي ما إذا كان اإلجالء ضروریًا ویُحّدد موعده: اإلجالء.  
 یُصطحب األطفال والكبار بأمان إلى خارج المبنى وفقًا لخطة ستارفیش لإلجالء وسائر اإلجراءات.  
 م تبلیغك باسم مركز اإلجالء المحدد في توجیھ اآلباءسیت.  
  یمكنك أیًضا االتصال بمركز التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة مباشرةً أو االتصال برقم ستارفیش

  .3400- 728) 734(للطوارئ وھو 
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مواقف 
یحظر ھذا القانون أیًضا 

إذا تبین، عند الوصول إلى المركز 
أو المغادرة منھ، أن أحد الوالدین أو الوصي یعاني من اإلعاقة ویعتزم توصیل طفلھ في 

لیس من اآلمن أن یركب الطفل معھم ویساعد 

نحن نتبع ونلتزم .األطفال بمفردھم في السیارات أو حولھا
األوصیاء لألطفال بمفردھم في السیارات أو حولھا، وال حتى 

  .شیاء أخرىال ینبغي ترك األطفال بمفردھم حتى لو كنت تدخل المبنى لتستلم أو تسلّم طفًال آخر أو أ

یستغرق األمر دقیقة واحدة فقط لشخص ما لدخول السیارة 

في المئة للرضع  71طر الوفاة بنسبة تعتبر مقاعد السیارة فعالة للغایة عند استخدامھا وتركیبھا بشكل صحیح، مما یقلل من خ
في المئة لألطفال الصغار الذین تتراوح أعمارھم من سنة إلى أربع سنوات 

واجھ للخلف حتى یبلغوا من العمر عامین على األقل أو یصلوا إلى 

رطالً في مقعد معزز، مع استخدام حزام الخصر 

اإلدارة الوطنیة لسالمة المرور على الطرق ى معلومات إضافیة حول مقعد السیارة والمقعد المعزز، قم بزیارة موقع 

ال یمكن للسائقین .مزدحمة للغایة، ال سیما خالل أوقات النزول والتوصیل
  .من أجل سالمة طفلك، یجب علیك اإلمساك بھ أثناء المرور في موقف السیارات

 نفخر ببیئة 
 خالیة من 

 التدخین والتبغ

  الحرم الجامعي
  السجائر اإللكترونیة/الدخان/بیئة خالیة من الممنوعات 

مواقف " المدرسة"تضم .یحظر قانون الوالیة استخدام التبغ أو منتجاتھ داخل المدرسة
یحظر ھذا القانون أیًضا .للسیارات ومالعب محیطة بالمدرسة وكذلك داخل مبنى المدرسة

  .المدرسةالتدخین أو التدخین اإللكتروني أثناء األنشطة التي ترعاھا 

إذا تبین، عند الوصول إلى المركز .  من المھم حمایة األطفال من الوقوع في مواقف خطرة
أو المغادرة منھ، أن أحد الوالدین أو الوصي یعاني من اإلعاقة ویعتزم توصیل طفلھ في 

  :سیارة، فإن موظف برنامج الطفولة المبكرة سیقوم باآلتي
لیس من اآلمن أن یركب الطفل معھم ویساعد سیخبر الوالد أو الشخص البالغ أنھ 

  .في التجھیز لوسیلة نقل بدیلة
  .سیُبلغ الشرطة إذا رفض الوالد أو الشخص البالغ وسیلة النقل البدیلة

  السالمة في مواقف السیارات
  ترك األطفال دون رقابة في السیارات 

األطفال بمفردھم في السیارات أو حولھاتتبنى ستارفیش فامیلي سیرفیسز سیاسة صارمة فیما یخص ترك 
األوصیاء لألطفال بمفردھم في السیارات أو حولھا، وال حتى /بقانون میشیغان المقترح الذي ینص على عدم ترك الوالدین

ال ینبغي ترك األطفال بمفردھم حتى لو كنت تدخل المبنى لتستلم أو تسلّم طفًال آخر أو أ

  :قد یترتب على ترك طفل في السیارة عواقب وخیمة

  .یمكن أن تصل درجات الحرارة إلى مستویات قاتلة في دقائق

  .یمكن اختطاف األطفال

  .یمكن لألطفال تحریك السیارة

  .یمكن أن یترك األطفال السیارة لیبحثوا عنك

  قم بإیقاف تشغیل سیارتك
یستغرق األمر دقیقة واحدة فقط لشخص ما لدخول السیارة .سیارتك في حال تركھا دون رقابةیرجى التأكد من إیقاف تشغیل 

