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یعمل على جمع الخدمات   بنا وشركائھا معًا لتقدیم خدمات شاملة عالیة المستوى. إن نموذج التعاون الخاص Eastersealsتعمل مواقع  
 المختلفة معًا إلحداث تأثیر أكبر على األطفال واألسر. إن فرق التعلم المبكر والخدمات التي تقدمھا مدرجة أدناه.

 المراكز الشریكة
  Early Head Startو  Preschool for Allو Head Startتجمع المراكز الشریكة لنا خدمات رعایة الطفل وخدمات برامج  

لتوفیر الخدمات بأعلى مستوى ممكن لطفلك. بدون ھذه الخدمات المجتمعة معًا، ستكون الجودة أقل. نحن   Prevention Initiativeو
واالستمرار في االلتحاق بجمیع مصادر التمویل، بما في ذلك إعانة رعایة الطفل (تسمى أیًضا   تقدیم طلب نشجع جمیع أولیاء األمور على

 الطفل).منحة رعایة 

 الخدمات التي تقدم في المركز
ساعات   7لمدة  Prevention Initiativeو Early Head Startو Head Startفي برامج الضواحي الخاصة بنا، یتم تقدیم خدمات  

یقررھا  في الیوم على مدار العام. توجد بعض أیام اإلجازات على مدار العام لقضاء العطالت وللتطویر المھني وأیام إجازات أخرى
أشھر في العام (انظر   10لمدة ساعتین ونصف في الیوم على مدار  Preschool for Allالبرنامج أو المراكز الشریكة. تستمر خدمات 

 لمزید من التفاصیل).   PFAملحق 

ساعات في الیوم على مدار  7.5لمدة  Early Head Startوبرنامج  Head Startفي البرامج الخاصة بنا في شیكاغو، یستمر برنامج 
 ساعات في الیوم على مدار العام. 10لمدة  Early Head Start Child Care Partnershipالعام، بینما یستمر برنامج 

. خالل تلك الساعات، تقدم المراكز الشریكة الخدمات HS/EHS/PI/PFAیخصص كل موقع جدوًال یومیًا یحدد فیھ ساعات برامج 
في دلیل أولیاء األمور والملحقات لكل برنامج، بما في ذلك نسبة األطفال إلى طاقم العمل المحسنة ومؤھالت المعلمین وخدمات   الموضحة

التغذیة وإجراءات السالمة. تحتاج العدید من األسر إلى رعایة إضافیة في المركز بعد ھذه الساعات وتجري ترتیبات مباشرة مع المركز.  
مات بناًء على معاییر الترخیص في والیة إلینوي خالل أي ساعات إضافیة لرعایة األطفال. إذا فقد ولي أمر ملتحق  تقدم المراكز الخد

أھلیتھ للحصول على خدمات رعایة الطفل (على سبیل المثال، بسبب فقدان الوظیفة)، فسیظل الطفل ملتحقًا   HS/EHS/PFA/PIببرامج 
في المركز، ولكن یجب على   HS/EHS/PFA/PIلطفل حضور ساعات تقدیم خدمات . وسیظل بإمكان اHS/EHS/PFA/PIبخدمات  

)  Family Health Advocateأولیاء األمور الحضور الصطحاب طفلھما في نھایة تلك الساعات.  سیساعد أخصائي صحة األسرة (
ریب وظیفي أو الدراسة لیصبح مؤھًال مرة  ولي األمر في تحقیق ھدفھ المتمثل في العثور على وظیفة جدیدة أو التسجیل في برنامج تد

 أخرى للحصول على خدمات رعایة الطفل.

 فریق صحة/تغذیة األسرة 
یعمل ھذا الفریق مع المواقع واألسر لتعزیز مشاركة ولي األمر واألسرة.  یجتمع أخصائیو صحة األسرة بكل أسرة في بدایة االلتحاق  

االحتیاجات وتحدید األھداف. یعمل أخصائیو صحة األسرة واألسرة معًا لتحقیق ھذه األھداف من  إلكمال نقاط القوة لدى األسرة وتقییم 
 خالل اإلحاالت. ستتم مراجعة تقییم األسرة واألھداف بانتظام طوال فترة االلتحاق.

