
ብሪ ሪቬር የሄድ ስታርት (Bear River 

Head Start) የአካል ጉዳተኝነት 

ያለባቸውን ጨምሮ ለነፍሰ ጡር 

እናቶች እና ከ 0-5 አመት እድሜ 

ያላቸው ልጆች ፕሮግራም ነው።  

የቅድመ ትምህርት ቤት  

ቅድመ ሄድ ስታርት (Head Start) 

ቤት-ተኮር አገልግሎቶች  

ከእያንዳንዱ ማመልከቻ ጋር የልደት እና የገቢ ማ 

ረጋገጫ ሰነዶች ያስፈልጋሉ። 

ሌሎች ሁኔታዎች ለተገቢነት ብቁ ሊያደርጉ ይችላሉ። 

ጥቅም ላይ የሚውሉት የገቢ መመሪያዎች እጅግ  

በቅርብ ጊዜ ከተለቀቁት የፌዴራል የገቢ  

መመሪያዎች ላይ በመውሰድ ነው። 

 

ለበለጠ መረጃ እባክዎን ያግኙን፡-  

95 West 100 South Suite 200 

Logan, Utah 84321 

(435) 755-0081 

Hablamos Español 

www.brheadstart.org 

 

ማመልከቻዎችን ዓመቱንA 

በሙሉ እንቀበላለን።  
ተልዕኳችን  

ብሪ ሪቬር የሄድ ስታርት (Bear River 

Head Start) ለልጆች፣ ቤተሰቦች፣ ሰራተኞች 

እና ማህበረሰቡ በሚያንጽ እና በሚያግዝ 

አካባቢ የትምህርት እና የእድገት እድሎችን 

ለመስጠት ቁርጠኛ ነው። BRHS ይህንን 

በቅንነት፣ በአክብሮት እና በታማኝነት 

 ብሪ ሪቬር የሄድ ስታርት (Bear River Head Start)  

ልጆችን በአውቶቡስ ወደ ትምህርት ቤት ወይም 

ከትምህርት ቤት አያመላልስም  

 

የመጓጓዣ አማራጮች፡-  

 ቤት ላይ የተመሰረተ ፕሮግራም  

 የሄድ ስታርት (Head Start)ወላጆች 

መኪናቸውን በየተራ ለጋራ መጠቀም ይችላሉ።  

 የህዝብ መጓጓዣ  

 ለአንዳንድ አካባቢዎች የትምህርት  

ቤት ዲስትሪክት አውቶቡስ።  

Amharic 



ቅድመ ሄድ ስታርት (Head Start)  ነፍሰ ጡር 

እናቶችን እና ከ 0-3 አመት እድሜ ያላቸውን 

ልጆች ያገለግላል። 

 