  .ومحاولة القیادة بسرعة، مما قد یؤدي إلى إصابة اآلباء واألطفال اآلخرین

  السالمة في مقعد السیارة
تعتبر مقاعد السیارة فعالة للغایة عند استخدامھا وتركیبھا بشكل صحیح، مما یقلل من خ

في المئة لألطفال الصغار الذین تتراوح أعمارھم من سنة إلى أربع سنوات  54الذین تقل أعمارھم عن سنة واحدة وبنسبة 
  ).مدیر إدارة الصحة المجتمعیة في میشیغان، جیمس كیھ ھافمان االبن

واجھ للخلف حتى یبلغوا من العمر عامین على األقل أو یصلوا إلى یجب أن یركب جمیع الرضع في مقعد السیارة الم
  .أعلى وزن أو ارتفاع تسمح بھ متطلبات الشركة المصنعة لمقعد السیارة

رطالً في مقعد معزز، مع استخدام حزام الخصر  80و 40یجب أن یركب األطفال الذین یتراوح وزنھم بین 
  .والكتف للحصول على أفضل حمایة

ى معلومات إضافیة حول مقعد السیارة والمقعد المعزز، قم بزیارة موقع 

  مسك األیدي من أجل السالمة
مزدحمة للغایة، ال سیما خالل أوقات النزول والتوصیل إن مواقف السیارات في مراكز الطفولة المبكرة

من أجل سالمة طفلك، یجب علیك اإلمساك بھ أثناء المرور في موقف السیارات.دائًما رؤیة األطفال نظًرا لصغر حجمھم

الحرم الجامعي/بیئة المركز
بیئة خالیة من الممنوعات 

یحظر قانون الوالیة استخدام التبغ أو منتجاتھ داخل المدرسة
للسیارات ومالعب محیطة بالمدرسة وكذلك داخل مبنى المدرسة

التدخین أو التدخین اإللكتروني أثناء األنشطة التي ترعاھا 

من المھم حمایة األطفال من الوقوع في مواقف خطرة
أو المغادرة منھ، أن أحد الوالدین أو الوصي یعاني من اإلعاقة ویعتزم توصیل طفلھ في 

سیارة، فإن موظف برنامج الطفولة المبكرة سیقوم باآلتي
  سیخبر الوالد أو الشخص البالغ أنھ

في التجھیز لوسیلة نقل بدیلة
 سیُبلغ الشرطة إذا رفض الوالد أو الشخص البالغ وسیلة النقل البدیلة

 

السالمة في مواقف السیارات
ترك األطفال دون رقابة في السیارات 

تتبنى ستارفیش فامیلي سیرفیسز سیاسة صارمة فیما یخص ترك 
بقانون میشیغان المقترح الذي ینص على عدم ترك الوالدین

ال ینبغي ترك األطفال بمفردھم حتى لو كنت تدخل المبنى لتستلم أو تسلّم طفًال آخر أو أ.لدقیقة واحدة
 

قد یترتب على ترك طفل في السیارة عواقب وخیمة

 یمكن أن تصل درجات الحرارة إلى مستویات قاتلة في دقائق

 یمكن اختطاف األطفال

 یمكن لألطفال تحریك السیارة

 یمكن أن یترك األطفال السیارة لیبحثوا عنك
 

قم بإیقاف تشغیل سیارتك
یرجى التأكد من إیقاف تشغیل 

ومحاولة القیادة بسرعة، مما قد یؤدي إلى إصابة اآلباء واألطفال اآلخرین
 

السالمة في مقعد السیارة
تعتبر مقاعد السیارة فعالة للغایة عند استخدامھا وتركیبھا بشكل صحیح، مما یقلل من خ

الذین تقل أعمارھم عن سنة واحدة وبنسبة 
مدیر إدارة الصحة المجتمعیة في میشیغان، جیمس كیھ ھافمان االبن: المصدر(

 یجب أن یركب جمیع الرضع في مقعد السیارة الم
أعلى وزن أو ارتفاع تسمح بھ متطلبات الشركة المصنعة لمقعد السیارة

  یجب أن یركب األطفال الذین یتراوح وزنھم بین
والكتف للحصول على أفضل حمایة

ى معلومات إضافیة حول مقعد السیارة والمقعد المعزز، قم بزیارة موقع للحصول عل
  .السریعة

