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 مرحبًا  

 

 أولیاء األمور األعزاء: 

 

المنزلي. یسعدنا أن أسرتكم قد التحقت بالبرنامج ونتطلع إلى أن  Early Head Startمرحبًا بكم في برنامج 
 نعمل معكم ومع طفلكم (أطفالكم).

المنزلي الخدمات للسیدات الحوامل واألطفال بدایةً من الوالدة وحتى سن   Early Head Startیقدم برنامج  
جتماعي والعاطفي والبدني الثالثة، حیث یقدم خبرات تعلیمیة مبكرة شاملة وفردیة لتعزیز التطور اال

والمعرفي للطفل وزیادة استعداده للمدرسة. یتم أیًضا توفیر الدعم والتعلیم في فترة ما قبل الوالدة. یسعى  
البرنامج إلى دعم أولیاء األمور باعتبار أنھم المعلم األول لطفلھم، باإلضافة إلى دعمھم لتحقیق أھدافھم  

 ل االقتصادي. الخاصة، بما في ذلك تحقیق االستقال

في الضواحي الجنوبیة وجنوب  Early Head Startالخدمات المنزلیة لبرنامج  Eastersealsتوفر 
شیكاغو. یقدم البرنامج المنزلي الخدمات للفتیات المراھقات الحوامل وأولیاء األمور في سن المراھقة واألسر 

 األطفال من ذوي اإلعاقات. المؤھلة بناًء على إرشادات الدخل واألسر التي ال مأوى لھا و

 ستجد في دلیل أولیاء األمور ھذا مزیدًا من المعلومات حول البرنامج باإلضافة إلى معلومات التواصل المھمة. 

  



 Eastersealsالبرنامج المنزلي من 
تخبرنا األدلة البحثیة القویة أن الفترة من الوالدة إلى سن الثالثة ضروریة للنمو الصحي والتطور والنجاح في 

 المدرسة والحیاة فیما بعد. یوفر البرنامج المنزلي خبرات الطفولة المبكرة في منزل األسرة.  

 المنزلي:  Early Head Startالغرض من برنامج 

 یة بین ولي األمر والطفل تعزیز العالقات اإلیجاب 
   تعزیز االستعداد للمدرسة من خالل أھداف تركز على تطور األطفال من الناحیة البدنیة واالجتماعیة

 والعاطفیة والمعرفیة واللغویة.
  دعم أولیاء األمور باعتبار أنھم المعلم األول واألھم ألطفالھم 
  األسرة بما في ذلك الصحة والسالمة   حسن معیشةتعزیز 

 
 ما ھي الخدمات التي یمكن أن تتوقعھا من البرنامج المنزلي: 

 .توفیر خدمات التعلیم المبكر عالیة الجودة داخل المنزل وخارجھ 
  دقیقة 90زیارات أسبوعیة منزلیة/افتراضیة مدتھا 
  المر (وقت  ساعتین  لمدة  أسبوعین  كل  اجتماعیة  تنشئة  تابع  جلسات  موقع  في  وتُجرى  العائلي)،  ح 
 أو افتراضیًا  Eastersealsلـ 
   فحص مستمر لتطور الطفل 
  الدعم األسري 
    تثقیف أولیاء األمور، بما في ذلك األنشطة التي یتشارك فیھا ولي األمر والطفل وتقدیم الخدمات الصحیة

الحوامل   للسیدات  المخصصة  الخدمات  ذلك  بما في  التطعیمات وفحص  الشاملة،  متابعة  والمساعدة في 
 األسنان.
   التثقیف الغذائي 
   خدمات وإحاالت الصحة النفسیة 
    الدعم المستمر ألولیاء األمور من خالل تطویر العالقات المشتركة مع التركیز على األھداف األسریة

 ى مجموعات دعم األقران. والفردیة واإلحالة إلى الھیئات المجتمعیة لتلبیة االحتیاجات الخاصة وإل
 

  



 الزیارات المنزلیة 
) عن كثب. المعلم المنزلي مدرب  HBEأثناء االلتحاق بالبرنامج المنزلي، ستعمل مع معلمك المنزلي (

بشكل خاص في مجال تطور الطفولة المبكرة وسوف یساعدك ویدعمك لوضع أھداف لطفلك/أسرتك وإكمال 
 تلك األھداف. 