የቅድመ ሄድ ስታርት (Head Start) ማዕከል-

ተኮር ፕሮግራም ለነፍሰ ጡር እናቶች እና እስከ 

ሶስት አመት እድሜ ላላቸው ልጆች የእፎይታ ጊዜ 

እና ጥራት ያለው የልጅ እንክብካቤን ይሰጣል። 

ማዕከሉ ለእያንዳንዱ መምህር በአራት ልጆች 

ጥምርታ ይሰራል። እያንዳንዱ መምህርን እጅግ 

ከፍተኛውን የእንክብካቤ ደረጃ ለማቅረብ በቅድመ 

ሕጻናት እድገት ላይ የሰለጠኑ ናቸው። ቅድመ ሄድ 

ስታርት (Head Start) በልጅ እድገት፣ ወላጅነት/

ቀረቤታ፣ አመጋገብ፣ ጤና እና ስለ ማንበብና 

መጻፍ፣ የስራ እድል እና የትምህርት ግቦችን ማሳካት 

የአካል ጉዳተኝነት ወይም የእድገት መዘግየት ያለባቸው 

የጨቅላ/ለጋ ህጻናት ቤተሰቦች ከክፍል ሐ አቅራቢዎች ጋር 

የተቀናጀ አገልግሎት ያገኛሉ። 

ቅድመ ትምህርት ቤት ሄድ ስታርት (Head 

Start) ከ 3-5 አመት እድሜ ያላቸውን ልጆች 

ያገለግላል።  
 

ማዕከል-ተኮር ለ 3 እና 4 አመት ለሆኑ ህጻናት 

የመማሪያ ክፍል ተሞክሮ ማግኛ ነው (ልጅ በያዝነው 

የትምህርት ዘመን ሴፕቴምበር 1 ላይ 3 አመት ወይም 

ቢያንስ 3 አመት መሆን አለበት)። እያንዳንዱ ልጅ እንደ 

ልዩ ግለሰብ ተደርጎ ይወሰዳል በራሱ/በራሷ ፍጥነት 

እንዲያድጉ እና  

እንዲጎለበቱ ይፈቀድላቸዋል። ልጆች ስኬታማ እንዲሆኑ 

ከሚፈልጉ አሳቢ ሰራተኞች ጋር በበለጸገ አካባቢ 

ያድጋሉ፣ ይማራሉ እና ይጎለብታሉ። እያንዳንዱ ክፍል ከ 

14-18 መካከል የሚደርሱ ልጆች (በክፍል መጠን 

የሚወሰን ሆኖ) ከአስተማሪ እና ከአስተማሪ ረዳት ጋር 

አለው። ትምህርቶች ከሰኞ-ሐሙስ ይካሄዳሉ። 

እንደ አካባቢው አይነት ጥዋት፣ ከሰአት እና ሙሉ ቀን 

የቤት-ተኮር የፕሮግራም ምርጫ የተመሰረተው 

ወላጆች የልጆቻቸው የመጀመሪያ እና እጅግ አስፈላጊ 

አስተማሪ እንደሆኑ በማመን ነው። ትምህርት 

በመጀመሪያ በቤት ውስጥ፣ በጣም  ተፈጥሯዊ 

ድባብ ባለው አከባቢ ይከሰታል። ወላጆች ሁል ጊዜ 

ያስተምራሉ! ይህንን ፍልስፍና በአእምሯችን ይዘን፣ 

ልጆቻቸውን ወደ ቤት-ተኮር ፕሮግራም 

የሚያስመዘግቡ ቤተሰቦች በወላጆች ላይ ባተኮረ 

አቀራረብ የሄድ ስታርት (Head Start) 

አገልግሎቶችን ያገኛሉ። ለልጆች የሚሰጠው 

አገልግሎት በዋናነት በቤት ውስጥ በየሳምንቱ 

የቤተሰብ አስተማሪ የቤት ጉብኝቶች ጊዜ ነው። 

ወላጆች እና ልጆች በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች 

ውስጥ እንዲሳተፉ  

እድሎች ተሰጥቷቸዋል።  

 

 የቅድመ ትምህርት ማዕከል፣ የቅድመ ሄድ ስታርት (Head 

Start)ማዕከል ወይም ቤት-ተኮር የትምህርት አማራጮች  

 የቅድመ ወሊድ ድጋፍ  

 ግለሰባዊነትን የተላበሱ የትምህርት እቅዶች  

 የቤተሰቡን ፍላጎት የሚደግፍ የቤተሰብ ጠበቃ።  

 የእድገት ምርመራ 

 የመስማት እና የእይታ ምርመራ 

 የተመጣጠነ ምግብ 

 የአእምሮ ጤና ድጋፍ 

የቅድመ ሄድ ስታርት (Head Start) ማዕከል-ተኮር አማራጮች፦  

 Logan (South Center) 

         670 West 400 South 

         Logan, Utah 84321 

 Logan (North Center) 

        1300 North 200 East, Ste. 102 

        Logan, Utah 84321 

EHS ሰዓታት ከሰኞ-ዓርብ ከ ጠዋት 8:00 a.m. — ከሰዓት 2:00 p.m.  
 

የቅድመ ትምህርት ቤት ሄድ ስታርት (Head Start)ማዕከል-ተኮር 

አማራጮች፦ ሎጋን፣ ብሪገም፣ ሃይድ ፓርክ፣ ሃይረም፣ ማላድ፣  

(Logan, Brigham, Hyde Park, Hyrum, Malad,)  

ሪችመንድ፣ ስሚዝፊልድ፣ ትሬሞንተን፣ ፕሪስተን፣ ፓሪስ  

(Richmond, Smithfield, Tremonton, Preston, Paris)  

 
ቤት-ተኮር  

ቅድመ ሄድ ስታርት (Head Start) የቅድመ ትምህርት ሄድ ስታርት (Head Start) ብሪ ሪቬር ሄድ ስታርት (Bear River Head Start) 

አገልግሎቶች ከተሉትን ያካትታሉ፦ 

ሁለቱም ቅድመ ሄድ ስታርት (Head Start) እና ቅድመ ትምህርት ቤት 

ሄድ ስታርት (Head Start)፣ ፕሮግራሞች የሚሰጡት ቤት--ተኮር ሆኖ 

ባደረገ በሚከተሉት ካውንቲዎች ውስጥ ነው፦ ቦክስ ኢልደር፣ ካቼ፣ 

ሪች፣ ቢር ሌክ፣ ካሪቡ፣ ፍራንክሊን፣ ኦኔዳ እና ሳውዝ ባኖክ (Box 
Elder, Cache, Rich, Bear Lake, Caribou, Franklin, Oneida and 
South Bannock)  