مسك األیدي من أجل السالمة
إن مواقف السیارات في مراكز الطفولة المبكرة

دائًما رؤیة األطفال نظًرا لصغر حجمھم
 

https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats
https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats
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  األماكن المخصصة للمعاقین
سیارات لذوي االحتیاجات الخاصة مخصصة فقط لألشخاص كما ھو الحال في أي موقف عام للسیارات، فإن أماكن وقوف ال

  .الذین یحملون بطاقات أو ملصقات رسمیة للمعاقین

 

  كامیرات الفیدیو
ال تتوفر  .قد تستخدم ستارفیش فامیلي سیرفیسز كامیرات الفیدیو لضمان سالمة وأمن األطفال واألسر والموظفین والمتطوعین

تستلزم الخصوصیة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، دورات المیاه أو أماكن تغییر كامیرات الفیدیو في المناطق التي 
  .الحفاظات

 

  التقاط الصور
وإذا اخترت عدم   .سیُطلب من جمیع اآلباء التوقیع على نموذج إصدار صورة كجزء من حزمة أذونات الوالدین والتفاھم

  .السماح بالتقاط صورة لك أو لطفلك، فسنحترم طلبك

 من أجل الحفاظ على خصوصیة كل أسرة، نطلب من اآلباء االمتناع عن التقاط صور ألطفال آخرین.  
 
 

  الملحق
 

  مواقع مركز ستارفیش
  

  المركز
 

  قائد المركز
 

  العنوان
  سیسیل

 
  سیسل أفینیو 5690  جانیس مورالیس ریفیرا

  48210دیترویت، میشیغان 
  سنترال أفینیو 4330  كارین روبنسون  سنترال أفینیو

  48210دیترویت، میشیغان 
  ستریت 25، 1450  جینیفر سكینز  كوفیَننت ھاوس

  48216دیترویت، میشیغان 
  بیتش دالي 12100  أبریل ساویر  كریستود

  48239ریدفورد، میشیغان 
  فورت ستریت .2237S  الكریسا براون  فورت ستریت

  48217دیترویت، میشیغان 
  ھیفلي 30000  كریستل دیونیز  ھیفلي

  48141إنكستر، میشیغان 
  لیندون 32765  میشیل برونیاك  لیفونیا

  48154لیفونیا، میشیغان 
  دبلیو مكنیكولز 8245  سیلینا بیرد  ماریجروف

  48221دیترویت، میشیغان 
  ھاجرتي. N 11100  كاري جراھام  كانتون/بلیموث

  48170بلیموث، میشیغان 
  أنابولیس ستریت 25251  مارلین بیستر  ثورن

  48125دیربورن ھتس، میشیغان 
  میشیغان أفنیو 26429  اشلي بیرس  ویستوود

  48141إنكستر، میشیغان 
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  حقوق العمیل
 

 المعاملة بكرامة واحترام.  
 عدم التعرض لألذى أو اإلساءة.  
 تلقي الخدمات في بیئة نظیفة وآمنة.  
  ما لم یكن (الخصوصیة والحفاظ على سریة معلوماتك

  ).اإلبالغ مطلوبًا بموجب القانون
  خدماتنا/خدماتيالمشاركة في تخطیط.  
  عدم التعرض للتمییز على أساس العرق أو اللون أو

األصل القومي أو اإلعاقة أو الجنس أو المیل الجنسي 
  .أو السن أو االنتماء السیاسي أو الدین

  فھم إجراءات حل الشكاوى والتماس المساعدة فیما
یخص المخاوف أو المظالم بما في ذلك الردود 

  .لمفھومة في الوقت المناسبالموضوعیة والمنصفة وا
  الھاتف أو البرید أو أي وسیلة (توفیر اتصال مفتوح

  ).أخرى ما لم یتم تقییدھا بخالف ذلك في خطة السلوك
إذا شعرت أن حقوقك قد انتھكت أو إذا كانت لدیك شكوى، 

وطلب التحدث  3400-728 (734) یرجى االتصال بالرقم 
: إلى محامي العمیل أو المراسلة عبر البرید اإللكتروني

Quality@sfish.org  
  

  عن طریق تقدیم طلب قد (للوصول إلى سجلك
  .)یتضمن رسوًما مقابل تكلفة النسخ

  

  الحق في مراجعة السجالت
الوصي في مراجعة سجل الطفل، فیرجى تحدید /إذا رغب أحد الوالدین.األوصیاء مراجعة سجل أطفالھم وطلب نسخة منھ/یحق للوالدین