زیارة سنویًا. أثناء الزیارة   46دقیقة بإجمالي  90سیجري معلمك المنزلي زیارات أسبوعیة مدتھا 
دقیقة بین نشاط یتشارك فیھ  90منزلي تقسیم الزیارة التي تبلغ مدتھا المنزلیة/االفتراضیة، ینبغي للمعلم ال 

األسرة. ینبغي تحدید مواعید الزیارات المنزلیة/االفتراضیة   بحسن معیشة الطفل وولي األمر وبین جزء یھتم
إلى  بین یومي االثنین والخمیس (ال توجد زیارات منزلیة/افتراضیة أیام الجمعة). یھدف البرنامج المنزلي 

تطویر روتین تعلیمي ینبغي تطبیقھ أسبوعیًا في نفس الیوم ونفس الوقت، إن أمكن.  یتعاون المعلم المنزلي مع  
األسر الختیار یوم في األسبوع ووقت یناسبان األسرة باإلضافة إلى كونھما مناسبین لتطور الطفل. أثناء 

 دقیقة، سوف:  90الزیارة التي تستغرق 

  مجاالت التطور المعرفي واللغوي وتطور المھارات الحركیة للعضالت الدقیقة  تتلقى معلومات في
 والعضالت الكبیرة والتطور العاطفي 

  تكون لدیك الفرصة لمناقشة أي مخاوف تتعلق بالتربیة 
  تزداد معرفة األسرة بالموضوعات المتعلقة بالصحة والتغذیة 
   تراقب المعلم المنزلي أثناء توضیحھ لألنشطة المخصصة لدعم تعلم طفلك أثناء فترات لعبكما معًا 
  تتاح لولي األمر فرصة ممارسة أنشطة جدیدة مع طفلھ وتلقي المالحظات من المعلم المنزلي حول

 من خالل اللعب طفلك  طرق توسیع نطاق تطور
 

 البرنامج المنزلي للسیدة الحامل
رعایة طفلِك من وقت وجوده في الرحم من خالل توفیر أفضل رعایة صحیة ممكنة منذ البدایة.  تبدأ 

سیزودِك معلمِك المنزلي بالخبرات التعلیمیة لمرحلة ما قبل الوالدة وینسقھا لِك، وسیشرف على مھارات  
ة/افتراضیة كل  ستتلقى السیدات الحوامل زیارات منزلی الرعایة في مرحلة ما قبل الوالدة وما بعدھا.

  90دقیقة (بمجرد والدة الطفل، ستُجرى الزیارات المنزلیة/االفتراضیة أسبوعیًا لمدة  90-45أسبوعین لمدة 
ینبغي تحدید مواعید الزیارات المنزلیة/االفتراضیة بین یومي االثنین والخمیس (ال توجد زیارات   دقیقة).

لوالدة، ستتلقى األم والطفل زیارة منزلیة/افتراضیة من  منزلیة/افتراضیة أیام الجمعة).  بعد أسبوعین من ا 
  بھدف إجراء فحص لصحة الطفل. Eastersealsقِبل المعلم المنزلي وممرضة أو مدیر صحة من 

 

 



 سیناقش المعلم المنزلي الموضوعات التالیة: 

 التطور الطبیعي للجنین بما في ذلك المخاطر الناتجة عن التدخین ومعاقرة الكحولیات 
 األمور التي یجب علیِك توقعھا أثناء المخاض والوالدة 
   الحمل الصحي واالستعداد لوصول الطفل 
   التثقیف الغذائي 
  التثقیف بشأن الرضاعة الطبیعیة 
   االنضمام إلى مجموعات الدعم مع األسر األخرى 
  اختیار طبیب األطفال 

 

 سیاسة اإللغاء 
احتفاظنا بالمواعید المحددة لجمیع الزیارات المنزلیة/االفتراضیة. فقد نحتاج في نحن نرغب في التأكد من 

بعض الظروف إلى إعادة تحدید موعد أو نحتاج إلى إلغائھ. وسنحرص على القیام بذلك قبل الموعد المحدد  
الزیارة  ساعة.  یجب تعویض جمیع الزیارات الملغاة. سیطلب المعلم المنزلي إعادة تحدید موعد 24بفترة 

المنزلیة/االفتراضیة في نفس األسبوع أو تأجیلھا لألسبوع التالي، بناًء على ما یناسب األسرة. في حاالت  
 الطوارئ، قد یحدث أن نحتاج إلى إلغاء موعد في اللحظة األخیرة.