رفة ما یحدث في المركز.  لدى األسر أیًضا فرص لتولي أدوار قیادیة في المركز. یمكنھم حضور اجتماعات لجنة أولیاء األمور لمع
  یمكنھم أیًضا الترشح ألدوار قیادیة. ینتخب أولیاء األمور المسؤولین للمساعدة في إدارة االجتماعات. لدینا رؤساء ونواب رؤساء وأمناء

ومن برنامج   Head Startلكل لجنة خاصة بأولیاء األمور في المراكز. تقوم أیًضا لجان أولیاء األمور بانتخاب ممثل من برنامج 
Early Head Start .(أو لجنة السیاسات في شیكاغو) لمجلس السیاسات على مستوى البرنامج 
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 مشاركة وشراكة األسرة والمجتمع 
 یبدأ أخصائیو صحة األسرة في بناء عالقة قائمة على االحترام والثقة مع كل أسرة منذ اللقاء األول •
لقوة لدى األسرة وتقییم االحتیاجات ویتحدثون عن أھداف  یراجع طاقم العمل وأولیاء األمور نقاط ا •

 األسرة. (نطلق على ھذا األمر اتفاقیة الشراكة األسریة.) 
ھو منھج قائم على البحث ومصمم ألولیاء أمور األطفال البالغین من العمر   Baby TALKإن المنھج الخاص بأولیاء األمور التابع لمنظمة  •

 Readyلبیة اھتمامات أولیاء األمور المختلفة. ونكمل المنھج الخاص بأولیاء األمور ھذا بمنھج یُسمى أعوام. وقد تم تخصیصھ لت  0-5
Rosie  .یتم تقدیمھ عبر مقاطع فیدیو 

 Baby TALKسیجتمع أخصائیو صحة األسرة بأولیاء األمور مرتین في العام على األقل في منزل األسرة، مستخدمین منھج منظمة  •
 للتحدث عن قضایا التربیة التي تھم ولي األمر والقیام باألنشطة المخطط لھا خصیًصا لطفلك. 

لكل یوفر طاقم العمل اإلحاالت والموارد المناسبة (السكن، التدریب الوظیفي، األنشطة المجانیة، ورش العمل، االستشارات الصحیة السلوكیة)   •
 حدة  عائلة على 

 دیدة طوال العام، ویمكن ألولیاء األمور المساعدة عن طریق إحالة األصدقاء واألقارب إلینانقوم باستقبال أطفال وأسر ج •
ر یعمل أخصائیو صحة األسرة مع أولیاء األمور والمراكز لتقدیم أنشطة تشارك فیھا األسرة (ورش العمل والجلسات االجتماعیة ألولیاء األمو •

 ألخرى)  واجتماعات أولیاء األمور واألنشطة المجتمعیة ا
 یتعاون طاقم العمل مع المدارس واألسر للمساعدة في االنتقال إلى أنشطة مرحلة الروضة •

 الصحة

یقوم أخصائیو صحة األسرة بمتابعة ودعم األسر في الحصول على الفحوصات البدنیة وفحوصات األسنان والتطعیمات وجمیع الفحوصات  •
 والدوري والتشخیص والعالج) الخاص بوالیة إلینوي(برنامج الفحص المبكر  EPSDTالصحیة وفقًا لجدول 

 األطفال مرتین على األقل في العام سیتم قیاس طول ووزن •
(تم إیقاف خدمات تناول الوجبات وسط أجواء  تعزیز خدمات تناول الوجبات وسط أجواء شبیھة باألجواء العائلیة والحفاظ على صحة األسنان  •

 شبیھة باألجواء العائلیة وغسل األسنان مؤقتًا حتى إشعار آخر)
 سیعمل طاقم العمل مع األسر على وضع خطط التغذیة وخطط غذائیة بدیلة •
 قة تعاونیة مع أخصائیي الصحة المحلیین تطویر عال •

