
Bear River Head Start — це 

програма для вагітних 

жінок і дітей віком від  

0 до 5 років, у тому числі 

з обмеженими 

можливостями. 

Центри дошкільного й раннього 

розвитку Head Start 

Надання послуг на дому  

До заявки необхідно додати 
свідоцтво про народження та 
довідку про доходи. 

Інші обставини також можуть 
визначати відповідність вимогам. 

Право на пільги з урахуванням рівня 
доходу визначається згідно з 
останніми інструкціями уряду щодо 
цього.  

Для отримання додаткової  

інформації звертайтеся до нас: 

95 West 100 South Suite 200 

Logan, Utah 84321 

(435) 755-0081 

Hablamos Español 

www.brheadstart.org 

Заявки приймаються 
впродовж усього року. 

Наша місія  

Bear River Head Start прагне 
створювати можливості, за яких 
діти, сім'ї, колектив і громада 
можуть навчатися та розвиватися в 
сприятливому та дружньому 
середовищі. Ключовими цінностями 
BRHS є чесність, порядність і повага. 

Bear River Head Start 

НЕ возить дітей до або зі школи на 

автобусі 

 

Альтернативні варіанти перевезень: 

 Програма навчання на дому 

 Батьки Head Start можуть по черзі 
підвозити дітей 

 Громадський транспорт 

 Міські шкільні автобуси у деяких 
районах.  

Ukrainian 



Програма раннього розвитку Head Start  

призначена для вагітних жінок і дітей віком 

від 0 до 3 років. 

   Програма раннього розвитку на базі центру 

Head Start пропонує можливість перепочинку 

для вагітних і висококваліфікований догляд за 

дітьми віком до трьох років. У центрі на 

кожного педагога припадає по чотири дитини. 

Кожен педагог проходить підготовку з 

методик раннього розвитку дитини, щоб 
надавати висококваліфікований догляд. 

Програма раннього розвитку Head Start 

зосереджена на розвитку дитини, 

налагодженні контакту між батьками й дітьми, 

дитячому харчуванні та здоров'ї, а також 

наданні інформації щодо грамотності, 

працевлаштування та досягнення освітніх 

цілей. 

Родини з немовлятами/дітьми ясельного віку з 

порушеннями або затримкою розвитку отримують 

координаційні послуги від постачальників, зазначених у 

Частині С. 

Програма дошкільного розвитку Head Start  

призначена для дітей віком 3 до 5 років. 

   Заняття в класі для дітей від 3 до 4 років (дитині 

має виповнитися 3 роки до 1 вересня поточного 

навчального року або бути не менше  
3 років). До кожної дитини ставляться як до 

унікальної особистості, що має власний темп 

зростання та розвитку. Діти ростуть, навчаються 
та розвиваються у збагаченому середовищі, 

оточені турботою педагогів, які допомагають їм 

досягати успіхів. Для кожного класу, що налічує 
14–18 дітей (залежно від розміру класної 

кімнати), передбачено одного вихователя та 

одного асистента вихователя. Заняття 

проводяться з понеділка по четвер. У деяких 
регіонах доступні заняття зранку й після обіду, а 

також група продовженого дня (6,5 годин). 

В основі цієї програми навчання лежить наше 

переконання в тому, що батьки є першими й 

найважливішими вчителями для своїх дітей. 

Навчання починається вдома, у найбільш 

природному середовищі для дитини. Батьки 

завжди чомусь навчають! Виходячи із цієї 
філософії, програма навчання дітей на дому 

від Head Start передбачає активну участь 

батьків у процесі. Освіті послуги дітям 

надаються переважно вдома, куди щотижня 

приходить сімейний педагог. Батьки й діти 

отримують можливості для спільної участі у 

заняттях. 

 

 Центр дошкільного розвитку, центр раннього 
розвитку або програма навчання на дому 

 Ведення вагітності 

 Індивідуальні плани навчання 

 Сімейний адвокат, який забезпечує потреби родини. 

 Контроль розвитку 

 Скринінг слуху й зору 

 Поживні страви 

 Підтримка психічного здоров'я 

Центри Head Start, де проходять заняття Програми 
раннього розвитку: 

 Логан (Південний центр)  

         670 West 400 South 

         Logan, Utah 84321 

 Логан (Північний центр) 

        1300 North 200 East, Ste. 102 

        Logan, Utah 84321 

Години роботи: Пн – Пт з 08:00 до 14:00 

 

Центри Head Start, де проходять заняття Програми 
дошкільного розвитку:  

Логан, Бригам, Гайд-Парк, Гайрам, Малад, 

Річмонд, Смітфілд, Тремонтон, Престон, Париж 

Навчання на дому 

Програма раннього розвитку Head Start Програма дошкільного розвитку Head Start До програми Bear River Head Start входять: 

Для обох програм Head Start (як раннього, так і 
дошкільного розвитку) надання послуг на дому 

доступне в таких округах: Бокс-Елдер, Кеш, Рич, Бер-
Лейк, Карібу, Франклін, Онейда й Південний Баннок 