ساعة على األقل من خالل   24إذا كنت ترغب في إلغاء موعد، نرجو منك اإللغاء قبل الموعد المحدد بفترة 
االتصال بالمعلم المنزلي الُمعیَّن لك. إذا لم تتمكن من الوصول إلى المعلم المنزلي، یُرجى االتصال بالمنسق 

تفھم أنھ إذا كانت لدیك حالة طارئة . نحن ن)872( 213-5272) أو 708( 330-4541 المنزلي على الرقم 
 ساعة.  24أو كنت مریًضا، فقد ال تتمكن من اإللغاء قبل الموعد المحدد بفترة 

ال یمكنك تلقي الزیارات المنزلیة الشخصیة وحضور جلسات التنشئة االجتماعیة إذا كان طفلك أو أفراد  
یة إذا شعرت األسرة/الطفل بالقدرة على أسرتك في المنزل یعانون من المرض (یمكن إجراء زیارة افتراض

القیام بذلك). یجب علیك إلغاء الزیارة المنزلیة الشخصیة أو جلسة التنشئة االجتماعیة عندما یعاني طفلك من  
 أي من األعراض المذكورة أدناه: 

  درجة فھرنھایت   101الحمى: درجة حرارة أعلى من 
  اإلسھال: تسرب البراز من الحفاض أو عجز الطفل عن الوصول إلى الحمام في الوقت المناسب 
  ساعة   24القيء: أكثر من مرة خالل آخر 
  الطفح الجلدي: المصحوب بالحمى 
  ساعة بعد بدء العالج 24التھاب الملتحمة المعدي/العین الوردیة المستمر لمدة 



  القشعریرة، السعال، ضیق التنفس أو صعوبة في التنفس، اإلرھاق، ألم  (الحمى أو  19أعراض كوفید
في العضالت أو في الجسم، الصداع، فقدان حاسة التذوق أو الشم حدیثًا، التھاب الحلق، احتقان أو سیالن  

 األنف، الغثیان أو القيء أو اإلسھال) 
 

الزیارات الشخصیة المنزلیة وحضور جلسات التن شئة االجتماعیة مرة أخرى بعد زوال یمكن استئناف تلقي 
یوًما أو عند تأكید أحد مقدمي الرعایة الصحیة أن طفلك أو أفراد   14األعراض أو قضاء فترة حجر صحي لمدة  

 أسرتك أصبحوا بصحة جیدة بما فیھ الكفایة.

 

 صحة الطفل 
طفلك یخضع لجمیع االختبارات الطفل الذي یتمتع بالصحة ھو طفل جاھز للتعلم. من المھم جدًا التأكد من أن 

والفحوصات الصحیة ویتلقى جمیع اللقاحات والتطعیمات. تتحمل جمیع األسر الملتحقة بالبرنامج المنزلي 
مسؤولیة التأكد من أن تلقي طفلھم (أطفالھم) للتطعیمات في مواعیدھا المحددة. سیدعم المعلم المنزلي األسرة 

اصل المعلمون المنزلیون معك بانتظام لمعرفة ما إذا كان طفلك یتلقى فیما یتعلق باإلجراءات الصحیة. سیتو
 رعایة صحیة مستمرة. 

 ینبغي ألولیاء األمور الملتحقین بالبرنامج المنزلي تقدیم:

  الفحص البدني األخیر 
 سجالت التطعیمات المحدثة 
 (عندما یكون الطفل بعمر عام واحد أو أكبر) فحص األسنان األخیر 

 
إذا كنت تواجھ صعوبة في الحصول على نسخة من الفحص الطبي الخاص بطفلك، یُرجى إبالغ  

 المعلم المنزلي وسیساعدك في الحصول على نسخة.  