 خدمات التغذیة  

 Headیقوم أخصائي التغذیة المعتمد/المرخص بمراجعة قوائم الموقع لضمان تقدیم األطعمة المغذیة ألطفال برنامج  •
Start/Early Head Start  

 أسئلة حول خدمات التغذیة یقوم أخصائي صحة األسرة بتوصیل أولیاء األمور بأخصائي التغذیة عندما تكون لدیھم •
 یقدم أخصائي التغذیة خطًطا غذائیة بدیلة لألطفال الذین یحتاجون إلى نظام غذائي خاص ویساعد أي طفل على تلبیة احتیاجاتھ الغذائیة  •
 یتم تقدیم خطة عمل خاصة بالتغذیة لألطفال الذین یعانون من مشكالت في الوزن   •
 م العمل وأولیاء األموریتم توفیر ورش عمل بشأن التغذیة لطاق •
 یتم تقدیم اإلفطار والغداء والوجبات الخفیفة الخاصة بفترة الظھیرة أو العشاء یومیًا   •
 یتم دعم وتشجیع الرضاعة الطبیعیة  •
أمواًال من برنامج الرعایة الغذائیة لألطفال  HS/EHSالتي تقدم خدمات برنامج  Eastersealsتستخدم مواقع  •

)، كمصدر أساسي للدفع مقابل USDA)، وھو برنامج تابع لوزارة الزراعة األمریكیة (CACFPوالبالغین (
 . HSو EHSالحصول على الوجبات لجمیع أعمار األطفال الملتحقین ببرنامج 
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 فریق التعلیم والشمولیة والدعم االجتماعي العاطفي 
ال على التعلم.  یشترك ھذا الفریق مع المعلمین وأولیاء األمور/األوصیاء والمدیرین للتأكد من توفر بیئة آمنة تفاعلیة في الفصول الدراسیة تشجع األطف

التوصیات  یتمثل دور الفریق في توجیھ المعلمین وإرشادھم في الفصل الدراسي من خالل بناء العالقات وتوضیح األفكار بعرض أمثلة وتقدیم 
األطفال  واالقتراحات وتوفیر فرص التطور المھني.  یلعب فریق التعلیم/الشمولیة دوًرا حیویًا أیًضا في ضمان احتواء جمیع األطفال، بما في ذلك 

ت كل طفل  الذین یعانون من إعاقات مشخصة، بشكل كامل في أنشطة البرنامج. یتم تنفیذ ھذا من خالل تخصیص الخدمات المقدمة حسب احتیاجا
 واإلحاالت إلى موارد خارجیة والدورات التدریبیة والتخطیط لمرحلة االنتقال مع المعلمین وأولیاء األمور. 

 
 تعریف االستعداد للمدرسة

نھجھ في االستعداد للمدرسة بأن یكون األطفال مستعدین للمدرسة وأن تكون األسر مستعدة لدعم العملیة  Head Startیُعّرف برنامج  •
 التعلیمیة الخاصة بأطفالھم وأن تكون المدارس مستعدة الستقبال األطفال. 

لنجاح في المدرسة وللتعلم والحیاة االستعداد للمدرسة على أنھ امتالك األطفال للمھارات والمعرفة والتوجھات الالزمة ل Head Startیرى  •
 فیما بعد.

 یجب أن تضع البرامج أھدافًا خاصة باالستعداد للمدرسة تتناسب مع أعمار األطفال الملتحقین وتطورھم.  •
ال  یساعد قیاس التقدم نحو تحقیق أھداف االستعداد للمدرسة على قیام البرامج بتخصیص الخدمات المقدمة لكل طفل والتأكد من أن األطف •

 یعرفون ویستطیعون القیام بالمطلوب لیكونوا مستعدین لمرحلة الروضة. 
أولیاء األمور باعتبارھم مقدمي الرعایة األساسیین لألطفال ومعلمیھم وداعمیھم األھم. یتعین على البرامج التشاور مع   Head Startیحترم  •

 أولیاء األمور في وضع األھداف الخاصة باالستعداد للمدرسة
والمدارس معًا لتعزیز مھارات االستعداد للمدرسة وإشراك األسر في تعلم   Head Startقال األطفال إلى مرحلة الروضة، تعمل برامج مع انت •

 أطفالھم.  

