
 Head Start في بير ريفر هو

برنامج مخصص للنساء الحوامل 

واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 سنوات، بما في 5و  0

 ذلك المعاقين. 

 خدمات برنامج

Early Head Start 

 المنزلية لمرحلة ما قبل المدرسة 

 مستندات الميالد وإثبات الدخل مطلوبة مع كل طلب.

 يمكن أن تحقق ظروف أخرى األهلية.

يتم اعتماد إرشادات الدخل الواردة في أحدث نسخة 

 صادرة إلرشادات الدخل الفيدرالية.

 لمزيد من المعلومات،

 يُرجى التواصل معنا:

95 West 100 South Suite 200 

Logan, Utah 84321 

(435) 755-0081 

Hablamos Español 

www.brheadstart.org 

 

يتم قبول الطلبات على مدار 

 العام.
 مهمتنا 

فللي بلليللر ريللفللر   Head Startيلللللتللزم بللرنللامللج

(BRHS)  بتوفير فرص التعللليلم واللنلملو لل طلفلال

واألسر واللملوظلفليلن واللملجلتلملع فلي بليل لة راعليلة 

ذلك بنزاهلة  BRHS وداعمة، وسوف يحقق برنامج

 واحترام وأمانة.

 في بير ريفرHead Start برنامج 

 ال ينقل األطفال إلى المدرسة وال منها

 

 بدا ل وسا ل النقل:

 برنامج منزلي 

 يستطيع أولياء أمور برنامجHead Start  

 مشاركة المركبات

 النقل العام 

 .حافلة المنطقة التعليمية لبعض المناطق 

Arabic 



النساء الحوامل Early Head Start يخدم برنامج 

 سنوات. 3إلى  0واألطفال من عمر 

داخل المركز Early Head Start يقدم برنامج    

رعاية طفل مؤقتة وعالية الجودة ل مهات الحوامل 

واألطفال حتى سن الثالثة. يعمل المركز بنسبة أربعة 

أطفال لكل معلم. تلقى كل معلم تدريبًا على تنمية الطفولة 

المبكرة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية. يركز 

على تنمية الطفل،   Early Head Startبرنامج

واألبوة واألمومة/االرتباط بالوالدين، والتغذية، والصحة، 

وتوفير المعلومات حول محو األمية، وإمكانية التوظيف، 

 وتحقيق األهداف التعليمية.

تتلقى عا الت الرضع/األطفال الصغار ذوي اإلعاقة أو تأخر النمو 

 خدمات منسقة مع مقدمي الرعاية الجزء "ج".

لمرحلة ما قبل المدرسة  Head Startيخدم برنامج 

 سنوات. 5إلى  3األطفال من عمر 

 3الخدمة "داخل المركز" تجربة صفية ل طفال بعمر    

سنوات بحلول  3سنوات )يجب أن يكون عمر الطفل  4و

األول من سبتمبر من العام الدراسي الحالي أو أن يكون 

سنوات على األقل(. يتم التعامل مع كل طفل  3عمره 

على أنه شخصية فريدة وتتاح له فرصة النمو والتطور 

وفقًا لمعدله الخاص. ينمو األطفال ويتعلمون ويتطورون 

من خالل بي ة معززة يعمل بها موظفين مهتمين يريدون 

طفالً  41و 44لهم النجاح. يحتوي كل فصل على ما بين 

)حسب حجم الفصل( ومعلم ومساعد معلم. تجري الدارسة 

بالفصول من االثنين إلى الخميس. تتنوع خيارات مواعيد 

الفصول الدراسية ما بين الصباح وبعد الظهر واليوم 

 ساعات ونصف( حسب المنطقة. 6الكامل )

يقوم خيار البرنامج المنزلي على اإليمان بأن أولياء 

 األمور هم المعلم األول واألكثر أهمية ألطفالهم.

يحدث التعلم أوالً في المنزل، فهو البي ة األكثر ألفة. 

فأولياء األمور دا ما يعلمون! مع وضع هذه الفلسفة في 

االعتبار، ستتلقى العا الت التي تسجل أطفالها في 

من خالل نهج Head Start البرنامج المنزلي خدمات 

يعتمد على الوالدين. تقدم الخدمات ل طفال في المقام 

األول في المنزل من خالل زيارات منزلية أسبوعية من 

قِبل المربي األسري. ويُمنح أولياء األمور واألطفال 

 الفرص للمشاركة في األنشطة االجتماعية.

 

 خيارات تعلم ما قبل المدرسة داخل المركز، أو 

Early Head Start داخل المركز، أو في المنزل 

 دعم ما قبل الوالدة 

 خطط التعلم الفردية 

 .مناصر أسري يدعم احتياجات األسرة 

 فحص النمو 

 فحص السمع والبصر 

 وجبات مغذية 

  دعم الصحة العقلية 

 داخل المركز:Early Head Start خيارات برنامج 

 Logan (South Center) 

670 West 400 South       

Logan, Utah 14324       

 Logan (North Center) 

4300 North 200 East, Ste. 402       

Logan, Utah 14324       

من االثنين إلى الخميس Early Head Start مواعيد عمل برنامج 

 مساءً  2000صباًحا إلى  1000من الساعة 

 

 لما قبل المدرسة داخل المركز:Head Start خيارات برنامج 

 لوجان، بريغهام، هايد بارك، هايروم، ماالد، 

 ريتشموند، سميثفيلد، تريمونتون، بريستون، باريس

 في المنزل

 في بير ريفر على ما يلي:Head Start تشتمل خدمات برنامج  لمرحلة ما قبل المدرسةHead Start برنامج  Early Head Startبرنامج 

 Head Start وEarly Head Start يقدم كل من برنامجّي 

 لمرحلة ما قبل المدرسة خدمات منزلية في المقاطعات التالية:

بوكس إلدير، كاش، ريتش، بير ليك، كاريبو، فرانكلين، أونيدا، 

 ساوث بانوك