  .ساعة من طلبھم لمراجعة السجالت وإصدار نسخ، إذا لزم األمر 24سنساعد األسر في غضون .موعد مع مرشد خدمات األسرة

 

  إجراءات التظلم
  الخطوة األولى
 بإجراء اتصال شخصي مع الشخص الذي لدیك شكوى ضده على سبیل المثال، قم.حاول حل المشكلة بصفة غیر رسمیة.  
 حدد موعًدا لمناقشة المخاوف أو الشكوى.  
 جھز أكبر قدر ممكن من المعلومات لالجتماع، بما في ذلك التفاصیل المتعلقة باألوقات والتواریخ.  
  فاتبع الخطوة الثانیة أیام تقویمیة، 10إذا لم یتم حل المشكلة في غضون.  

    الثانیةالخطوة 
 اطلب نموذج شكوى برنامج ستارفیش للطفولة المبكرة من مركز التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة الخاص بك.  
 اذكر أكبر قدر ممكن من التفاصیل.اتبع التعلیمات الموجودة في النموذج.  
 أو المشرف المباشر على الشخص الذي لدیك شكوى ضده/أرسل النموذج إلى قائد المركز و.  
 احتفظ بنسخة من النموذج في سجالتك.  
 بعد استالم  أیام تقویمیة 10أو المشرف المباشر موعد اجتماع مشترك، والذي سیعقد في غضون /سیحدد قائد المركز و

  .والشخص المتظلم ضده) الشخص صاحب الشكوى(سیضم االجتماع مقدم الشكوى .نموذج التظلم
  یجب تسجیل نتیجة ھذا .الواردة في نموذج التظلم ومحاولة حل المشكلةیھدف ھذا االجتماع إلى مراجعة المعلومات

  .االجتماع في استمارة تقریر لجنة التظلمات التابعة لبرنامج ستارفیش فامیلي سیرفیسز للطفولة المبكرة
    الخطوة الثالثة
 االتصال بمكتب برنامج  في حال عدم حل المشكلة، أو لم تكن راضیًا عن اإلجراء الذي تم اتخاذه، فیمكنك بعد ذلك

  .الطفولة المبكرة التابع لوكالة ستارفیش فامیلي سیرفیسز لطلب اجتماع إضافي لمناقشة الشكوى الخاصة بك
 سیتطلب األمر استعراض سجل مفصل ووثائق واضحة لجمیع االجتماعات السابقة.  
  جتماًعا جدیًدا ألطراف الشكوىبعد تلقي طلب آخر، سینسق الموظفون المندوبون اأیام تقویمیة  10في غضون  .  

 
  قواعد الوساطة المنصفة والموضوعیة

  إذا تم الوصول إلى المستوى الثالث، فسیقوم الموظفون المختصون بإحضار جمیع وثائق الشكاوى المقدمة إلى االجتماع
  .لكي یراجعھا الجمیع

  منفصلة قبل ھذا االجتماع الجماعيومن أجل الحفاظ على الموضوعیة، لن یتم الدعوة إلى اجتماعات فردیة.  

  .تتوفر إشعارات ممارسات الخصوصیة في مركز طفلك

mailto:Quality@sfish.org
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 وخالل جلسة االجتماع، ال یسمح بأي اعتداءات لفظیة؛ حیث یلزم التحلي بالسلوك واللغة المھنیة في جمیع األوقات.  
 ومن المھم مالحظة أن الغرض من ھذه االجتماعات ھو التوصل إلى حل ودي.  

  .إجراءات التظلم اإلضافیة في المكتب الخاص بمركز طفلكیرجى االطالع على . قد یلزم اتخاذ مزید من اإلجراءات

 
 

  التدخل المبكر لألطفال ذوي االحتیاجات االستثنائیة
 

الخاص وخدمات الدعم ذات  ھو قانون التعلیم الفیدرالي الذي یتطلب من المدارس توفیر التعلیم قانون تحسین تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة
  .  الصلة لألطفال ذوي اإلعاقة

 
، "الجزء ج"قد یتلقى الرضع واألطفال الصغار من الوالدة حتى سن الثانیة خدمات التدخل المبكر بموجب قانون تعلیم األفراد المعاقین 