 Early Headمن حین آلخر قد تتلقى إشعاًرا بأنھ یجب على طفلك الخضوع إلى فحص. یُطلب من برنامج  
Start  .متابعة فحوصات الطول والوزن والسمع والبصر والتغذیة وفقر الدم والنمو وفحوصات النطق/اللغة

ینبغي ألولیاء األمور مراجعة النتائج الخاصة بطفلھم ومتابعة األمور المتعلقة بأي إحاالت أو مواعید 
 . سیساعدك المعلم المنزلي في القیام بذلك. Early Head Startضروریة حسب طلب 

 

 

 



 جلسات التنشئة االجتماعیة 

إجراء جلسات التنشئة االجتماعیة الجماعیة مرتین شھریًا لمدة   Eastersealsیوفر البرنامج المنزلي من 
جلسة تنشئة اجتماعیة في عام البرنامج. یلتقي أولیاء األمور بأسر  22ساعتین لكل جلسة.  یقدم البرنامج 

أو   Easterseals من حیھم السكني إما في موقع خارجي تابع لـ  Early Head Startأخرى ملتحقة ببرنامج 
افتراضیًا، وذلك لحضور جلسة التنشئة االجتماعیة. توفر جلسة التنشئة االجتماعیة فرصة لك ولطفلك  

لالستمتاع باألنشطة في بیئة جماعیة. سیحظى طفلك بفرصة للعب في مجموعات صغیرة مع أطفال آخرین 
كولي أمر مقابلة أولیاء أمور آخرین ومناقشة الموضوعات وتبادل الخبرات. یضع   في نفس عمره. یمكنك 

المعلم المنزلي خطط الدروس ویحدد أنشطة إشراك أولیاء األمور بحیث تُركز على أھداف الطفل/األسرة 
 للمجموعة.

 معلومات عن جلسات التنشئة االجتماعیة: 

  تُجرى جلسات التنشئة االجتماعیة مرتین شھریًا 
 تستمر جلسة التنشئة االجتماعیة لمدة ساعتین 
 (إذا حدث ذلك داخل الموقع) یخلق تناول الوجبات الخفیفة الصحیة جًوا من المرح 
  سیتمكن األطفال من التفاعل مع أطفال آخرین في نفس أعمارھم 
  الفرصة لتكوین صداقات مع أولیاء األمور اآلخرین وتوسیع نطاق نظام الدعم  ستتاح ألولیاء األمور

 االجتماعي الخاص بھم
 

  



 االنتقال
بمجرد التحاق الطفل بالبرنامج المنزلي، یبدأ التخطیط لالنتقال بغض النظر عن عمر الطفل. یعد التخطیط  

والمعلم المنزلي ومقدمي الخدمات المجتمعیة وموظفي  لالنتقال عملیة مستمرة. یساعد التخطیط لالنتقال األسر 
المدرسة المحلیین في جعل عملیة االنتقال سلسة قدر اإلمكان. یتم التخطیط لالنتقال بعدة طرق: عبر 

 المناقشات غیر الرسمیة واالجتماعات المجدولة وحضور معارض االنتقال والفعالیات األخرى.

یبلغ طفلك سن عامین ونصف. سیناقش المعلم المنزلي الخیارات مع األسرة  تبدأ فترة االنتقال الرسمیة عندما 
 ویساعدھم في جمع معلومات حول االنتقال في مجتمعاتھم. الخطوات الالزمة إلكمال االنتقال مدرجة أدناه:

 خطوات االنتقال: 

 یدیر المعلم المنزلي اجتماًعا حول التخطیط لالنتقال ویضع جدوًال زمنیًا لألنشطة 
 یساعد المعلم المنزلي ولي األمر في معرفة الخیارات وفھمھا 
  یقوم المعلم المنزلي بمراجعة تطور الطفل مع أولیاء األمور 
   یزود المعلم المنزلي األسرة بقائمة مراجعة خاصة باالنتقال 
  مراجعة، إذا یساعد المعلم المنزلي األسرة في الحصول على جمیع المستندات الموجودة في قائمة ال

 لزم األمر
  یتأكد المعلم المنزلي بنفسھ من اكتمال جمیع الفحوصات المطلوبة 
 یُجري المعلم المنزلي مقابلة إنھاء المرحلة مع األسرة بغرض إتمام المرحلة واالنتقال منھا 