 التعلیم 

 تستخدم جمیع الفصول الدراسیة المنھج اإلبداعي المبني على األبحاث والمتوافق مع معاییر الوالیة للتعلم المبكر •
مات باستمرار وتستخدم المالحظات والصور ومقاطع الفیدیو والتسجیالت الصوتیة وأمثلة على أعمال األطفال لتوضیح كفاءاتھم  یتم عمل التقیی •

 في مجموعة متنوعة من مجاالت التعلم التي ُحددت على أنھا أساسیة في إعداد الطفل للمدرسة
 ئج واستخدامھا لتوجیھ الخطط وتخصیص الخدمات والتطویر المھني. بعد كل نقطة من نقاط الفحص األربعة في العام، یتم تحلیل النتا •
 أولیاء األمور والمعلمین في العام.   بینتشمل الخدمات المقدمة في المراكز زیارتین منزلیتین واجتماعین  •
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 الشمولیة

الجانب االجتماعي والعاطفي والسمع/الرؤیة  یخضع جمیع األطفال لفحوصات النمو بصورة منتظمة للنظر إلى التطور بصفة عامة وتطور  •
 ولتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة للمزید من التقییمات أم ال 

 إذا اكتُشفت أیة مشكالت تدعو للقلق، یُحال األطفال إلى الوكاالت المناسبة ویقدم لھم الدعم خالل عملیة التقییم  •
 یص باإلضافة إلى أقرانھم الذین یتطورون بصورة طبیعیة.تتضمن الفصول الدراسیة األطفال ذوي اإلعاقات مسبقة التشخ •
 % من نسبة الملتحقین إلى األطفال ذوي اإلعاقات 10سیُخصص ما ال یقل عن  •

 الدعم االجتماعي العاطفي 

 یُعیّن أخصائي/استشاري نفسي اجتماعي مؤھل لكل موقع. •
تدریب والتوجیھ لطاقم العمل فیما یخص دعم التطور العاطفي  یقوم األخصائي/االستشاري بالمالحظة العامة للفصل الدراسي ویقدم ال  •

 واالجتماعي لألطفال. 
 ویجري األخصائي/االستشاري أیًضا عملیات المالحظة الشخصیة لألطفال بموافقة أولیاء األمور ویقدم اقتراحات بشأن استراتیجیات للعمل مع •

 الطفل في الفصل الدراسي وفي المنزل. 
 جلسات استشارة متعلقة باألزمات ویمكن إحالتھا لخدمات خارجیة إضافیة عند الحاجة. 3ستفادة من كل أسرة بإمكانھا اال •

 الحضور

! سیخبرك طاقم العمل بالمركز عن أي إجازات مخطط لھا Early Head Startو Head Startنحن نقدم خدمات طوال العام لبرنامجي  •
 حتى تتمكن من االستعداد. 

ھ  إن الحضور مھم جًدا لنجاح طفلك في التعلم المبكر باإلضافة إلى النجاح المستقبلي بالمدرسة. لذا نطلب منك إحضار طفلك كل یوم تكون فی •
المدرسة مفتوحة إال إذا كان مریًضا. یُرجى الحرص على إلباس طفلك المالبس المالئمة للطقس حتى یكون مستعًدا للطقس القاسي أو البارد 

 األطفال یذھبون للخارج في معظم األیام. ألن 
% وتعرضھ لخطر وصول نسبة غیابھ إلى معدل 90قد یؤدي الغیاب لمدة یومین في الشھر إلى وصول نسبة حضور طفلك إلى أقل من  •

نسبة الغیاب إلى  یوًما في البرنامج، سوف یراجع طاقم العمل حضور كل طفل لمعرفة ما إذا كان الطفل معرًضا لخطر وصول  60خطیر. بعد 
 معدل خطیر أم ال. سوف نطور خطة للعمل مع أولیاء األمور المعنیین لتحسین نسبة حضور الطفل. 