  ).  Early On" (في الصغر"ویتم توفیر ھذه الخدمات من خالل برنامج 
 

عاًما تعلیًما خاًصا وخدمات ذات صلة بموجب قانون تعلیم األفراد المعاقین  21و 3قد یتلقى األطفال والشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 
  .  ، ویتم توفیر ھذه الخدمات من خالل وكالة التعلیم المحلیة التي تشمل المناطق التعلیمیة"الجزء ب"
 

كما أنك تتمتع أنت وطفلك بحمایة وحقوق قانونیة .ني، فإنك تقوم بدور مھم للغایة في تعلیم طفلكبصفتك أحد الوالدین أو الوصي القانو
المنطقة (تتولى وكالة التعلیم المحلیة .أثناء التقییم وعملیة برنامج التعلیم الفردي بموجب قانون تعلیم األفراد المعاقین) ضمانات إجرائیة(

  .  موجب قانون تعلیم األفراد المعاقین وقوانین والیتناتقدیم شرح مكتوب لحقوقك ب) التعلیمیة
 

  :التاليلمركز موارد ومعلومات اآلباءتتضمن بعض الضمانات اإلجرائیة الھامة وفقًا 

  تعلیم األفراد المعاقین واإلجراءات حق الوالدین في تلقي توضیح شامل لجمیع الضمانات اإلجرائیة المتاحة بموجب قانون
  .المتبعة في الوالیة لتقدیم الشكاوى

 السریة وحق الوالدین في فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة ألطفالھم.  

  تعلیم عام مناسب مجاني(حق الوالدین في المشاركة في االجتماعات المتعلقة بتحدید وتقییم مستوى طفلھم، وتوفیر (
  .ألطفالھم

 ین في الحصول على تقییم تعلیمي مستقل ألطفالھمحق الوالد.  

  بشأن األمور المتعلقة بتحدید وتقییم أو وضع طفلھم، وتوفیر تعلیم عام مناسب " إشعار خطي مسبق"حق الوالدین في تلقي
  .مجاني لطفلھم

 حق الوالدین في القبول أو الرفض قبل اتخاذ المدرسة إجراءات معینة تخص طفلھم.  

 ي عدم الموافقة على القرارات التي یتخذھا النظام المدرسي فیما یخص ھذه القضایاحق الوالدین ف.  

  حق الوالدین والمدارس في استخدام آلیات قانون تعلیم األفراد المعاقین لتسویة النزاعات، بما في ذلك الحق في الطعن
  .على القرارات

 
مناقشة ھذا األمر مع معلم طفلك أو زائر المنزل أو مرشد خدمات إذا كنت تشك في أن طفلك من ذوي االحتیاجات الخاصة، فیرجى 

  .األسرة أو أخصائي اإلعاقة
  جدول مواعید المتطوعین

 

  نزاعات حضانة األطفال
  :سیتم التعامل مع حاالت حضانة األطفال على النحو التالي

 من اصطحاب الطفل من المركز حتى تثبت الحضانة عن طریق دعوى قضائیة، ال یجوز ألحد الوالدین أن یمنع اآلخر.  
  ال یخول لنا الحق القانوني حجب الطفل عن أحد الوالدین، ما لم یكن ھناك إجراء قضائي یقصر حضانة الطفل على أحد

  .الوالدین
 سیتم االحتفاظ بھا في ملف .یجب إرسال نسخة من أمر القاضي الذي یثبت الحضانة إلى مكتب برنامج تعلیم الطفولة المبكرة

  .طفلك

https://sites.ed.gov/idea/about-idea/
https://www.parentcenterhub.org/
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 أو قائد المركز/یرجى التأكد من إحضار أي أوامر أو وثائق جدیدة تبین التغییرات في الحضانة إلى مرشد خدمات األسرة و.  
 
 

  إھمال األطفال/إساءة معاملة
  تعریفات
  عاًما 18إلى أي شخص یقل عمره عن " طفل"تشیر كلمة.  
  إلحاق األذى أو التھدید بإلحاق األذى بصحة الطفل أو رفاھھ من جانب شخص مسؤول عن صحتھ  إساءة معاملة األطفالتعني

  .أو رفاھھ، وھي إصابة غیر عرضیة أو جسدیة أو عقلیة أو اعتداء جنسي أو سوء معاملة

  ا یحدث الضرر الذي یلحق بصحة الطفل أو رفاھھ من جانب الشخص المسؤول عن رعایة الطفل وھو م إھمال الطفلیعني
  .عن طریق اإلھمال بما في ذلك عدم توفیر الغذاء الكافي والمأوى والملبس والرعایة الطبیة وقلة اإلشراف

 
  القانون ومسؤولیة الموظفین
في إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم، بتقدیم  لالشتباهالذي لدیھ سبب معقول "أن یقوم الموظف،  1989یتطلب قانون حمایة الطفل لعام 

بالغٍ شفوي على الفور عن طریق الھاتف أو بأي طریقة أخرى، أو تقدیم بالغٍ عن االشتباه في إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم، مع 
  ".  إتباع ذلك ببالغٍ مكتوب

 الوصي بالبالغ/قد یتم أو ال یتم إعالم الوالد.  
 

