
 Prevention Initiativeو Preschool For Allبرنامجا 
 لخدمات التعلم المبكر  دلیل أولیاء األمور ملحق

 Eastersealsمن 
 

).  ISBEمن خالل منحة مقدمة من المجلس التعلیمي بوالیة إلینوي ( )Preschool For All (PFA(خدمات برنامج  sEastersealتقدم (
أعوام وأسرھم، من خالل عقد شراكات مع مؤسسات شریكة خاصة   5و 3ونقدم ھذه الخدمات إلى األطفال الذین یتراوح عمرھم بین 

 ومحلیة لرعایة األطفال. 

 :Preschool for Allتتضمن خدمات برنامج 

 لمدة ساعتین ونصف كل یوم، إما في فترة الصباح أو فترة بعد الظھر  توفیر طاقم تدریس إضافي •
 أنشطة تعلیمیة محسنة  •
 بمؤھالت أعلى  PFAیتمتع المعلم في برنامج  •
 PFAمكتبة إعارة في كل مركز یقدم برنامج  •
 التوافق مع معاییر والیة إلینوي للتعلم المبكر •

مع طاقم عمل الموقع الشریك إلنشاء بیئة تعلم یمكنھا دعم   Eastersealsمبكر من لتقدیم خدمات التعلم ال PFAیعمل المعلمون ببرنامج 
والتوافق مع معاییر والیة إلینوي   Teaching Strategiesمن Goldو Creative Curriculumتطور األطفال. من خالل استخدام  

 .  للتعلم المبكر، یقدم المعلمون أنشطة یومیة لدعم االحتیاجات الفردیة لألطفال
 

من خالل منحة مقدمة من المجلس التعلیمي بوالیة   في المركز )Prevention Initiative (PI(خدمات برنامج  Eastersealsتقدم (
أعوام وأسرھم، من خالل عقد شراكات مع مؤسسات شریكة  3). ونقدم ھذه الخدمات إلى األطفال الذین یقل عمرھم عن ISBEإلینوي (

 خاصة ومحلیة لرعایة األطفال. 

 :Prevention Initiativeتتضمن خدمات برنامج 

 تمویًال إضافیًا للمركز لتوفیر وسائل لتحسین الجودة •
 ذلك وجود أخصائي للرضع واألطفال في الموقعتعزیز احتیاجات التوظیف، بما في  •
 تعزیز مشاركة أولیاء األمور، بما في ذلك: •

o  مكتبة إعارة في كل مركز (اطلب من طاقم العمل في المركز الحصول على معلومات عن كیفیة استعارة العناصر
 من مكتبة اإلعارة)

o قتھما وتدعم تطور الطفل أنشطة جماعیة شھریة لألطفال وأولیاء األمور تعمل على توثیق عال 
o  لقاءات أسریة فردیة 

 ،یتم جدولتھا معك بناًء على احتیاجاتك 
   ،توثِّق العالقة بینك وبین طفلك 
  ،تُصمم بقصد دعم تطور كل طفل على حدة 
  ،تمدك بالدعم أثناء قیامك بدورك كأھم مرٍب لطفلك 
 ،تتوافق مع إرشادات والیة إلینوي للتعلم المبكر 
 ى في البیئة المریحة التي یوفرھا منزلك، ولكن یمكن أن تُعقد في أي موقع متفق علیھ  یُفضل أن تُجر

 بشكل متبادل
  تُجرى مرتین على األقل في العام ویمكن زیادة معدل تكرارھا إذا طلبت ذلك 

 متطلبات استخدام المناھج واألدوات المستندة إلى أبحاث  •
 ر التوافق مع إرشادات والیة إلینوي للتعلم المبك •