في حالة وجوب غیاب طفلك، قم بإعالمنا مبكًرا أو اتصل في صباح یوم الغیاب. إذا لم نتلقَّ منك إخطاًرا، فسوف نتصل بك. یجب أن نتحقق   •
 رعایة للطفل الغائب في غضون ساعة واحدة من وقت وصول الطفل المتوقع لالطمئنان على سالمتھ. مع ولي األمر/الوصي أو مقدم ال

  في حالة وجوب غیاب طفلك لفترة طویلة، یجب على ولي األمر أن یطلب كتابیًا استمرار التحاق الطفل لدینا. یجب أن یذكر الطلب تاریخ بدء •
تتم الموافقة على طلبات الغیاب ألكثر من أسبوعین من قِبَل كل من المركز الغیاب وسبب الغیاب وموعد عودة الطفل. یجب أن  

 . وسننظر بعنایة في كل طلب.  Eastersealsو
أیام دراسیة) أو أكثر دون موافقة مسبقة شاغرة، ومن ثم سیحتاجون إلعادة التقدیم   10قد تُعتبر مقاعد األطفال الذین یغیبون لمدة أسبوعین ( •

 عني أنھ یجب تحدید األھلیة مرة أخرى وقد ینتھي األمر بالطفل في قائمة االنتظار. عند عودتھم. ھذا ی
لین لدینا كل شھر.  Head Startنحن مسؤولون عن التأكد من أن خدمات  • نحن ندعم أولیاء األمور لجعل الحضور إلى تُقدم للملتحقین الُمَموَّ

 المدرسة أولویة أسریة.
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 العائالت بشأن إجراءات استخدام المرحاض إرشادات إلى  
 

 عالمات االستعداد للتدریب على استخدام المرحاض 
عالمات    ومن بین.  نموهمستوى   من حیث تحدید الوقت الذي ینبغي فیھ البدء في تدریب الطفل على استخدام المرحاض على استعداده  شأن  یعتمد القرار ب

 :  االستعداد ما یلي

 . ساعتین على األقل في المرة الواحدة أو بعد االستیقاظ من الغفواتلمدة  ةالطفل جافحفاضة بقاء  •

 . تغوطأو یالطفل أنھ یتبول  یعرف •

على النونیة   والجلوس لتدریب على استخدام النونیة، ومنھا القدرة على المشي، وإنزال البنطال ورفعھ، ل الالزمةمھارات الطفل البدنیة  تطور •
 ).مع بعض المساعدة(والقیام من علیھا 

 . في استخدام المرحاض أبویھالطفل سلوك  تقلید •

 . البسیطةتوجیھات ال القدرة على اتباع  •

 . رغبتھ في استخدام النونیة إبداء •

والتفكیر في تدریب  الستخدام المرحاض على أطفالھم في المنزل  المذكورة  عالمات االستعداد  ظھور    عند  طفلھممن أولیاء األمور إخبار معلم    یُطلب
عندما تبدو على الطفل أمارات االستعداد الستخدام المرحاض في    الطفل  معلم ولي أمرالوبالمثل، سیخبر  .  أطفالھم على استخدام المرحاض في المنزل

 .المنزل والمدرسةكٍل من  اض في  تدریبھ على استخدام المرحفي  ومن ثم یمكن لكل من المعلم وولي أمر الطفل إعداد خطة مشتركة لدعم الطفل  .  المدرسة

 تقدیم المساعدة بانتظام لجمیع األطفال حسب الحاجة  –سنوات  3برنامج األطفال من سن یوم حتى 
الصغار األطفال  حیاة  في  وفارقة  أساسیة  تعلیمیة  تجربة  المرحاض  استخدام  على  التدریب  استخدام  .  یمثل  على  التدریب  استحضار  المعلمین  وعلى 