  مسؤولیة الوالدین
یجوز ألي شخص، بما في ذلك الطفل، لدیھ سبب معقول لالشتباه في إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم، أن یبلغ إدارة الصحة والخدمات 

  .  تظل ھویة المبلّغ سریة وال یمكن اإلفصاح عنھا إال بموافقتھ أو بموافقة المحكمة.اإلنسانیة أو أي وكالة إلنفاذ القانون بھذا األمر
 

 

بیان عدم التمییز الصادر عن وزارة الزراعة األمریكیة
الحقوق لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالي ولوائح وسیاسات وفقًا 

المدنیة التابعة لوزارة الزراعة األمریكیة، یُحظر على وزارة الزراعة 
األمریكیة ووكاالتھا ومكاتبھا وموظفیھا والمؤسسات المشاركة في 

برامج وزارة الزراعة األمریكیة أو التي تدیرھا التمییز على أساس 
العرق أو اللون أو األصل القومي أو الدین أو الجنس أو الھویة 

أو المیل الجنسي أو اإلعاقة ) بما في ذلك التعبیر عن الجنس(جنسیة ال
األبویة أو الدخل /أو السن أو الحالة االجتماعیة أو الحالة األسریة

المستمد من برنامج المساعدة العامة أو المعتقدات السیاسیة أو االنتقام 

أو الثأر من نشاط الحقوق المدنیة السابق، في أي برنامج أو نشاط 
ال تنطبق جمیع القواعد (تقوم بھ أو تمولھ وزارة الزراعة األمریكیة 

تختلف سبل االنتصاف والمواعید النھائیة لتقدیم ).على جمیع البرامج
  .الشكاوى باختالف البرامج أو الوقائع

یتعین على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یحتاجون إلى وسائل اتصال 

على سبیل المثال، طریقة (امج بدیلة للحصول على معلومات عن البرن
برایل، وطباعة كبیرة، وشریط صوتي، ولغة اإلشارة األمریكیة، وما 

االتصال بالوكالة المسؤولة أو مركز التكنولوجیا والموارد ) إلى ذلك

التابع لوزارة الزراعة األمریكیة " تارجت"المتاحة للتوظیف الیوم 
أو ) تفیةاتصال صوتي وطابعة ھا( 2600-720 (202) على 

االتصال بوزارة الزراعة األمریكیة من خالل الخدمة الفیدرالیة 

وباإلضافة إلى ذلك، .8339-877 (800) لترحیل االتصاالت على 
  .قد یتم توفیر معلومات البرنامج بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة

لتقدیم شكوى بشأن التمییز في البرنامج، استوِف نموذج الشكوى 
، AD-3027في برنامج وزارة الزراعة األمریكیة،  المتعلقة بالتمییز

كیفیة تقدیم شكوى تتعلق بالتمییز في  الموجود على اإلنترنت على
وفي أي مكتب تابع لوزارة الزراعة األمریكیة أو اكتب  البرنامج 

خطابًا موجًھا إلى وزارة الزراعة األمریكیة واذكر في الخطاب جمیع 
لطلب نسخة من نموذج الشكوى، .المعلومات المطلوبة في النموذج

أرسل النموذج أو الخطاب المكتمل .9992-632 (866) اتصل على 
وزارة الزراعة :البرید) 1:(إلى وزارة الزراعة األمریكیة عن طریق

اندبیندس  1400عد وزیر الحقوق المدنیة، األمریكیة، مكتب مسا

-20250 أفینیو، ساوثویست واتر فرونت، واشنطن العاصمة، 
برید ) 3(؛ أو 7442-690 (202)  :فاكس) 2(؛ أو 9410

  program.intake@usda.gov. :إلكتروني

ھي جھة توفیر فرص متكافئة وفرص عمل وزارة الزراعة األمریكیة 
.وجھة إقراض

 

 

 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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