والذھاب إلى المرحاض    والفھمیتضمن التدریب على استخدام المرحاض المناقشة  و.  واالستقاللیة  احترام الذاتالمرحاض وربطھ بسیاق دعم األطفال في  
من تلك    خطوةوعلى المعلمین دعم األطفال في كل  .  الیدین ، وارتداء المالبس، ودفق المیاه في المرحاض، وغسل  حاجتھبعد قضاء    وتنظیف الطفل 

، إال أن المعلم سیقدم المساعدة بقدر استطاعتھعلى إكمال كل خطوة من خطوات التدریب بمفرده    الطفلشجع  یُ سو.  بنجاح  إلتمامھا  المذكورة  الخطوات 
 .المباشرة حسب الحاجة مع تدبیر أمر النظافة وارتداء المالبس

 
 تقدم المساعدة بانتظام فقط في حالة الخطة الفردیة الستخدام المرحاض  -) سنوات  5إلى  3األطفال من سن (ل المدرسة برنامج ما قب

مقدور  بوالتوقع العام أن یكون  .  مساعدة من أحد  دون على االستقاللیة الذاتیة في إكمال المھام الشخصیة  أكثر  تأكید  ال  یتمفي مرحلة ما قبل المدرسة،  
قد یحتاج  و.  األطفال إیالء االھتمام لمعظم جوانب الروتین الیومي الستخدام المرحاض بمفردھم بما في ذلك تنظیف أنفسھم بأنفسھم بعد قضاء الحاجة

المعلمون    وسیصدر.  ثل التغوط واالنثناء وغیرهمستوى أعلى م  ذاتأداء مھام حركیة دقیقة    عند   ارتداء المالبساألطفال إلى المساعدة من حین آلخر في  
وألن المھام الحركیة الدقیقة ومھارات .  ارتداء المالبس حسب الحاجةما یخص  حسب الحاجة ویقدمون لھم المساعدة المباشرة فی  ةشفھیتوجیھات  ألطفال  ل

وعلى أولیاء األمور .  مھمة تنظیف أنفسھم بالكفاءة المرجوةمام  من إتاألطفال    یتمكنالمساعدة الذاتیة لدى األطفال في طور النمو، فمن المتوقع أال  
 .ھذه المھارات وإتقانھا في المنزل تطویرمساعدة أطفالھم على  

 
لإلشراف  الفصل الدخول إلى فریق العمل في  عضو منما قبل المدرسة في استخدام المرحاض، فسیطلب المعلم من مرحلة طفال األأحد على  تعذرإذا 

 . وحاجاتھم متغایرةعن بعضھم األطفال مختلفون ف یابة عنھ، وسیتولى بنفسھ مساعدة الطفل حسب الحاجة في تنظیف نفسھ وتغییر مالبسھ؛نبال  علیھ
 
ما قبل المدرسة إلى المساعدة المباشرة من شخص بالغ إلكمال مھام الروتین الیومي الستخدام المرحاض، فستوضع خطة   مرحلةإذا احتاج أي طفل من   

وستكون الخطة مكتوبة وستحدد المھام التي على الطفل إنجازھا بنفسھ والمھام التي على المعلم تقدیم المساعدة . فردیة لمساعدتھ في استخدام المرحاض
وستراجع المجموعة المعنیة الخطة  .  الموقع  ومدیروستؤرخ ھذه الخطة ویوقع علیھا كل من ولي األمر والمعلم والعائلة والمرشد الصحي  .  فیھا وإتمامھا
 . حسب الحاجة األحوال في غالب ستراجع أشھر و 6وتحدثھا كل 
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USDA ) برنامج الرعایة الغذائیة لألطفال والبالغین)CACFP (( 

الحد األدنى ألحجام الوجبات المقدمة لتلبیة االحتیاجات الغذائیة   USDAلتوفیر الوجبات المغذیة. تحدد  USDAجمیع مراكزنا مرتبطة بشراكة مع 
یقل عن نصف احتیاجات الطفل الغذائیة أثناء تواجده في   تلبیة ما ال Early Head Startو Head Startلألطفال في كل سن. تتطلب معاییر 

 المركز. 

 بیان عدم التمییز

ووكاالتھا ومكاتبھا وموظفیھا  USDA، یُحظر على  USDA وفقًا لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالي ولوائح وسیاسات الحقوق المدنیة الخاصة بـ
أو التي تدیرھا التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو   USDA والمؤسسات التي تشارك في البرامج التابعة لـ

 .  USDAبھ أو تمولھ العمر أو ألسباب ثأریة أو لالنتقام من نشاط سابق خاص بالحقوق المدنیة في أي برنامج أو نشاط تقوم 

، الكتابة  ینبغي على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یتطلبون وسائل بدیلة للحصول على معلومات عن البرنامج (على سبیل المثال، الكتابة بطریقة برایل
المحلي) التي تقدموا بطلب فیھا  بخط كبیر، التسجیل الصوتي، لغة اإلشارة األمریكیة، إلخ) التواصل مع الوكالة (على مستوى الوالیة أو المستوى 
عبر خدمة تحویل   USDAللحصول على مخصصات. یمكن للصم أو من یعانون من صعوبات في السمع أو إعاقات في الكالم التواصل مع 

رى غیر اللغة  باإلضافة إلى ذلك، یمكن توفیر المعلومات المتعلقة بالبرنامج بلغات أخ 8339-877 (800) المكالمات الفیدرالیة على الرقم 
 اإلنجلیزیة.  

) على  AD-3027الموجود على اإلنترنت (  USDAلتقدیم شكوى عن التمییز ضد البرنامج، أكِمل نموذج شكوى التمییز ضد أحد برامج 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html وفي أي مكتب تابع لـUSDA أو اكتب خطابًا إلى ،USDA   یحتوي

 على جمیع المعلومات المطلوبة في النموذج. 

 عبر:   USDA أرسل خطابك أو نموذجك المكتمل لـ 9992-632 (866) لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصل بالرقم 

  U.S. Department of Agriculture: البرید •
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410 ; 

 ؛ أو  )202(-690-7442: الفاكس •
   program.intake@usda.gov: البرید اإللكتروني •

 . ھذه المؤسسة توفر تكافؤ الفرص
 


	يشترك هذا الفريق مع المعلمين وأولياء الأمور/الأوصياء والمديرين للتأكد من توفر بيئة آمنة تفاعلية في الفصول الدراسية تشجع الأطفال على التعلم. يتمثل دور الفريق في توجيه المعلمين وإرشادهم في الفصل الدراسي من خلال بناء العلاقات وتوضيح الأفكار بعرض أمثلة وت...
	جميع مراكزنا مرتبطة بشراكة مع USDA لتوفير الوجبات المغذية. تحدد USDA الحد الأدنى لأحجام الوجبات المقدمة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال في كل سن. تتطلب معايير Head Start وEarly Head Start تلبية ما لا يقل عن نصف احتياجات الطفل الغذائية أثناء تواجده ...
	وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية الخاصة بـ USDA ، يُحظر على USDA ووكالاتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات التي تشارك في البرامج التابعة لـ USDA أو التي تديرها التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو ...
	ينبغي على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتطلبون وسائل بديلة للحصول على معلومات عن البرنامج (على سبيل المثال، الكتابة بطريقة برايل، الكتابة بخط كبير، التسجيل الصوتي، لغة الإشارة الأمريكية، إلخ) التواصل مع الوكالة (على مستوى الولاية أو المستوى المحلي) التي ...
	لتقديم شكوى عن التمييز ضد البرنامج، أكمِل نموذج شكوى التمييز ضد أحد برامج USDA الموجود على الإنترنت (AD-3027) على http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html وفي أي مكتب تابع لـUSDA، أو اكتب خطابًا إلى USDA يحتوي على جميع المعلومات المطلوبة في...
	لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصل بالرقم  (866) 632-9992 أرسل خطابك أو نموذجك المكتمل لـ USDA عبر:

