
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 حوزه تعلیمی سن اون

موزش و پرورش کودکان خوردسال
ٓ
 دیپارتمنت ا

Head Start/State Preschool 
کـتاب راهنما والدین و تقویم برنامه قبل از 

 کودکستان

2019 - 2020 



 

 

 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  معرفی نامه
مدید

ٓ
 2  خوش ا

 ECE  3چارت سازمانی 
 4  پالیسی های حوزه تعلیمی سن اون

 4  پالیسی منع تبعیض
 4  پالیسی احترام به کرامت انسانی

 5  پالیسی منع استفاده دخانیات
زار و اذیت جنسی

ٓ
 5  پالیسی ا

 5  پالیسی رعایت بهداشت عمومی
 6  ازپالیسی دروازه ب

 6  شکایات مربوط به پرسونل مکـتب
 7  درج شکایت نامه رسمی

موزش مسائل دینی و مذهبی
ٓ
 8  منع تدریس و ا

موزش و پرورش کودکان خوردسال سن اون
ٓ
 9  شرح ماموریت دیپارتمنت ا

 Head Start  9شرح ماموریت برنامه 
 Preschool(  9برنامه های درسی پیش کودکستان (

 10  برنامه های موجود در پیش کودکستان
 State Preschool & Head Start  11پالیسی ها و طرزالعمل های برنامه های 

 11  پالیسی ثبت نام و شرایط شمولیت
 11  پالیسی صحت و تندرستی

 11  بهداشت عمومی
 11  ایمن سازی کودکان ( واکسین)

 12  معاینات فزیکی
 12  معاینات دندان

 12  تشناب ( دستشوئی)
فتاب

ٓ
 12  محافظت در مقابل شعاع ا

 13  فلسفه و پالیسی تغذیه
 14  پالیسی شپش و تخم شپش سر
 14  راپوردهی موارد ایمنی و صحی

 14  اشتراک کودک شاد و سرحال در فعالیت روزمره
 14  بررسی روزانه وضعیت صحی کودک

 16  بیماری 
 16  خدمات صحی احتمالی

 16  یا دارو  ادویه
 17  بررسی و معاینه سرب خون و کم خونی

ن
ٓ
 18  فرم حالت اضطرار کودک و طرزالعمل های ا

 18  فرم حالت اضطرار بزرگساالن
 18      طرح ایمنی

  18   مدیریت کودک و مشاوره خانواده                                                   
  18                                                                         خواهر/برادر و رفتار         
 19   طرز رفتار و سلوک والدین

وردن کودک در صنف                                                    
ٓ
  20   طرزالعمل ا

  20                  طرزالعمل بردن کودک از صنف                                        
 21    تسلیم شدن دیرهنگام کودک

 22  نشرتصاویر/جشن های صنفی/پوشاک
 22  کودکان با نیازهای خاص

 23  طرزالعمل های روابط عمومی
 23  پالیسی مداخله و معیارهای اخالقی

 24  سیرعلمی و طرزالعمل برای افراد رضاکار
 25  معلومات صنف

 26  پالیسی صنف
موخت؟ فرزند من

ٓ
 27  در برنامه های پیش کودکستان چه خواهد ا

 28     جنتری ماه اگوست
 29     کمیته های والدین   

  30  جنتری ماه سپتامبر
 31  طرق مشارکت در برنامه های پیش کودکستان

  32  جنتری ماه اکـتوبر
 33  چگونه برنامه های پیش کودکستان میتواند به خانواده من کمک کند

  34  اه نوامیرجنتری م
 35  دید و بازدید از خانه و کنفرانس بین والدین و معلم

  36  جنتری ماه دسامبر
موزی 

ٓ
 37  استراتژیهای سواد ا
  38  جنتری ماه جنوری 

 39  دستورالعمل وعده های غذائی کودکان و بزرگساالن
  40  جنتری ماه فبروری 

 41  منابع کمک های غذائی
 42  جنتری ماه مارچ

 43  محافظتی کودکان چوکی
 44  ایمنی عابرین پیاده

  45  جنتری ماه اپریل
 46  نکات ایمنی خانه

 47  جنتری ماه می
 48  نکات ایمنی گرما زده گی

 49  جنتری ماه جون
مادگی 

ٓ
 First 5  50رنامه برای مکـتب با

 51  انتقال موفق به کودکستان
 52  اهمیت حاضری 

 53  ثبت نام کودکستان انتقالی
 54  خدمات کمکی در اجتماع

 55  منابع اجتماعی
 56  زندگی کنید 0-1-2-5سبک  همه روز به

 

   

 



 

                                                                                                                                                

                        

             San Juan Unified School District                          

BOARD OF EDUCATION 

Pam Costa, President 

Saul Hernandez, Vice President 

Paula Villescaz, Clerk 

Greg Paulo, Member 

Michael McKibben Ed. D., Member 

 

ADMINISTRATION 

Kent Kern 

Superintendent of Schools 

          Melissa Bassanelli 

Assistant Superintendent 

Elementary Education 

Jim Walters 

Program Manager, ECE 

 

WE ARE AN EQUALOPPORTUNITY/ AFFIRMATIVE                   
ACTION EMPLOYER 

 

 

 

San Juan Unified School District 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 

 

Dear Parents, 

 

The San Juan Unified School District’s  State Preschool and Head Start programs provide a 
safe, caring, and educational program for your child. 

 
The ongoing  quality of the program is guaranteed by the excellent cooperation of committed 
parents and dedicated staff. We value your participation in parent advisory committees, 
parent education classes, parent meetings, parent/teacher conferences, and daily contacts. 
To continue our quality service to you and your child, please share your child’s needs with 
us so that we can be of support to your family. 

 
We are pleased to have you and your child in our programs.  
Sincerely, 

 

Jim Walters 
Program Manager, Early Childhood Education 
 
 

    
       Debra Brown              Norma Hammer-Agor Lisa Teal 

       Administrator   Administrator  Administrator  
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نچه باید انتظار داشت ...
ٓ
 ....ا
 

شناسازی  •
ٓ
 ا

 
ٓ
 شناسازی با برنامه قبل از کودکستان با شما تماس خواهد گرفت. شما با معلم و سایر کارمندان قبل از کودکستان مالقات خواهید نمود.معلم کودک شما در مورد پروسه ا

زمای •
ٓ
 ش/ غربالگری ا

این پروسه کمک میکند تا  قرار خواهد گرفت. غربالگری و رشد و نموی جسمانی کودک شما مورد معاینه و  طرز رفتار،ماعی، با استفاده از طرق گوناگون وضعیت بینائی، شنوائی، زبان و گـفتار، عاطفی و اجت
یدکودک شما ، ظرفیت بالقوه کودک شما و ساحات که کودک شما ضعف دارد شناسائی شده و با مداخله زودهنگام

ٓ
ن نقاط ضعف فایق ا

ٓ
زمایشات/غربالگریه .برا

ٓ
 ا با شما شریک خواهد شد.نتایج تمام ا

 هستند Head Startکودکان که شامل برنامه ساعات مشارکت والدین  •
موزان خود را در خانه، در مکـتب و در سرتاسر جامعه ترویج و گسترش میدهد.  انوادهمشارکت والدین/خ Head Startبرنامه 

ٓ
داشته بلکه رشد و نموی کودک شما اهمیت  درشما ( والدین) نه تنها  مشارکتدانش ا

ن شما ساعات را که به والدین رضاکار در جریان ماه ضرورت میباشید، خواهید دانست. . معلم ایفا مینمایدنیز نقش حیاتی   Head Start در تداوم برنامه
ٓ
معلم شماره تماسی را با شما شریک خواهد نمود که ذریعه ا

د یک تفاوت ضاکارانه به کودکان کمک مینمائید و اوقات را که در خانه با کودک خود کارنمائید، مشخص نمائید. مشارکت والدین و خانواده کودک میتوانبا شما همکاری خواهد نمود تا اوقات را که درصنف به طرز ر 
 مثبت را رقم بزند که یک عمر ادامه پیدا نماید.

 نددار   Head Startبرای خانواده های که کودک شامل برنامه  –دید و بازدید از خانه  •
 دستیار معلم 

ً
مد تا با شما دیدار نمایند. این دیدار کمک مینماید تا کودک رابطه بین خانه و مکـتب را مشاهده نموده و رابطه بینمعلم، کارمند اجتماعی مکـتب، و احتماال

ٓ
معلم و والدین را نیز  به خانه شما خواهد ا

 مستحکم مینماید.
 رید.دید و بازدید از خانه سال دوباره صورت میگ

 میباشند WRAPیا    Head Startبرای خانواده های که کودک شان شامل برنامه  – مشارکت والدین  توافقپروسه   •
غاز نمایند. پروس )Family Partenership Agreement( توافقنامه مشارکت والدینبا شما مالقات خواهد نمود تا روی معلم کودک شما و یا کارمند اجتماعی مکـتب 

ٓ
ه توافق مشارکت والدین از زمان غربالگری کار را ا

شناسازی شروع شده و در طول سال تجدید میشود.
ٓ
ن دست یابید  یا دید و بازدید خانه/ جلسه ا

ٓ
این توافقنامه به شما و خانوده شما کمک مینماید تا روی یک یا دو هدف که میخواهید در طول یک سال تعلیمی به ا

 تمرکز مینماید.
 

ن باهم، در مورد ا
ٓ
در کل اهداف تعین نمائید. استادان و خویش شما میتوانید برای خود و خانواده  هداف به ما کمک خواهد نمود.استراتژیها بحث نموده و یک جدول زمانی ایجاد خواهیم نمود که در رسیدن به ا

 .خواهند نمودکمک شما را  ماعی، اهداف ذریعه تهیه منابع و ارجاع به ادارات اجتکارمندان اجتماعی مکـتب برای رسیدن به این 
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 ECE Organizational Chart 
San Juan Unified School District 

Early Childhood Education 
(916) 971-7353 

Note: Please call the above office number to be directed to any of the following staff. 
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Content Specialist 

Geri Hodges 

Content Specialist 

Jessica Losh 

Content Specialist  
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 پالیسی ها

 پالیسی منع تبعیض

 

موزان به طور یکسان فراهم نماید.  برنا
ٓ
موزش و پرورش حوزه تعلیمی سن اون متعهد است تا زمینه تعلیم و تربیه را به تمام دانش ا

ٓ
د عاری از هرنوع تبعیض، تعرض و مه ها، فعالیتها و خدمات حوزه تعلیمی سن اون بایهیات ا

ایل جنسیتی، هویت جنسیتی،  داشتن رابطه یا خویشاوندی با یکی ارعاب  بوده باشد . تبعیض به اساس نژاد،قومیت، رنگ، اصلیت، ملیت، مذهب، سن، جنسیت، حالت مدنی، معلولیت فزیکی یا دماغی، گرایش و تم

ن دسته و گروپ اف
ٓ
زار و اذیت جنسی در هر برنامه و فعاز افراد و اشخاص که جز از ا

ٓ
الیتی که تحت نام حوزه تعلیمی رادی میگردد که از یک یا چند خصوصیت جنسیتی فوق الذکر برخوردارند، غیر قابل قبول بوده و هرنوع ا

 سن اون کمک های مالی ایاالتی دریافت میکند ممنوع و غیرقانونی میباشد. 

موزش و پرورش  حوزه تعلیمی سن 
ٓ
ن باشد.هیت ا

ٓ
میز در ساحات کاری و حوزه فعالیت های ا

ٓ
 اون  برنامه های را روی دست خواهد گرفت که مستلزم حذف هر گونه فعالیت های  تبعیض ا

موزی دیگری دست داشته باشد مستوجب جزای انضباطی شن
ٓ
زار و اذیت، ارعاب و زورگوئی علیه دانش ا

ٓ
موزی  دراعمال چون تبعیض، ا

ٓ
ه حتی این نوع اعمال  میتواند منجر به اخراج وی از مکـتب گردد.  اخته شدهرگاه دانش ا

زار و اذیت، ارعاب و زورگوئی برعلیه کارمند دیگری دست د
ٓ
 اشته باشد یا ارتکاب همچون اعمال را در حوزه کاری خویش اجازه دهد، مستوجبهرگاه یکی از کارمندان حوزه تعلیمی سن اون در اعمال غیرقانونی چون تبعیض، ا

 تدابیر انضباطی شناخته شده و حتی این نوع اعمال منجر به اخراج وی از وظیفه خواهد شد.

 پالیسی احترام به کرامت انسانی

موزان،کارمندان،مراجعین و اعضای انجمن حوزه تعلیمی سن اون متنوع بوده و از ا
ٓ
موزان، والدین و سرپرست دانش ا

ٓ
رهنگ ها و ملیت های گوناگون تشکیل گردیده اند، هیات فرادی با زبان ها،فبا علم به اینکه  دانش ا

ن بین ه
ٓ
مه اعضا بدون در نظرداشت رنگ، زبان، فرهنگ و ..... احترام متقابل وجود داشته و مدیره به این باوراند که یکی از ارکان مهم و اساسی ماموریت حوزه تعلیمی سن اون ایجاد یک محیط مثبت و سازگار میباشد تا در ا

 احترام به کرامت انسانی در رفتار و گـفتار اشخاص انعکاس میابد.  از طریق رفتار و گـفتار است که نیت های درونی افراد هویدا میگیردد. محیط بسیار دوستانه فعالیت های خویش را به پیش ببرند. در یک

موز، و یا والدینمیزان احترام به کرامت انسانی و همنوع را نظر به احترام، همدردی و توجه که یک کار 
ٓ
موز به فرد یا افراد مقابل خویش نشان میدهد، سرپرست /مند، یک دانش ا

ٓ
ن یک دانش ا

ٓ
میتوان سنجید و تعریفی به ا

موزش و پرورش در حوزه تعلیمی سن اون ایجاد تعهد موجه و پایبندی بیشتر به ارزش های کلیدی و اساسی یک جامعه دموک یکی از اهداف  قایل گردید.
ٓ
 راتیک میباشد.اصلی ا

موزان  و مراجعین   را که  شخصیت،به تاسی 
ٓ
موزان، کارمندان، والدین ویا سرپرست دانش ا

ٓ
سمی، خصوصیات فزیکی، قومیت، نژاد، جنسیت، ناتوانی ج این هدف، حوزه تعلیمی مکـتب سن اون هرنوع برخورد دانش ا

ن برخورد قانونی خواهد نمود.میدیگر را مورد تحقیر، اهانت یا سخره قرار  فرد یا افرادیا مذهب   شرایط مالی ی، سن، اصالت، یتجنس تمایل
ٓ
 دهد، تحمل ننموده و با ا
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موزش و پرورش سن اون مشخص گردیده است
ٓ
موزش و مواد این پالیسی باالی تمام دیپارت   .اینکه نقض پالیسی کرامت انسانی چه پیامدی برای شخص متخلف خواهد داشت، در قانون طرزسلوک حوزه ا

ٓ
منت های حوزه ا

اون، قوانین نافذه کلیفرونیا، و یا قرارداد کار کارمند برخورد صورت خواهد  پرورش سن اون بطور یکسان قابل تطبیق است. با کارمندان و مراجعینی که  این پالیسی را نقض میکنند طبق قواعد و مقررات حوزه تعلیمی سن

 گرفت.

 پالیسی منع استفاده دخانیات

موزان و کارمندان میباشد، قرار دارد.مدیره واقف اند که خطرات ناشی از دود سگرت و استفاده از محصوالت تنباکو در مغایرت با یکی از اهداف حوزه تعلیمی سن اون که فراهم کر  هیات
ٓ
 هیات  دن یک محیط سالم برای دانش ا

موزان، و مراجعین که در ایط نقلیه  تحت ملکیت یا کرایه حوزه تعلیمی سن اون منع مینمایدا، امالک و وسمدیره استفاده از دخانیات و محصوالت تنباکو را در تمام ساختمان ه
ٓ
. این ممنوعیت  باالی همه کارمندان، دانش ا

موزش
ٓ
 هم برگذار گردند.تحت ملکیت مکـتب  خارج از اماکنو رویدادهای ورزشی  ، فعالیت هابرنامه ها ، فعالیت ها و رویدادهای ورزشی مکـتب قابل تطبیق است. حتی اگر اینیبرنامه های ا

زار و اذیت جنسی پالیسی
ٓ
 ا

 
زار و اذیت جنسی یک پالیسی محکم و سختگیرانه را اتخاذ نموده که این پالیسی قواعد و دستورالعمل ه

ٓ
نرا در بحوزه تعلیمی سن اون در ارتباط به ا

ٓ
زار و اذیت جنسی و پیگیری مناسب ا

ٓ
ر میگیرد و ای گذارش دهی هرنوع ا

زار و اذیت جنسی را در مکاتب ، فعالیت های که از طرف مکـتب صورت میگ
ٓ
 ردد و فعالیت های مرتبط به مکـتب  فراهم نماید. حوزه تعلیمی سن اون متعهد است تا یک محیط درسی عاری از هر نوع ا

مو 
ٓ
زار و اذیت جنسی از طرف هرکسی که باشد ( به شمول دانش ا

ٓ
زار و اذیت جنسی شامل برقراری رابطه ناخواسته جنسی، تقاضا  هیات مدیره  هرنوع ا

ٓ
زان و کارمندان مکـتب) را  در حوزه تعلیمی سن اون منع مینماید. ا

موزی    برای دریافت خدمات جنسی، و سایر تماس های شفاهی، عینی و فزیکی جنسی
ٓ
موزشی از طرف کسی صورت گرفته باشد. هر دانش ا

ٓ
موز دیگری یا فردی  بوده که در محیط کاری و ا

ٓ
زار و اذیت جنسی دانش ا

ٓ
که در ا

زار و اذیت
ٓ
زار و اذیت جنسی را در ساحه  دیگر از حوزه تعلیمی سن اون دست داشته باشد مستوجب تدابیر تادیبی حتی اخراج از مکـتب شناخته خواهد شد. هر کارمندیکه در ا

ٓ
جنسی شخص دیگری دست داشته باشد یا ا

 ازه بدهد مستوجب تدابیر انضباطی شناخته شده حتی این عمل  میتواند منجر به اخراج وی گردد.کاری خود به دیگران اج

 

 پالیسی رعایت بهداشت عمومی
 

ی است، رعایت گردد. بهداشت عمومی باید همه روز در جار عمومی تنها محدود به اشخاصی که بیماری خاص دارند نمیباشد. بهداشت عمومی باید در تمام حاالت و شرایطی که خون یا مایعات از بدن فرد بهداشت رعایت 
 صنف تمرین و تطبیق گردد.

 
 در مکـتب، رعایت بهداشت عمومی شامل موارد ذیل میشود:

 
 شستن دست ها •
 استفاده از دستکش •
 دفع درست زباله ها •
                                                                                                                       5استفاده از مواد ضدعفونی •



 

 استفاده از مانع محافظ در جریان تنفس مصنوعی دادن  •
 توجه و مراقبت هنگام استفاده دستشوئی ( تشناب) •

 
بطور مثال.، دفع خون یا چرک از خراشیدگی و بریده گی، مواد غایطه، بول، اسفتراغ، ترشحات تنفسی رعایت بهداشت عمومی هنگام  که خون یا مایعات از بدن فرد جاری است یا دفع میگردد حیاتی  و خیلی مهم میباشد( 

ب بینی) بخاطر اینکه:
ٓ
ب دهن و ا

ٓ
 چون خون، ا

 
 ممکن حاالت و شرایط پیش بیاید که ما ندانیم که شخص بیمار مبتال به کدام مرض ساری شده باشد. •
موز یا فرت بالغ تشخیص شود تا ما بهداشت عمومی را رعایت نمائیم. نباید صبر نمائیم تا بیماری ( ابتال  ب •

ٓ
 ه یکی از  امراض ساری) دانش ا

 وس ها را با کارمندان مکـتب شریک بسازند.به دلیل قانون حفظ محرمیت اشخاص، کارمندان بخش صحی مکلف نیستند تا نتایج معاینات خون برای  ایدز، زردی سیاه، زردی سفید و سایر ویر  •
 مراض  استفاده نمائیم.ین مسؤلیت ما است که از فنون مناسب همچون شستن دست ها، ضدعفونی کردن، دفع درست زباله ها و کـثافات و دستکش ها جهت جلوگیری از پخش اا •

 

 پالیسی دروازه باز

موزش و پروش کودکان خوردسال از پالیسی دروازه باز کار میگیرند. والدین 
ٓ
موزان  هر وقت که خواسته باشند میتوانند  داخل صنف حضور یابند.  از والدین و مراجعین انتظار برنامه های دیپارتمنت ا

ٓ
و سرپرست های دانش ا

 میرود که قواعد و مقررات داخل صنف را رعایت نموده و در برنامه های درسی دخل اندازی ننمایند.

 
 مربوط به پرسونل مکـتب شکایات

 
ذیل میباشد. جهت رسیده گی  دستورالعمل های  و حوزه تعلیمی سن اون در ارتباط به شکایات از پرسونل تابع پالیسی سطح خوب این روابط، بین کارمندان و ارباب رجوع  و برای تعین جهت انکشاف روابط خوب و سازنده

 به موقع به شکایات باید تمام سعی و تالش صورت بیگیرد.
 

 شکایت خود را به سمع همان کارمند برساند که از  وی شکایت دارد. از افراد شاکی تشویق به عمل میاید چنانچه کسی از پرسونل حوزه تعلیمی سن اون  .1
ً
رسمی خود را با  شکایت تا شکایت داشته باشد باید مستقیما

 دوستانه حل نمایند. ننموده و مشکل را به صورت
مر مستقیم کارمند مذکور را نماید. تمام سعی و تالش باید صورت بیگیرد تا مشکل از راه گـفتگو و مصالحه حل چنانچه کارمند متذکره رضایت فرد شاکی را جلب کرده نتوانست، شاکی  .2

ٓ
و میتواند تقاضای مالقات با ا

 فصل گردد.
مر مستقیم کارمند رفع نشده و رضایت وی جلب نگردد. شاکی میتواند تقاضا نماید تا ریس همان .3

ٓ
نصورت ریس بخش ممکن تقاضا  چنانچه شکایت شاکی بعد از دیدار با ا

ٓ
بخش به شکایت وی رسیده گی نماید. در ا

 به وی ارائه نماید. تمام معلومات کـتبی و شفاهی مورد غور 
ً
مر مستقیم کارمند متذکره موضوع مورد شکایت را کـتبا

ٓ
روز بعد از تاریخ دریافت شکایت به شکل  30و بررسی قرار گرفته و فیصله نماید تا فرد شاکی و ا

 اطالع فرد شاکی رسانیده خواهد شد. به لفونی یا کـتبیتی
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 درج شکایت نامه رسمی

موزشی فیس بپردازد ( طوریکه دحوزه تعلیمی سن اون در درجه اول مسؤل اجرای قوانین و مقررات ایالتی و فدرال میباشد، به شمول ادعای که یک شاگرد الزم است جهت اشترا
ٓ
و  49010ر مواد ک در یک برنامه تعلیمی یا ا

موز، کارمند مکـتب، و یا خانواده که احساس نماید که نسبت به وی یا شخص سوم تبعیض،  قانون معارف تصریح گردیده)، به غیر از همان اجرت ها، سپرده ها و  49011
ٓ
هزینه های که طبق قانون مجاز میباشد. هر دانش ا

زار و اذیت جنسی صور 
ٓ
 از تماس با خشونت، ارعاب و یا زورگوئی یا ا

ً
غاز ت گرفته باید معلم، مدیرمکـتب، یا مسؤل تطبیق قوانین مکـتب را در جریان بگذارد. شکایت رسمی میتواند از مکـتب یا مستقیما

ٓ
افسر تطبیق قوانین ا

ورید. شکایت نامه 
ٓ
 ها ( فورم شکایت) بدون هزینه و رایگان میباشد.گردد. کاپـی شکایت نامه ( فرم شکایت) را میتوانید از مکـتب یا از نزد افسر تطبیق قوانین بدست بیا

 ثبت شکایت: .1
ن میتوانید شکایت

ٓ
 نامه را به مدیر مکـتب یا مسؤل تطبیق قوانین تسلیم نمائید. یک کاپـی/ نسخه شکایت نامه را از نزد مسؤل تطبیق قوانین گرفته  و یا بطور انالین دانلود نمائید. بعد از خانه پری ا

 

 تحقیق و رسیدگی .2
 گذارش خواهد داد. 40زه تعلیمی مکاتب سن اون شکایت را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده و نتیجه تحقیق و فیصله  خود را طی مدت حو 

ً
 روز کـتبا

 
 :میانجیگری  .3

 روز دیگر تمدید میشود. 30ورت بیگیرد، زمان اعالم نتیجه تحقیق و فیصله برای مدت میانجیگری اختیاری میباشد. در میانجیگری شخص سوم بین طرفین پادر میانی مینماید تا منازعه را حل نمایند. اگر میانجیگری ص
 

 فرجام خواهی: .4
ن موافق نبود، پنج ( 

ٓ
موزش و پرورش تسلیم 5چنانچه شخص شاکی به فیصله حوزه تعلیمی مکاتب سن اون رضایت نشان نداد و با ا

ٓ
نماید یا  از سوی دیگر، ) روز کاری وقت دارد تا درخواست تجدید نظر را به هیئت ا

 ) روز وقت  دارد درخواست تجدید نظر  به دیپارتمنت معارف کلیفرونیا تسلیم نماید.15پانزده  (

 نماید.و پیگیری فرد شاکی میتواند عالوه بر ثبت شکایت نامه رسمی، با در نظرداشت چارچوب زمانی مشخص، راه حل های مدنی را نیز جستجو  .5
 

زار و اذیت، ارعاب،زورگوئی براساس جنسیت واقعی یا درک جنسی، تبعیض براساس  ،فدرال یا ایالتی را نقض مینماید و یا مرتکب تبعیضقوانین و مقررات    یمشاهده نماید شخصی یا اشخاص فرد شاکی یکهتهر وق  .6
ٓ
ا

تبارز جنسیتی ، هویت جنسیتی، ناتوانی دماغی یا فزیکی میگردد، یا شخص دیگری را به  ندر، نژاد و قوم، رنگ، اصلیت، ملیت، مذهب، سن، گرایش جنسی، صلیقه جنسی، تبار و نسب، هویت قومی، ج
شکایات دهد، شکایت نموده و شکایت خود را در دفتر رسیدگی نسبت قاربت و خویشاوندی با یک یا  دسته از اشخاصیکه یک یا چند تا از خصوصیات جنسیتی فوق الذکر را دارا میباشند مورد تبعیض قرار می

درس دفتر شکایات و
ٓ
ن حفظ خواهد شد. ا

ٓ
مریکا ثبت یا تسلیم نماید. محرمیت شکایات به طرز درست ا

ٓ
موزش و پرورش ایاالت متحده ا

ٓ
 اقعدیپارتمنت ا

 Civil Rights, 50 Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA 94105. .میباشد 

 
 

 شد، باید رسیدگی شود.نه و انتقام جویانه از شاکی  را در روند شکایت منع مینماید.  همه شکایات در اسرع وقت، طوری که محرمیت تمام جناحین رعایت گردیده باحوزه تعلیمی سن اون هرنوع اعمال تالفی جویا
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موزش 
ٓ
 دینی و مذهبی منع تدریس و ا

موزش و نیایش م
ٓ
 سائل دینی یا مذهبی ایالت کلیفرونیا قرار دارد.برنامه های قبل از کودکستان در مطابقت با قانون ممنوعیت ا
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If you have a complaint, contact a 
teacher, principal, site administrator, or: 

Title IX/Coordinator 

Linda C. T. S imlick, 
J.D. General Counsel 

P.O. Box 477 
Carmichael, CA 95609-0477 
Telephone:  9 16-971-7110 



 

 

 

 

موزش و پرورش کودکان خوردسال سن اون
ٓ
 شرح ماموریت دیپارتمنت ا

 

موزش و پرورش کودکان خوردسال حوزه تعلیمی سن اون ماموریت دارد تا هر کودک منحصر به فرد هر کودک و یژگی های و در نظر داشت با  رعایت
ٓ
موزش داده، دیپارتمنت ا

ٓ
نها را ا

ٓ
موز) و خانواده ا

ٓ
نها   ( دانش ا

ٓ
و به ا

موزشی امن، سالم و پ
ٓ
وران فعال  در یک دنیا و جامعه متنوع امروزی و تلقین نماید تا با رشد نیروی خالقیت، تفکر و دقت اندیشی، برقراری روابط و ارتباطات، و زندگی و سکونت در محیط ا

ٓ
ینده سازان و نوا

ٓ
رورشی  ا

 د.فردا باشن
 
 
 

 Head Startشرح ماموریت برنامه 
 

موزش اطفال در سنین خ   Head Startماموریت برنامه 
ٓ
موزشی براساس بهترین به این قرار اند: حمایت و کمک به خانواده های که با شرایط سخت مواجه اند. کمک به خانواده ها برای رفع موانع ا

ٓ
وردسالی.  ایجاد برنامه های ا

ورده ساختن نیازهای خانواده ها و  شواهد عینی موجود. 
ٓ
مردم محل. ارائه خدمات وسیع حمایتی و کمکی به تمام مطابقت متواتر برنامه های درسی و روش تدریس اساتید با بهترین فنون تدریسی و ساینسی موجود جهت برا

مشارکت دهی والدین به حیث یک جز اساسی و کلیدی؛ بخاطر که سهم گیری والدین  نقش اساسی در موفقیت کودک در  اعضای خانواده از طریق خدمات صحی، صحی روانی، تغذیه و سایر خدمات اجتماعی موردنیاز. 
 دوره قبل از کودکستان دارد.  شریک ساختن اجتماع و مردم محل در ارائه خدمات و کمک های  اجتماعی به خانواده ها.

 

 

 کودکستان قبل ازبرنامه های درسی 

 

Creative Curriculum System    وsocial emotional Second Step Curricula  ن دلچسپـی و چیزهای که توجه کودک شما را به خود جلب مینماید برجسته شده و تطبیق این طرح درسی
ٓ
دو طرح درسی میباشد که درا

ن مضمون دلچسپـی  8-5ن ارائه میگردد که این مضامین بین منجربه سهم گیری بیشتر کودک شما در پروسه یادگیری میگردد.   موضوعات/ مضامین درسی گوناگو
ٓ
هفته را در بر میگیرد بستگی دارد که کودک شما چقدر به ا

موز) شما را در زمینه های عاطفی اجتماعی، اگاهی و رشد جسمی و فزیکی  باال م  نشان میدهد.  
ٓ
 . یبردفعالیت های برنامه ریزی شده روزانه  دانش کودک ( دانش ا



 

 

 

 نامه های موجود در پیش کودکستانبر 

 

WRAP DURATION HEAD START HALF DAY HEAD START & STATE 
PRESCHOOL 

 
 

 
 

با هم   State Preschool و    Head Startبرنامه های  •
. برنامه دهدل بیشکترا    Wrapیکجا شده تا برنامه 

Wrap  موزانی میباشد که از لحاظ سن و
ٓ
برای دانش ا

 انواده واجد شرایط باشند.شرایط مالی خ
 

 در روزهای دوشنبه تا پنجشبه     Wrapبرنامه  •
( سه و نیم )  3.5( شش و نیم ) ساعته و در جمعه ها  6.5

در مکاتب ذیل خدمات دارد:  Wrapساعته میباشد.  
Coleman,  

Howe, Marvin Marshall, Sunrise, and General 
Davie, Jr. Primary Center.  

موزشی ارائه مینماید 10سال  •
ٓ
 ماه خدمات ا

 
 

در مکاتب ذیل پروگرام  Head Startبرنامه  •

Duration  ساعت از دوشنبه  6 را که روز– 

 ,Choice Charterجمعه میباشد ارائه مینماید: 
Cottage, Dyer Kelly, and General 

Davie Jr. Primary Center 
 

ت ماه در یک سال  خدما 10این برنامه  برای مدت  •
موزشی ارائه مینماید.

ٓ
  ا

 
دو برنامه قبل از کودکستان میباشد که برای  •

موزشی 
ٓ
خانواده های   واجد شرایط خدمات ا

 نیمه روز ارائه مینمایند
 

•  
ٓ
وزشی ماین برنامه ها در دو شیفت خدمات ا

 ارائه مینمایند قبل از ظهر و بعد از ظهر
 

 
موزشی ارائه مینماید 10سال   •

ٓ
 ماه خدمات ا

 

ساعت از  3روز  State Preschoolصنوف  •
 جمعه میباشد –دوشنبه 

 

 -ساعت از دوشنبه 3.5روز   Head Startصنوف  •

 پنجشنبه میباشد

 دریافت کرده میتواند. Head Startکه مشمول خدمات اجتماعی و درمانی میباشد از این برنامه ها خدمات وسیع حمایتی 
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موزشی به کود 
ٓ
 سال 5 -3کان ارائه خدمات ا

موزشی
ٓ
 در مراکز ا



 

 

 

 

 پالیسی و طرزالعمل های برنامه های

STATE PRESCHOOL & HEAD START 
 
 

 پالیسی ثبت نام و شرایط شمولیت
 

باید در اول ماه سپتامبر سه ساله شده باشد، اولویت و حق تقدم به اطفال  شرایط شمولیت تمام خانواده ها نظر به میزان عاید، سن کودک  و محل سکونت،باید خارج از حوزه تعلیمی سن اون نبوده باشد، میباشد. کودک
 چهار ساله داده میشود. جهت معلومات دقیق به مواد ثبت نام برنامه مراجعه نمائید.

 
 با شماره  بخش ثبت 

ً
یا به سایت انترنتی  916-979-8760نام دیپارتمنت کودکان خوردسال به تماس شده مواد ثبت نام برنامه حاوی معلومات بسیار دقیق و صریح در مورد پالیسی ثبت نام میباشد.  جهت معلومات بیشتر لطفا

www.sanjuan.edu/preschool  .مراجعه نمائید 
 

 پالیسی صحت و تندرستی
 

 

لرژی دارد یا ضرورت  به گرفتن ادویه و یا کدام ن
ٓ
 یاز خاص دیگر دارد، الزم است معلم و کارمندان بخش صحی ما را مطلع بسازید.به مجردیکه شما دریافتید که کودک شما مشکل صحی دارد یا به چیزی حساسیت یا ا

  

 

 )ایمن سازی کودکان ( واکسین
 

ن در دوسیه وی گذاقبل از اینکه یک کودک شامل برنامه پیش کودکستان گردد باید  تمام واکسن های  الزم را در یافت نموده و  اسناد واکسن ( ایمن سازی)   
ٓ
شته شود.  برای اینکه کودک بتواند شامل برنامه باشد به روز شده ا

 میگردد. State Preschoolو    Head Startالزم است که واکسن ها  وی به روز بوده و منقضی نشده باشد.  کوتاهی در ارائه واکسن های الزم  منجر به اخراج و حذف کودک از برنامه  

) جواز ندارد. کودکان که به دلیل برخی مشکالت یا شرایط صحی نمیتوانند بعضی از واکسن ها را بیگیرند، الزم اند  Personal Belief Exemptionsذهبی و اعتقادات شخصی (به این طرف، معافیت  بدالیل م 2016از جنوری 
ن دلیل معافیت از  عدم الزام از د

ٓ
 ریافت بعضی واکسن ها  تبین شده باشد. معافیت نامه باید شامل معلومات ذیل باشد:که  یک نامه امضا شده  از نزد داکـتر معالج فعلی خود داشته باشد  که  در ا

 وضعیت جسمی یا شرایط/ مشکالت صحی  که  دریافت بعضی واکسن ها  را برای کودک منع مینماید •
ن معاف گردیده است •

ٓ
 واکسن های که کودک از دریافت ا

 موقت اینکه معافیت از دریافت بعضی واکسن ها دایمی است یا •
 اگر معافیت موقتی است، تاریخی که کودک میتواند واکسن ( ها)   را دریافت کند •
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 معاینات فزیکی

ن نگذشته باشد ( نتایج معاینات در 
ٓ
حی ما برای کمک  به والدین ( ماه اخیر)  ارائه گردد. در صورت ضرورت کارمندان بخش ص 12قبل از ثبت نام هر کودک الزم است نتایج معاینات فزیکی وی که تاریخ انقضای ا

موزان در پیدا نمودن داکـتر  معالج حاضر خواهند بود. 
ٓ
خواهد شد.   State Preschoolو    Head Start.  کوتاهی یا ناکامی در ارائه معاینات فزیکی الزم،  منجر به اخراج و حذف کودک از برنامه  فامیل) دانش ا

موزان پروگرام 
ٓ
ن، دانش ا

ٓ
هر کودک  معاینات فزیکی   الزم است    Head Startکه دوباره ثبت نام میکنند باید نتایج معاینات فزیکی به روز شده  ساالنه خود را  تسلیم نمایند.  در برنامه   Head Startعالوه بر ا

 بیگیرد.سالگی مورد معاینه سرب  خون نیز قرار  2سالگی و بعد از  2ساالنه و معاینه هموگلوبین خون  شده، و در سن 

 دندانمعاینات 

 الزم است حین ثبت نام نتایج اخیر معاینات دندان    Head Startسالمت و بهشت دندان کودکان از اولویت باالیــی برخوردار است.  برای همه  کودکان  برنامه   State Preschoolو   Head Startدربرنامه های 

مان گذارش ارائه شود. زم است که همه کودکان نتایج معاینه دندان ساالنه داشته  و اگر دندان های کودک تحت ترمیم باشد باید تا زمان تکمیل دوره ترمیم و در ماه اخیر) ارائه گردد.  ال  12( نتایج معاینات در 
 مایند.حاضر خواهند بود که برای پیدا کردن داکـتر دندان به فامیل ( والدین)  کودکان کمک ن  ECEکارمندان بخش صحت دیپارتمنت 

 تشناب ( دستشوئی)

مادگی به استفاده مستقالنه از کودکان خوردسال که شامل این برنامه میشوند در استفاده از تشناب ( دستشوئی)  هم سطح نبوده و ممکن در مراحل و سطوح متفاوت  قرار داش
ٓ
ته باشند. زمانیکه کودک نشانه های ا

دیگران را باال  یکجا روی ایجاد یک طرح کارمیکنند که این طرح یا پالن مهارت کودک،که خیلی مهم هم است،  را در استفاده از تشناب ( دستشوئی) بدون کمک تشناب را بروز میدهند،  معلمان با والدین کودک
 میبرد.

فتاب
ٓ
 محافظت در مقابل شعاع ا

فتاب محافظت و نگهداری نموده و کودک خ
ٓ
فتاب قرار ندهید.  بسیار مهم است که از کودک خود در مقابل شعاع ا

ٓ
فتاب  Head Start Performance Standardsود را در معرض نور ا

ٓ
و باالتر  SPF15استفاده کرم ضد ا

نرا بدون
ٓ
نرا برای کودکان شش ماهه و بزرگـتر ازا

ٓ
فتاب را ب از ا

ٓ
 ه صنف فرستاده و اجازه نامه را امضا نمایند تجویز داکـتر اجازه میدهد. دستورالعمل محصول را قبل از استفاده بخوانید. الزم است والدین کرم ضدا

خر کـتاب راهنما مراجعه نمائید). کرم های ضد (
ٓ
فتاب برای کودکان زیر سن شش ماه توصیه نمیشود.به صفحه ا

ٓ
فتاب نباید مواد دفع حشره در ترکیبات خود داشته باشد. استفاده کرم ضد ا

ٓ
محافظت نوزادان در مقابل  ا

فتاب شامل جلوگیری 
ٓ
فتاب؛ پوشاندن لباس مناسب به نوزاد؛ گذاشتن کاله لبه دار بر سر نوزاد، و قرار ندادن کودکنور ا

ٓ
قبل از ظهر  10در معرض نور خورشید در ساعات  از قرار دادن نوزاد در معرض مستقیم شعاع ا

 بعداز ظهر. 2 –
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 فلسفه و پالیسی تغذیه

ن متعادل و جذاب برنامه ریزی شده است. مینوی صبحانه، پروگرام پیش کودکستان  با ارزش های تغذیه خوب که به
ٓ
شنائی دارد. بر این اساس وعده های  غذائی  ا

ٓ
سایش و رفاه کودک شما کمک میکند ا

ٓ
نان  ا

 .تمام وعده های غذائی به شیوه فامیل گونه صرف میشودچاشت و خوراکی های مختصر در هر صنف به دیوار نصب شده است. 
 

 لم را در جریان بگذارید در صورتیکه کودک شما تحت  رژیم غذائی خاص باشد یا به بعضی خوراکی ها حساسیت داشته باشد.مع نکـته قابل توجه:

وردن ( تسلیم نمودن)  و بردن ( تسلیم شدن)  ک .1
ٓ
 با ودک شما حین اوقات صرف صاوقات صرف غذا و خورکی های مختصر به اطالع والدین رسانیده میشود. در صورتیکه  اوقات ا

ً
بحانه یا نان چاشت صورت میگیرد لطفا

 تمام موادخوراکی در داخل صنف باید صرف گردد.معلم کودک خویش در این رابطه صحبت نمائید. 
 

تمام مینو های غذائی عاری از میوه های کم خواهند بود.  و چربی فهرست غذا فعلی در دیوار صنف نصب شده و غذا های شامل فهرست از جمله غذا های مقوی، رنگارنگ، متنوع با ارزش غذائی باال و شکر، سودیم .2
 مغزدار خواهند بود.

 
ن فهرست های غذائی مطابق به نیازهای کودکانی تنظیم میگردند که حساسیت جدی نسبت به بعضی مواد غذائی دارند.  در اینکه کودک در مقابل چ .3

ٓ
ه نوع خوراکی ها حساسیت دارند و کدام خوراکی ها جایگزین ا

علم و دستیار معلم ) و کارمندان تعویضی رسانیده شود. کارمندان کوشش ود باید از نزد داکـتر معالج کودک خویش یک نامه  ارائه نمائید. این معلومات باید در دوسیه کودک نگهداری شده و به تمام کارمندان ( مش
ورده نمایند.خواهند نمود تا هرنوع ممنوعیت غذائی و سایر نیازهای ویژه کودک را رعا

ٓ
 یت نمایند. کارمندان  مکـتب با خانواده های کودک مالقات خواهند نمود تا  نیازهای تغذیوی کودک را مشخص و برا

 

مه اطفال سازگاری داشته باشد. برای اینکه سالمت و صحت و سالمتی ه جشن ها و مناسبت ها همواره در برنامه های پیش کودکستان برگذار میگردد. خوراکی های انتخاب شده باید مناسب حال تمام اطفال بوده و با .4
نها   مواد غذائی را که والدین و کارمندان مکـتب در جشن ها و مناسبت ها  تهیه میکنند باید مغزیات در خود نداشته باشند و  خوراکی های که اتندرستی کودکان حفظ گردد، 

ٓ
ز مغازه خریداری شده  در بسته بندی ا

نه
ٓ
 سایر گزینه ها شامل اقالم غیر خوراکی مانند تاج های تولد یا کـتاب های خاص میگردند.  ا قابل رویت و خواندن باشد.ترکیبات غذائی ا

 

ب و صابون میشویند. چیدن میز غذا و پاک کردن میز .5
ٓ
ماده ساختن و صرف غذا دستان خود را با ا

ٓ
موزان صورت میگیرد. غذا با همکاری والدین، کارمندان، کودکان، و والدین همیشه قبل از ا

ٓ
 کارمندان و دانش ا

 

که مستقالنه  و بدون کمک دیگران غذا بخورند. تهیه مواد غذائی هرگز  وعده های غذائی فرصت های یادگیری را برای کودکان مساعد مینماید. وعده های غذائی به سبک خانوادگی صرف میگردد تا  اطفال تشویق گردند .6
اکی های مقوی برای کودکان بوده؛ و اینکه چه شویقی یا تنبیهی به خود بیگیرد. ما تقسیم مسولیت را در تغذیه کودکان رعایت نموده،  تصدیق مینمائیم که نقش ما به حیث مدرس تهیه خور بنابر هر دلیلی نباید  جنبه ت

 .رد بستگی به تصمیم خود کودک داردمقدار باید بخو 
موزان) صبحانه صرف میشود.در همه برنامه های قبل از ظهر به کودکان (   .7

ٓ
 دانش ا

موزش و پرورش ایالت کلیفرونیا واقع  800-952-5609در صورت شکایت با شماره بخش خدمات تغذیه اطفال  .8
ٓ
 ,N Street 1430به تماس شده یا شکایت نامه خویش را به یخش خدمات تغذیه دیپارتمنت ا

Sacramento, CA 95814  .ارسال نمائید  
تماس گرفته و شکایت نامه را تقاضا نمائید و بعد از خانه پری فورم  866-632-9992اقامه نمائید به شماره:  USDAشکایت خود را با دیپارتمنت دفتر کشاورزی دستیار منشی در امور حقوق مدنی  درصورتیکه بخواهید .9

درس پستی: 
ٓ
 .U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave., SW Washington, D.Cبه ا

7442-690 (202) fax: 2) 9410;-20250 :درس
ٓ
 بفرستید.  ntake@usda.govprogram.iیا به ایمیل ا
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 شپش سرپالیسی شپش و تخم 

رستاده شود. کارمندان مکـتب باید تمام سعی و تالش خود را درصورت مشاهده شپش یا تخم شپش در سر کودک،  موضوع به طور مناسب به اطالع والدین وی رسانیده شده و کودک باید هر چه زودتر به خانه ف
 .(SJUSD BP 5141.33)رستاده شده  محرم  نگهداشته شودبکنند تا هویت کودکی که دچار شپش زدگی شده و به  دلیل شپش زدگی به خانه ف

 گذارش موارد صحی و ایمنی

نرا مورد رسیدگی قرار بدهد.
ٓ
 هر نوع نگرانی در مورد صحت  و ایمنی کودک باید به   سمع معلم صنف رسانیده شود تا  وی ا

 اشتراک کودک شاد و سر حال در فعالیت های روزمره صنف

 انتظار میرود که کودک حاضر در صنف  از صحت و سالمتی کافی برخوردار باشد تا در دند تا در همه فعالیت های داخل و خارج از صنف اشتراک داشته و سهم بیگیرندکودکان حاضر تشویق میگر 
ً
. بنا

  قضیه را بطور مفصل به معلم کودک خود فعالیت های صنفی  اشتراک کامل داشته باشد. در صورتیکه کودک شما خارج از صنف و خارج از محوطه مکـتب زخم برمیدا
ً
رد یا دچار مصدومیت میگردد، لطفا

 توضیح بدهید تا سوظن بوجود نیاید.

 بررسی روزمره وضعیت صحی کودک

یتواند در صنف بماند، الزم است شما فرزند خود را با مقبل از اینکه والدین صنف را ترک کند معلم وضعیت صحی کودک را بررسی مینماید. اگر معلم تشخیص دهد که کودک شما بدلیل کدام مشکل صحی ن
نها میتوانند فقط عالیم بیماری 

ٓ
را تشخیص داده و کودک شما را به خانه بفرستند و یا درخواست مراقبت خود دوباره به خانه ببرید. استادان ما طبیب یا داکـتر نیستند و نمیتوانند بیماری را تشخیص بدهند.  ا

کاری شما شما کودک خویش را تا به داخل صنف همراهی نموده و تا ختم بررسی وضعیت صحی وی در داخل صنف باقی بمانید. از هم الزم استا توجه به دستورالعمل های جواز، بهای صحی نمایند. 
 در این مورد سپاسگذاریم.
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یا کودک شما به اندازه کافی خوب و صحتمند است که امروز در صنف بماند 
ٓ
 ؟ا

 صحی کودک طور ذیل باشد:وضعیت  روزانه  است بررسی الزم

 هر روز صورت بیگیرد !

وردن و بردن کودک صنف را ترک نماید!
ٓ
 قبل از اینکه شخص مسوئل ا

 درصورتیکه کودک یکی از عالیم زیر را داشته باشد:
 

 ساعت گذشته 24درجه تب در   100بیش از  •
 ساعت  24استفراغ بیش از دوبار در  •

 اسهال •

 دردی  گوش •

  چشم سرخ و ترشح  •

لوده •
ٓ
 زخم های باز و  سر کشیده و یا ا

 درمان نشده  شپش شپش سر و یا تخم های •

 بی حالی و عدم مشارکت در فعالیت های صنفی •

 
➜ 

 
 

 
 

 
 

 الزم است که امروز در خانه بماند
 

 

 

 

 

 

موزگار طفل تان به تماس شوید
ٓ
 با ا

 
 

 

 روز خوب در مکـتب داشته باشید

 

 

 ریزش  •

 سرفه •

 دانه، بخار •

 رفتار غیر طبعی   •

 به پزشک، شفاخانه و یا سرویس عاجل مراجعه کرده •

 بیماری یکی از اعضای فامیل  •

 
➜ 

 

 امروز خوب و سرحال میباشد •

 ساعت میشود که خوب و سر حال است 24 •

➜ 



 

 

 

 ، خانواده و کارمندان خود را صحتمند نگهداریم !کودکانهمه با هم کار میکنیم تا 

 
ساعت از دفع تب فرزند شما گذشته  24بعد از اینکه مدت سلیم شوید.توجه:  اگر کودک  شما در جریان روز مریض میشود،  با شما تماس گرفته شده و از شما خواسته خواهد شد که ظرف مدت یکساعت کودک خود را ت قابل

 از داکـتر ممکن الزم شود.باشد میتوانید وی را دوباره به صنف بیاورید.  نظر به نوع بیماری، یک خط 

 

 بیماری 

سایشاین بخاطر در صورت بروز عالئم عفونت و ظاهر شدن بیماری  والدین باید کودک خویش را در خانه نگهدارند. 
ٓ
شروع سرما  در هنگام  .میباشد الزمدیگران حال خود طفل و همچنان مالحظه  سالمت و ا

لود چشم های کودک  ،  ممکنخوردگی
ٓ
ب بینی عطسه، یا ریزش، سرفه / اشک ا

ٓ
باید در خانه  شود،داشته باشد. کودک شما در این حالت مبتال به بیماری ساری است و تا زمانی که این عالئم برطرف  ن ا

بخار های ، استفراغ، اسهال، و اشکبار سرخ  ان ، چشمدرجه 100: تب بیش از باشیدکی از موارد زیر را تجربه کرده ساعت گذشته ی 24در چنانچه  نیاورید لطفا کودک خود را به مکـتب نگهداری شود.
معلم وی را باخبر بسازید. از شما تقاضا مینمائیم که یک نامه از نزد  بالفاصلهناشناخته، یا کدام مرض ساری دیگر. در صورت که کودک شما  امراض ساری چون سرخکان و زرد زخم/ چیچک کشیده باشد، 

ن مبتال شده باشد را تذکر داده و زمان را که کودک شما صحت یاب شده و میتواند به مکـتب بر داکـتر کودک خویش بیاورید که در 
ٓ
ن نوع مرض ساری  را که ممکن کودک شما به ا

ٓ
 گردد را مشخص نموده باشد.ا

 
 خدمات صحی احتمالی

سایش کودک شما مهمترین مسئولیت ما است. حفظ و مراقبت از اطفال اول
ٓ
ویت ما میباشد.  در صورت بروز بیماری یا عالئم بیماری بر والدین الزم است که کودک خود را در خانه سالمت و ایمنی: سالمت و ا

 به شما توصیه میکنیم که جهت مشوره با داکـتر معالج کودک خویش به تماس شوید. در صو 
ً
نموده باشد یا به اتاق رتیکه کودک شما را داکـتر معالج معاینه نگهداشته و در اسرع وقت معلم را مطلع بسازد. جدا

بوده و کودک شما چه وقت میتواند به مکـتب برگردد. نظر به  عاجل مراجعه نموده باشد یا بستری شده باشد، ممکن الزم شود که شما یک یاد داشت پزشکی ارائه نمائید که نشان بدهد نوع بیماری کودک چه
 نهائی را خواهند گرفت که کودک میتواند به مکـتب برگردد یا خیر. سطح توجه و مراقبت از کودک ما، معلم و پرستار مکـتب تصمیم

 

 ادویه یا دارو 

شخص تعین شده از طرف مکـتب ممکن است در جریان ساعات درسی دارو یا ادویه (تجویز شده یا غیر تجویز شده) را  – (Ed. Code 49420-49425; District Policy 5141.21)مدیریت ادویه جات 
 خواست کـتبی داکـتر معالج و والدین/ سرپرست قانونی کودک با جزئیات ادویه، مقدار و زمان مصرف دارو برای کودک برساند.تنها نظربه در 

و ضروری دانسته باشد  و یا  ی مهلک و خطرناک حتمی دارو یا ادویه تنها برای کودکانی داده میشود که والدین و داکـتر معالج وی رساندن دارو/ ادویه به کودک را به دلیل بیماری های احتمال
صنوف پیش کودکستان، و سایت انترنتی حوزه  رساندن دارو/ ادویه به کودک کمک نماید که در فعالیت های درسی سهم و مشارکت مناسب داشته باشد. فرم های مجوز دارو در اداره هر مکـتب،

ورده شده 
ٓ
موزشی سن اون موجود است. ادویه/ دارو به مکـتب ا

ٓ
ن تسلیم مستباید  ا

ٓ
 به کارمند موظف مکـتب در جعبه یا قوطی اصلی ا

ً
شود. والدین را تشویق میکنیم که از داکـتر معالج داده قیما

های ادویه باید در شروع هر  ادویه بیگیرد. تمام فورم بخواهند که ادویه جات طوالنی اثر، اگر ممکن باشد، به کودک شان تجویز نمایند تا الزم نشود کودک در جریان ساعات درسی و مکـتب دارو یا
 سال تعلیمی تجدید و به روز رسانی شوند.

 

گاه بسازند چنانچه کودک شان بدلیل کدام بیماری مقطعی ( همچون نفس تنگی، تحرک ب ،مطابق به قانون ایالتی 
ٓ
یاز به دریافت ادامه دار یش از حد/ بی ثباتی، شکر، بیماری بیهوشی )نوالدین یا سرپرست قانونی کودک مکلف اند که مکـتب را ا

 ادویه/دارو باشند.
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سرب در خون بررسی و معاینه  
 

زمایشدر این 
ٓ
مغز  سرب می تواند به ماحول ما موجود بوده و برای کودکان خوردسال خیلی خطرناک میباشد. محیط و سرب فلز بی بو و بی مزه است که در  .شوداندازه گیری می کودک در خون سرب میزان  ا

سیب  ککود 
ٓ
نها هنوز در حال رشد و نمو  میباشد. کودکان رسانده و  یاد گیری، تمرکز و سلوک و رفتار را برای کودک مشکل بسازد.  خطر ابتال به مسمومیت سرب در ا

ٓ
کودکان خوردسال باال است چون بدن ا

 را در دهان خود قرار دهند. اشیای غیر خوراکینیز تمایل دارند که  خوردسال
 خطر ابتال به مسمومیت سرب خون را در کودکان باال میبرند شامل موارد ذیل اند: یکهعوامل 

 
 .شده باشد دوباره  نوسازی  یا و پوست داده باشدساخته شده رنگ شان 1980قبل از سال  که   لاطفامراکز مراقبت یا ها + + خانه 

ب،  میزان  چون واقع باشدسرب ه های صنعتی تولید و یا کارخان شاهراه خانه هایــی که در نزدیکی ++ 
ٓ
 ی این مناطق باال میباشد.هواخاک یا سرب در ا

معالجه قرار گرفته  خون تحت تداوی و سرب و یا به دلیل مسمومیت انداخته شده ) دور مواد  ++ اعضای خانواده که با سرب  سر و کار دارند (بطور مثال: کار کردن در ورکشاپ های موتر و یا مرکز بازیافت
 شند.  با

 پختن غذا، نگهداری غذا  و صرف غذا در ظروف سفالی++ 
 یرینی ها و ادویه جات ( مصاله دیگ) وارداتیش++ 
رایشی وارادتی که ممکن سرب داشته باشند++ 

ٓ
 ادویه جات و محصوالت ا

 سابقه کم خونی یا سو تغذیه++ 
 

تشنج و در خون میتواند منجر به  سربمیزان باالی . نموی کودک گرددشد و ر  یکندو شنوایــی و گـفتاری،  تمشکالتند خوئی، / زیکیفعالیت بیش از حد ف، مشکالت یادگیری، سرب میتواند باعث کم خونی 
ن از طریق معاینه خون . با این وجودگرددبیهوشی اغما یا

ٓ
زمایشبه یاد داشته باشید، این  میباشد. ممکن در اغلب کودکان که دچار مسمومیت سرب خون میباشد عالیم سرب دیده نشود و تنها راه تشخیص ا

ٓ
و  ا

یا فرزند شما در معرض سرب قرار گرفته است یا خیر بررسی ساده 
ٓ
سیب های دائمی اندام  می تواند خوردسالیدر  خون باالی سربمیزان  تشخیص .کمک خواهد کرددر تشخیص اینکه ا

ٓ
 و  نمودهجلوگیری  ا

ینده سالمتی و رشد کودک شما را 
ٓ
 . بخشد بهبوددر ا

 
زمایش  

ٓ
)هماتوکریت ( هموگلوبینو/ بررسی کم خونی یا ا  

کسیژن را از طریق خون به تمام اعضای بدن میرساند. فرد زمانی به کم  ،برای انرژی و رشد
ٓ
هن ا

ٓ
کسیژن دارد. کرویات سرخ خون، هموگلوبین و ا

ٓ
خونی دچار میشود که بدن وی به اندازه کافی بدن ما نیاز به ا

هن نداشته باشد.کرویات سرخ خو
ٓ
 . نمایدکودک کمک  رشدکم خونی می تواند به بهبود سالمت و به موقع  و درمان  د و تشخیص زو . کم خونی میتواند توان، رشد و نموی کودک را کند نماید ن، هموگلوبین و ا

زمایش را میتوان در
ٓ
زمایش کم خونی مقدار هموگلوبین در خون معاینه و بررسی میگردد. این ا

ٓ
 کلینک داکـتر یا البراتوار انجام داد. در ا
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ن فرم حالت اضطرار کودک

ٓ
 و طرزالعمل های ا

همه اطفال شامل پیش کودکستان باید در دوسیه خود فرم حالت اضطرار به روز رسانی شده داشته باشند. در صورتیکه یک حالت عاجل پیش 
 جلسه معارفه والدین و استادت مندرج فرم مراقبت های عاجل کودک که والدین حین میاید و والدین کودک در دسترس نمیباشد، ما از معلوما

 خانه پری نموده بودند، استفاده خواهیم نمود.
 

 بزرگساالن حالت اضطرار برایفرم 
 تمام معلومات به روز و جدید باشد مکلف اند که فرم حالت اضطرار تمام والدین

ً
. این معلومات برای حفظ و بزرگساالن را خانه پری نمایند. لطفا

رت مراقبت از والدینی است  که بطور رضاکارانه در صنف فعالیت مینماید و حین فعالیت حادثه ای رخ میدهد، و استفاده از معلومات موجود ضرو 
 میشود.

 
 طرح ایمنی

تش سوزی و قفل کردن را به طور ماهانه میبین •
ٓ
موزان ) تمرین یا مشق زلزله، ا

ٓ
ماده کودکان ( دانش ا

ٓ
ند تا در صورت وقوع همچون حوادث ا

 باشند. 
ژیر خطر خاموش و اوضاع به حالت نورمال خود در جریان تمرین زنگ خطر در مکـتب، تا اتمام  تمرین، شما به کودک یا کودکان خویش دسترسی نخواهید داشت. کودک شما در محل امن نگهداری  •

ٓ
میشود تا ا

 برگردد.
ژیر خ •

ٓ
نرا پیروی نمائید.چنانچه حین زنگ خطر ( ا

ٓ
 به هدایات کارمندان مکـتب گوش کنید و ا

ً
 طر) در ساحه یا ساختمان مکـتب حضور داشته باشید، لطفا

 

زاری و کم توجهی به کودک
ٓ
 کودک ا

زاری و کم توجهی به کودک را راپور بدهند. 
ٓ
 مکلف اند تا هر نوع کودک ا

ً
حادثه یا اتفاقی برای کودک شما خارج از مکـتب و صنف میافتد که منجر  بنابر این، اگرهمه کارمندان حوزه تعلیمی سن اون قانونا

 موضوع را به فرد مسوئل توضیح بدهید.
ً
 به جراحت و مصدومیت وی میشود، لطفا

 
 هخانواده و مشاور  کودک مدیریت 

به مشاور روان درمانی، کارمندان حرفه ای و مسلکی حوزه تعلیمی، و سایر منابع اجتماعی دسترسی دارند. در صورتیکه شامل اند برای مدیریت کودک و مشاوره خانوادگی خانواده هایــی که در برنامه های قبل از کودکستان 
 .با معلم کودک خویش و کارمندان اجتماعی مکـتب در این رابطه صحبت نمائید لوکی داشته باشد، لطف نموده کودک شما مشکالت جدی رفتاری و س

 
  

 خواهر یا برادر

و یا در صنف  اشتراک اجازه  شامل برنامه نباشددیگری که  کودک رخواهر و برادر و یا ه  کودکان شامل برنامه میتوانند در صنف حضور یافته و اشتراک نمایند.، فقط اعد و مقررات فدرال و ایالتطبق قو
موز نمیتواند در صنف بماند . ر سیر های علمی ندارنددشرکت 

ٓ
 .خواهر یا برادر دانش ا
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REMEMBER 

It is imperative to keep all names 
and numbers on your child’s 

emergency card current at all times! 

 بخاطر بسپارید

الزم و ضروری است که تمام معلومات اعم از اسامی و 
شماره های تماس مندرج فرم مراقبت های عاجل کودک 

!انی شده باشدبه روز رس  
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 والدینو سلوک رفتار 

نگرانی یا  والدین ممکن استیکی از شما  در موارد نادر زمانی که تمام صنوف برنامه های پیش کودکستان مکان های امن و پرورشی برای کودکان و کارمندان میباشد.

نرا با ما یعنی کارمندان مکـتب مشکلی داشته باشید و
ٓ
 ب، لطفبسازید شریک الزم بدانید که ا

ً
ن نگرانی  که د یباش داشته ه یاد ا

ٓ
رام و بدون تهدید بیان  گونه خود را به  ا

ٓ
ا

نکنید تا کارکنان بتوانند در حل 
ٓ
 به صفحه کنند.  ی کار همبا شما  ا

ً
این کـتاب راهنما مراجعه نمائید تا طرزالعمل های درست اظهار نگرانی یا شکایت مرتبط به  4لطفا

 ط به مکـتب را بدانید.پرسونل مکـتب یا سایر موضوعات مربو
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 به یاد داشته باشید

نچه را که می 
ٓ
اطفال تقلید میکنند ا

نچه را که می بینند!
ٓ
 شنوند و ا
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وردن کودک در صنف
ٓ
 طرزالعمل ورود/ا

 
وردید،زمان دقیق ورود در صنف را در حاضری روزمره کودک خویش رسانیده و با قلم امضا نمائید.  

ٓ
زی نمائید تا برنامه ری .نماید هیاداخل صنف همر تا  یک بزرگ سال کودک را  باید هرزمانیکه کودک خود را در صنف ا

گاه شده باشد.
ٓ
رام و بی درد سر باشد و مطمن شوید که معلم از ورود کودک شما به داخل صنف ا

ٓ
 انتقال کودک شما از خانه تا مکـتب ا

 
س ساعت در صنف حاضر نمایند 

ٔ
 تا از حداکـثر مزایای برنامه پیش کودکستان مستفید شوند.از والدین توقع داریم که کودک خود را  را

 
حضور در صنف داده نمیشود و کودک الزم است برگردد ض ورود، معلم وضعیت و شرایط صحی کودک را بررسی مینماید. اگر معلم تشخیص دهد که اوضاع یا شرایط صحی کودک خوب نیست، به کودک اجازه  به مح

 کودک تکمیل نگردد، والدین باید در داخل صنف بمانند. ینه صحی روزانهمعاتا وقتیکه خانه تا وقتی که دوباره صحت یاب شده و شرایط حضور در صنف را پیدا نماید.  
 

گاه بسازیدقابل توجه : 
ٓ
وردن کودک در صنف ا

ٓ
 وی را از  طرزالعمل ورود/ ا

ً
ورد، لطفا

ٓ
.در صورتیکه شخص دیگری کودک شما را به مکـتب میا  

 
  طرزالعمل خروج/  بردن کودک

 

کودکان تنها با   تسلیم شده باخود ببرید. حین بردن بخش خروجی ورق حاضری روزانه کودک خود را باقلم امضا نموده و زمان دقیق ترک صنف را بنویسید.مسئولیت شما است که هر روز کودک خود را 

در حاالت اضطراری، کودک را   صنف را ترک کرده میتوانند. ) درج است،Emergency Cardسال که نامش در فرم حالت اضطرار (  18ساله یا باالی  18والدین یا سرپرست قانونی خود، و یا شخص بالغ 

باید یک  18داشته باشد. شخص زیر سن سال هم میتواند تسلیم شده با خود ببرد مشروط به اینکه از قبل یک  معرفی خط ( اجازه نامه)   از طرف  والدین یا سرپرست قانونی کودک  18یک شخص زیر 

ذ باقی خواهد ماند. افراد معرفی شده ا خود داشته باشد، و تا زمانیکه والدین یا سرپرست قانونی کودک یک نامه کـتبی دیگر جهت لغو اجازه نامه ارائه ننماید، اجازه نامه نافمعرفی خط( اجازه نامه کـتبی ) ب

 باید همیشه کارت شناسائی با خود داشته باشند.

 نباشد یا کارت شناسائی با خود نداشته باشند نمیتوانند کودک را تسلیم شده با خود ببرند.کارت اضطرار  اشخاص بالغی که نام شان درج  – قابل توجه
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کودکتسلیم شدن دیر هنگام   
 

است که حداقل یک فرد جایگزین و قابل اطمینان را که بتواند به همین دلیل، الزم ما درگ میکنیم که حاالت و شرایط اضطراری و غیرعادی اتفاق میافتد که مانع میشود تا کودک خود را سر وقت تسلیم شده با خود ببریم. به 
نشود و ما از شما ( والدین) هم تماس دریافت ننمایم، مراحل ذیل صورت  محض تماس ما کودک شما را از صنف تسلیم شده با خود ببرد، در کارت اضطرار داشته باشید. در صورتیکه کودک شما را در ختم صنف کسی تسلیم

 گرفت:خواهد 
 

 معلومات مندرج فرم حالت اضطرار را جدید و به روز رسانی شده نگهدارید. ( برایشانتماس  است  درجفرم اضطرار  درنامشان افرادی که با  •
ً
 تسلیم شوند. لطفا

ً
وری نمائید  گرفته شده تا کودک شما را فورا

ٓ
یاد ا

 که کارت شناسائی عکس دار همراه داشته باشند)
موزش کودکان خوردسال (در صورتیکه معلم  •

ٓ
) به تماس شده و کارمندان این اداره معلم را کمک و مشوره خواهد داد تا ECEنتوانست کسی را پیدا نماید تا کودک شما را تسلیم شود، با دفتر دیپارتمنت ا

 ترتیبات الزم جهت تسلیم دادن کودک شما را فراهم نماید.
 کودک شما ناکام بماند، با اداره پولیس سکرامنتو تماس گرفته خواهد شد تا مسئولیت کودک شما را به عهده بیگیرند.در صورتیکه تمام تالش ها برای تسلیم دادن  •
 سه بار تسیلیم دیرهنگام میتواند منجر به اخراج کودک شما از صنف/ برنامه شود. •
 قابل تطبیق است.پالیسی تسلیمی دیرهنگام در روزهای که صنف زود رخصت میگردد با سایر روزها یکسان  •

 
 

ی و غیر حاضر  ی حاضر   

مده باشد. غیبت های قابل توجیه بیماری کودک یا والدین کودک، قرار از شما انتظار داریم که کودک خود را هر روز در صنف حاضر نمائید، مگر زمانیکه کودک شما بیمار باشد و یا حالت اضطراری برای فامیل شم
ٓ
ا پیش ا

ک در جلسات محکمه ( دادگاه)، نبود وسیله ری است که برای فامیل کودک پیش میاید. حاالت اضطراری میتواند مواردی همچون فوت اعضای خانواده،  بیماری های جدی اعضای فامیل، اشتراهای داکـتر، یا حاالت اضطرا
موزگار/معلم کودک خود را مطلع بسازید زمانیکه کودک شما نمیتواند در صنف  نقلیه، و شرایط مداخله در بحران میباشد. سایر شرایط و موضوعات فامیلی به طور قضیه وار توسط مدیر

ٓ
 ا

ً
پروگرام مورد رسیدگی قرار میگیرد. لطفا

 حاضر شود.

یا عدم توانائی مطابقت با قواعد حاضری منجر به اخراج کودک شما بار غیبت نا مؤجه در یک سال تعلیمی  10حضور همه روز در صنف فرصت استفاده اعظمی از مزایای این برنامه را برای کودک شما مساعد مینماید. بیش از 
 نامؤجه تمام غیرحاضری ها تائید ناشده را در برمیگیرد. خدمات مراقبتی شود. غیرحاضری قطع  از صنف و 

 یاد میگردد. Best Interest Daysروز رخصتی در یک سال تعلیمی میباشند که بنام  10مستحق   State Preschoolخانواده های شامل برنامه 
 

ه تماس شده معلم کودک خود را در جریان بگذارید. چنانچه شما در صورتیکه کودک شما غیر حاضر خواهد بود یا دیرتر به صنف میاورید از شما تقاضا به عمل میاید  که  قبل از شروع صنف، با شماره صنف ب •
 تماس نگیرید، معلم کودک شما با شما به تماس خواهد شد.

ب یا با تیلفون و یا حضوری ( دیدار خانگی)  با شما به تماس خواهد در صورتیکه کودک شما دو روز پـی هم غیرحاضر باشد و شما هم دلیل غیبت کودک خود را به اطالع معلم نرسانده باشید، کارمندان حمایتی مکـت •
 شد تا در صورت نیاز به شما کمک نمایند.

 نمائید. دک خود را بادلیل کـتبی و امضای بخش دخولی و خروجی ورق حاضری روزمره تائید نمائید. برای هر روز غیرحاضری کودک باید دلیل واضح ارائهشما باید تمام غیرحاضری های کو •
 اخراج کودک از برنامه خواهد شد. استفاده بیش از حد و نادرست ساعات منظور شده برای مراقبت از کودک در خارج از صنف اگر در تناقص با قرارداد برنامه باشد، منجر به •
 ) روز در یک ماه باشد.7منظور گردیده است.  نمیتواند بیشتر از ( استفاده بیش از حد به معنی استفاده نادرست و برنامه ریزی ناشده  از ساعاتی که در قرارداد مکـتب برای مراقبت از کودک در خارج از صنف •
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موزاناستفاده از عکس ها و تصاویر ویدو

ٓ
 ئی دانش ا

 
موزان را در سایت های انترنتی، رساله

ٓ
،  پوستر ها، سایر مواد چاپـی، و برنامه های تلویزیونی ها مطابق به پالیسی حوزه تعلیمی سن اون. این اداره اجازه دارد تا عکس ها و تصاویر ویدوئی دانش ا

 خویش نشر و مورد استفاده قرار دهد.
 فرم عدم نشر تصاویر

 
موز در صورت

ٓ
جلسه معارفه والدین را تکمیل نمایند. فرم متذکره در جریان  عدم نشررم فشان نشر و چاپ شود میتوانند  کودکشند که  عکس ها و تصاویر ویدوئی نخواسته با انیکه والدین دانش ا

)Parent Orientation (  خواهد شدنگهداری  معلم فرزند شماتوسط  کودکشده در دوسیه .  فرم خانه پری شد خواهد دادهوالدین از طرف استاد به. 
 

                                                                                                              
 جشن های صنفی

 
نرا ایجاد کنی کودک محور ساده و  ا و سرگرمی های ه جشن های صنفی این است که فعالیت ز برگذاری هدف ا

ٓ
 تفاهم بین اجتماع ما ( خانواده ها) که از فرهنگ ها  و سنت های مختلف م که در ا

موزشی که در برنام  تشکیل گردیده اند ، بوجود بیاید.
ٓ
ه درسی  ( کریکلوم سرگرمی ها و فعالیت های صنفی باید تمام افراد صنف را در بر بیگیرد و در سطح فهم و دانش کودکان بوده و با اهداف ا

موزان ما تشویق میشوند که جشن ها و مناسبت های  فرهنگی و خانوادگی خود ر درس
ٓ
ا با ما شریک بسازند. در صورتیکه کدام جشن و ی) ترسیم شده سازگاری داشته باشد.والدین ( خانواده) دانش ا

 معلم کودک خویش را در جریان بگذارید.مناسبتی دارید که نزد خانواده شما گرامی است و کودک شما عالقه مند است با ما شریک بسازد، لط
ً
 فا

 

 
 پوشاک ( لباس)

 
ب و ریگ میباشد استفاده خواهند نمود.

ٓ
نها از مواد خالق که شامل نقاشی، بازی با ا

ٓ
ن ها در بسیاری فعالیت های فزیکی چون دویدن و باال رفتن از زینه شرکت  کودکان در برنامه/فعال هستند. ا

ٓ
ا

 به کود 
ً
لباس اضافی در صنف ک خویش لباس های راحت و کـفش های محکم  که مناسب این نوع فعالیت ها است بپوشانید. در برنامه پیش کودکستان، الزم و ضروری است که یک خواهند کرد. لطفا

 روی لباس کودک خود نام وی را بنویسید که مفقود ن
ً
ورده و در گنجه ( الماری کوچک) که بنام کودک شما است بگذارید. لطفا

ٓ
 گردد.ا

 
 کودکان با نیازهای خاص

 
موزشی عادی بطور موفقانه درس

ٓ
 با دریافت بعضی خدمات کمکی میتوانند  با سایر کودکان نورمال در یک صنف ا

ً
موزش بیبینند. درصورتیکه مناسب دیده شود، کودکان  کودکان با نیازهای خاص اغلبا

ٓ
خوانده و  ا

موزش و پرورش خاص شناخته خواهند شد. متخصصیخاص در بعضی  صنوف پیش کودکستان ثبت نام میش
ٓ
نها واجد دریافت خدمات وسیع برنامه  از سوی دیپارتمنت ا

ٓ
ن وند. کودکان خاص و خانواده های ا

 ایند.ک نمکودکان ناتوان یا عقب مانده  موجود خواهد بود تا والدین ( فامیل) را در شناسائی و دسترسی به خدمات و برنامه های مناسب مساعدت و کم
 

خاص ثبت نام میباشند.  در صنوف مختلط ما کودکان خاص با  بسیاری از صنوف حوزه تعلیمی ما  برنامه های خاص مختلط یا برنامه های خاص غیر مختلط دارد. در برنامه های غیر مختلط ما تنها کودکانی 
 مکـتب  در فعل و انفعاالت میباشند. درس میخوانند اما بطور ثابت با کودکان خاص صنوف دیگر همانکودکان نورمال 

 
موزان باز است افتخار میکنیم.ما دریافتیم که کودکان خوردسال زود تفاوت ها را میپذیرند، و تمام افراد دخیل از این روابط بهره میبرند. ما به حقیقتی که در همه صن

ٓ
 وف ما بروی همه دانش ا
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 روابط عمومیطرزالعمل های  

میز وضاحت و  روشن کردن  فوری موضوع با اشخاص ذیدخل موثر و کارا  بوده و باعث ایجاد فرصت های مناسب برای پیدا نمودن  راه حل های موفقی .اطالعات ناقص موجب نگرانی میشود اهم یاگاهی  اوقات سؤ تف
ٓ
ت ا

موزان و والدین  میشود. رویکرد تیمی حل مشکل به همه کمک میکند. برای اینکه سواالت، نگرانی ها و یا مشکالت
ٓ
نها میخواهد به موفق ترین وجه ممکن مورد حل و فصل قرار بیگیرد، حوزه تعلیمی سن اون از دانش ا

ٓ
ا

 که:

 دقات غیررسمی و دوستانه داشته باشنبا طرف ( فرد یا افراد)  در گیر مال •
ن بیان نمایند •

ٓ
 حقایق را با مشکل ا

 ) و قرار مالقات با کارمندیکه موظف به کمک و حمایت مکـتب مورد نظر شما ست، بگذارید.7375-971 تماس گرفته (  ECEفتر در صورتیکه به کمک بیشتر نیاز دارید، به شماره د •
 ید.را در خود مکـتب حل نمادر صورتیکه نیاز به کمک و توضیح بیشتر دارید، تقاضای مالقات با مدیر برنامه نمائید. مدیر برنامه سعی خواهد نمود که نگرانی و مشکل  •
 شما مالقات خواهد نمود تا مشکل را حل و فصل نماید. درصورتیکه به کمک و وضاحت بیشتر نیاز دارید، مدیر به شما کمک خواهد نمود تا با رئیس دیپارتمنت کودکان خوردسال مالقات کنید. ریس با •

 

 پالیسی مداخله و معیار های اخالقی

موزشی میباشد.  سلوک و رفتار قوانین و مقررات برنامه به منظور محافظت از 
ٓ
موزان جهت ترویج یک محیط سالم ا

ٓ
حقوق همه دانش ا

کودک نباید در تضاد با امنیت و سالمتی خود کودک و یا سایر کودکان و بزرگساالن داخل صنف باشد. اگر تمام مداخالت بی اثر  و 
مد ثابت گردید، کودک نمیتواند به درس و حضور در صنف ادامه دهد.

ٓ
هر معلم قواعد و مقررات اصلی را به دیوار صنف نصب  ناکارا

 خواهد نمود. مداخالت میتواند موارد ذیل را شامل شود:

 مداخالت کارمندان و رهنمائی های مجدد •
 تماس تیلفونی یا ارسال نامه به والدین کودک •
 کنفرانس های والدین •
 د خود را با شرایط ایمنی و امنیتی صنف وفق بدهد.تنظیم ساعات یا روزهای حاضری  طبق توانائی کودک تا کودک بتوان •
 توصیه برای مشاوره •
 انتقال به صنف یا موقعیت ( مکـتب) دیگر •
 )State Preschoolقطع خدمات ( •

از والدین کودک خواسته خواهد شد که کودک خود را تسلیم شده با خود ببرد، چنانچه کودک به مداخالت بزرگساالن عکس العمل 
 . والدین یا فرد معرفی شده بالغ  یک ساعت بعد از تماس وقت دارد که کودک را تسلیم شده با خود ببرد.مثبت نشان ندهد

DUE PROCESS 

If you disagree with the written decision of the agency, you have 14 
calendar days in which to appeal to the Early Education and Support 
Division (EESD). Your appeal to the EESD must include the following 
documents and information: (1) a written statement specifying the 
reason you believe the agency's decision was incorrect, (2) a copy of the 
agency's decision letter, and (3) a copy of both sides of this notice. You 
may either fax your appeal to (916) 323-6853, or mail your appeal to the 
following address: 

 
California Department of Education 

Early Education and Support 
Division 1430 N Street, Suite 3410 

Sacramento, CA 95814-
5901 Attn: Appeals 
Coordinator Phone: 

(916)322-6233 
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  علمی های سیر
در اماکن عمومی ( همچون پارک ها، باغ وحش و سایر اماکن تفری ه منظور افزایش و باال بردن تجربیات کودکان برنامه ریزی میشوند. علمی ب های سیر

َ
 اگرچه اغلبا

ً
حی)   سیرهای عملی در نظر گرفته میشوند، اما لطفا

ضی موارد حتی اگر یک بزرگسال دیگر همان فرزند شما را که شامل برنامه به خاطر داشته باشید که به غیر از فرزند شما که شامل برنامه پیش کودکستان است سایر فرزندان تان اجازه حضور و همراهی ندارند، در بع
 ند. همچین شرایط را معلم کودک تان به اطالع شما خواهند رسید.نیست همراهی هم ک

موزان ( کودکان) را در سیرهای عملی همراهی خواهند نمود. .1
ٓ
 همه استادان دانش ا

 نظر به قانون برنامه پیش کودکستان، ساعات روز های سیرعلمی کوتاه تر از  روزهای عادی بوده و هیچ نوع فعالیت در صنف نخواهیم داشت. .2
 رزالعمل های والدین رضاکارط

موزان ( 
ٓ
نکه کارمند مکـتب باشد به شکل دواطلبانه  از دانش ا

ٓ
کودکان) در صنف مراقبت و محافظت نماید. اگر عالقه مندید که به حیث رضا کار با رضاکار  به شخصی گـفته میشود که بدون دریافت کدام معاش و امتیاز و بدون ا

 را تکمیل نمائید:ما کار نمائید، باید مراحل زیر 

 فرم اطالعات رضا کار را خانه پری و تکمیل نمائید. .1
 انگشت نگاری  .2

a.  فرمHuman Resources Fingerprint Authorization Form  .را خانه پری کنید 
b.  ) 3378فرم داخلی باید در دیپارتمنت منابع بشری سن اون واقع Walnut Ave, Carmichael, CA 95608.طی مراحل شود ( 
c. دقیقه اظافه) صورت میگیرد. برای گرفتن قرار انگشت نگاری رضاکاران محترم باید با  15پنجشبنه ( اختصاص  –بعد ازظهر در روزهای دوشنبه  1:30 –صبح  9:00شت نگاری با قرار قبلی، بین ساعاتانگ

بعد  1:30 –صبح  9:00دریافت تائیدیه دریافت خواهید نمود.  انگشت نگاری در روزهای جمعه بین ساعات تماس بیگیرند، بعد از اینکه زمان و تاریخ قرار، مشخص شد یک تماس   7788-971-916شماره 
ن او خواهد بود). نتیجه انگشت نگاری شما را فق

ٓ
و دیپارتمنت منابع  ط مدیری که خواهان انگشت نگاری شما بودهاز ظهر بدون قرار قبلی صورت میگیرد ( هر مشتری که زودتر تشریف بیاورد، نوبت اول از ا

 بشری دریافت کرده میتواند. نتیجه انگشت نگاری شما را اشخاص مسئول به اطالع شما خواهند رسانید.
d. .انگشت نگاری رایگان بوده و کدام هزینه ای برای شما نخواهد داشت 

 معاینه سل از طریق پوست .3
a.  ن به داکـتر معالج خود

ٓ
وردن نتیجه ا

ٓ
 مراجعه نمائیدبرای معاینه تبرکلوز و بدست ا

 
 واکسین ها ( ایمن سازی بدن) .4

a.  فرمImmunization Information Form  .را خانه پری و تکمیل نمائید 
b. اوراق و نتایج واکسین های ضد امراض سیاه سرفه، انفلونزا و سرخکان را ضمیمه کنید 
c. تائید نماید که شما بدلیل مشکالت و شرایط صحی نمیتوانید این واکسین ها را بیگیرید. شما میتوانید از دریافت این واکسین ها معاف گردید در صورتیکه داکـتر معالج شما 

ً
 کـتبا

d. لونزا قابل تطبیق است.رضا کار میتواند با ارائه یک نامه کـتبی رد یا پرهیز از دریافت واکسین انفلونزا را اعالم بکند. این معافیت تنها در مورد واکسین انف 
e. مده است. این معافیت صرف  1957که از گرفتن واکسین سرخکان معاف شود باید یک کاپـی کارت شناسائی مدار اعتبار خود را ارائه نماید که نشان بدهد که قبل از سال  اگر رضاکار خواسته باشد

ٓ
بدنیا ا

 باالی واکسین سرخکان قابل تطبیق است.
 .به استاد صنف تسلیم نمائیدتمام اسناد و مدارک موردنظر را در همان بسته که دریافت کرده بودید  .5

a. فرم اطالعات شخص رضاکار 
b.  فرم عدم ابتال به  تبرکلوز 
c. فرم واکسین ها و  سوابق دریافت واکسین ها یا معافیت از دریافت واکیسن ها 

 اعالم پاکی یا عدم ابتال به مرض سل .6
 

 از پاکی و عدم ابتال به بیماری توبرکلوز باخبر خواهد ساخت. وقتیکه تمام مراحل طی گردید، مسئول هماهنگی والدین رضا کار شما و استاد صنف را
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 معلومات صنف

مدید به
ٓ
  _____________________________________________________________________________________________ خوش ا

  __________________________________________________________________________________________ نام معلم کودک شما:

  ______________________________________________________________________________________________ :NISAنام 

  _______________________________________________________________________________________ نام دستیار معلم کودک شما:

 ________________________________________ ___ شماره تماس ________________________________________ نام معلم بخش ویژه:

 ________________________________________ ___ شماره تماس _____________________________________________ مدیر:نام 

 ________________________________________ ___ شماره تماس __________________________________________ نام ریس برنامه:

 ________________________________________ ___ شماره تماس ____________________________________ نام کارمند اجتماعی مکـتب:

 ________________________________________ ___ شماره تماس _________________________________________ نام دستیار صحی:

 ________________________________________ ___ ه تماسشمار  _________________________________________ نمبراطاق درسی:

 ________________________________________ ___ شماره تماس _______________________________ شماره تماس صنف قبل از کودکستان:
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موزش و پرورش  دفتر بخش  تماس شماره 
ٓ
 916-971-7375 : کودکان خورد سال ا

 میباشد. ___________________________مکـتب از  ______________________ تا_ساعات درسی   

 صرف میشود._________________خوراکی های مختصر  ساعت________________و ظهر  در ساعت غذا ,صرف صبحانه در ساعت__________________ 

 _________________میباشد._______ت بعد از ظهربرگذار گردیده و زمان استراح ________________ در ساعات کمیته پالیسی و کمیته مشوره دهی والدین جلسات

 

 

 پالیسی صنف

 ________________________________________________:خانهاز ا _______________________________________غذ:بازی از خانه اسباب

 __________________________________________ :تولد هایروز جشن ها  و _____________________________:پارک کردن موتر هنگام دخولی و خروچی

 _______________________________________________موارد: __________________________________________سایریا پتو: روکش
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موخت؟
ٓ
 فرزند من در برنامه های پیش کودکستان چی خواهد ا

نجائیکه 
ٓ
نها یک برنامه درسی ثابت پروژه محور را تجاز ا

ٓ
ن عالیق کودک شما برجسته شده و منجربه مشارکت کودک شما از برنامه های کودکان نوزاد و نوپا به برنامه های پیش کودکستان انتقال میابد، ا

ٓ
ربه خواهند نمود که در ا

موزشی خواهند گردید. در برنامه 
ٓ
سیستم برنامه های  های نوزادان و نو پا ها، برنامه درسی خالق برای کودکان نوزاد، نوپا و کودکان دو ساله تطبیق میگردد و در برنامه های پیش کودکستان "بیشتر کودک شما در روند یادگیری و ا

مشاهدات و مالحظات مرتب پـی گیر پیشرفت های کودک شما میباشیم و پیشرفت های کودک را   از طریق درسی خالق برای پیش کودکستان" خود را ادامه میدهیم و برنامه درسی عاطفی اجتماعی در مرحله بعدی تطبیق میگردد. 
موده و با استادان روی با والدین و خانواده های شان شریک خواهیم ساخت. والدین یا فامیل کودک میتواند نتایج ارزیابی کودک خود را بررسی ن  Desired Results Developmental Profile Assessmentبعد از اکمال فرم 

موزشی در صنف و خانه در جریان دو کنفرانس والدین و دو دیدار خانگی که در طول یکسال میداشته باشیم همکاری نمایند. ما
ٓ
موزان خود را تشویق میکنیم که اگر پیشنهادی برای  استراتژی های ا

ٓ
والدین و خانواده های دانش ا

 ی صنفی داشته باشند به ما ارائه نمایند.بهبود برنامه های درسی و  فعالیت ها
 

 صنف برنامه های روزانه 

رامش و امنیت داشته باشد routine(برنامه های روزانه ثابت 
ٓ
) در صنف و خانه، به کودک شما کمک خواهد نمود تا یک حس ا

) در صنف، صنف رخصت snackچون میداند که اتفاقی بعدی را از قبل میداند، مثال میداند که بعد از صرف خوراکی مختصر(

مده و وی را با خود به خانه خواهد برد.
ٓ
 شده و مادرش در صنف ا

 یک تقسیم اوقات روزمره عادی میتواند موارد زیر شامل گردد:

  مدگوئی ( مهم و الزم است که کودک خود را سر وقت در صنف حاضر نمائید تا در زمانیکه مناسبت ها و
ٓ
دایره خوش ا

نجا حضور داشته باشید)فعالیت های صنفی 
ٓ
 را به کودکان توضیح میکنیم در ا

  غذای خود را به 
ً
ب و صابون شسته و بعدا

ٓ
زمان صرف غذا ( قبل از صرف غذا کودکان الزم است دست های خود را با ا

موزند)
ٓ
 سبک خانوادگی به تنهائی صرف خواهد نمود تا مهارت های غذا خوردن را بدون کمک دیگران بیا

 ) نها قصه گـفته میشود و بعد خق انتخاب گروپ کوچک داده  گروپ بزرگ
ٓ
کودکان را گرد هم جمع نموده برای ا

 میشود)

  ن  بین
ٓ
 دقیقه میباشد) 15تا  10گروپ کوچک (  فعالیت های مشخص سر میز است که مدت ا

 (زاد است که در کدام بخش صنف و با کدام کودک بازی کند
ٓ
زاد ( در این حالت کودک ا

ٓ
 انتخاب ا

 لیت های  خارج از صنف در فضای باز  ( فعالیت های خارج از صنف در فضای باز  شامل دویدن، باال رفتن، دو فعا
 چرخه سواری ( بایسکل دوانی)، توپ بازی، لیز خوردن و غیره میشود)

   نهائیکه نمیخواهند بخوابند فعالیت های بی صدا
ٓ
سر میز وقت استراحت ( در این وقت کودکان استراحت میکنند  و ا

 کـتاب میخوانند) 20-15انجام داده یا  برای مدت 

 

 
 صنوف پیش کودکستان طوری طرح و تنظیم میگردد که  در خود چند مراکز یادگیری مشخص داشته باشد.

ن چند مرکز یادگیری مشخص وجود دارد: 
ٓ
صنوف پیش کودکستان طوری طراحی و ترتیب میگردد که در ا

دراماتیک، کـتابخانه، بلوک ها / تخته های چوبی، هنر، ریاضی و مواد ساختمان کوچک، مرکز بازی 
 iPADدر تمام صنوف پیش کودکستان کارمندان و بزرگساالن به   ساینس، مرکز نقاشی و مرکز تحریر.

) نیز موجود است. Desktop Computersدسترسی داشته و در بسیاری صنوف کمپیوترهای رو میزی(
شپزی و 

ٓ
 پخت و پز همواره در تمام صنوف صورت میگیرد.ا

موزشی طوری سازماندهی یا تنظیم گردیده تا کودک شما در اینکه کجا بازی کند و 
ٓ
در هر مرکز یادگیری مواد ا

 کجا یادگیری کنداختیار کامل دارد.
 

موزشی در الماری های کوتاه، و در جعبه های سبک عکس دار و نوشته دار قرار دارد ت
ٓ
شنائی مواد ا

ٓ
ا فهم و ا

 با حروف کودک شما را توسعه دهد.
 

ن بازی کردند دوباره سر جایش گذاشته و پاک 
ٓ
کودکان تشویق میگردند که مواد درسی و اشیای را که با ا

 کاری نمایند قبل از اینکه به طرف مرکز یادگیری بعدی بروند.
 

هفته، نظر به میزان عالقه  8-5که از  موضوعات درسی مختلف در برنامه های پیش کودکستان ارائه میگردد
ن نشان میدهند، طول خواهد کشید. در دیوارهای صنوف پیش کودکستان کار های دانش 

ٓ
که کودکان به ا

موزان به شکل گراف ها، تصاویر و نقاشی ها، امال ها نصب و نشان داده میشوند و در بسیار کـتاب های 
ٓ
ا

موزشی موجود است
ٓ
 .ا
 
 
   

 
 

 

موزنده گان همیشگی شوید. نامه های پیش کودکستان به شما و فرزند شما کمک خواهد نمود تا اشتراک در بر 
ٓ
 ا
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First Day of 
State PS 
and Gold 
River PS 

Expansion Wrap Home Visit Days 

Full-Day Head Start Home Visit Days 

Wrap First Half Day/Wrap Early Dismissal Week/Home Visits 

Part-Day Head Start Closure Week/Home Visits 



 

 

 کمیته پالیسی 
(Head Start) 

 
 ؟ کمیته پالیسی چه کار ها انجام میدهد

 Early Head Startو   Head Startمساعدت در ایجاد و طرح ریزی برنامه های  •
پالن ها و اهداف برنامه، بودیجه یا تخصیص ها، تائید و منظوری درخواست های مالی، •

 پالیسی های  پرسونل، پالن گذاری ورکشاپ ها و همکاری های فنی و تخنیکی وغیره.
 شرکت در پروسه ارزیابی از خود برنامه •
 طرح ریزی و تائید فعالیت ها جهت مشارکت و سهم گیری والدین •
 ته داخل صنفی والدینعمل کردن به عنوان رابط بین کمیته پالیسی و کمی  •

 
 کی ها در کمیته پالیسی حضور دارند؟

 Head Startشامل برنامه های   کودکان والدین  ازپالیسی باید  کمیته اعضای   51%حداقل •
and Early Head Start  والدین و نماینده منتخب . این رقم شامل تشکیل شده باشد 

 .       گرددشان می های جانشین
موزان اسبق ما مابقی اعضای کمی •

ٓ
ته پالیسی میتواند از بین نمایندگان مردم و یا والدین دانش ا

 میشود که از طرف اعضای کمیته پالیسی تعین شده اند.
 

 ؟جلسات کمیته پالیسی کی و کجا برگذار میگردد
 مدت دو ساعت از طرف صبح برگزار می شود. برایمعموال جلسات کمیته پالیسی  •
 ه یکبار  در طول سال تعلیمی برگذار میگردد.ما جلسات کمیته پالیسی  •
 جلسات کمیته پالیسی در مکـتب ذیل برگزار می شود.   اکـثر •

Marvin Marshall, Room 19, 5309 Kenneth Avenue, Carmichael 95608. 
 
 
 
 
 
 

 
 کمیته مشورتی والدین
(State Preschool) 

 
 ؟کمیته مشورتی والدین چه کار ها انجام میدهد

مشاوره والدین به اداره در مورد پالیسی، برنامه و بودیجه مشورت و رهنمائی  کمیته •
 میدهد.

، قانونگذاری، و مشارکت و سهیم سازی نمایندگان در ارزیابی و بهبود خدمات برنامه  •
 خانواده و اجتماع اشتراک مینمایند

موزش (  •
ٓ
 تب ببرند.) دیده و منابع داده میشود تا با خود به مکـTrainingنمایندگان ا

 نمایندگان نشست ها  و جلسات کمیته مشورتی والدین را برنامه ریزی و به پیش میبرند. •
 

 ؟میباشند ر کمیته مشورتی والدینکی ها د
این کمیته متشکل از نمایندگان منتخب والدین هر صنف میباشد که در اول سال تعلیمی معرفی 

 گردیدند.
 
 

 در سال برگذار میگردد ؟جلسات کمیته مشورتی والدین چند بار 
 سال چهار بار برگذار میکند: کمیته مشورتی والدین جلسات خود را  •  

  
                                           October, January, March and May 

 
 ذیل برگزار می شود.   اندر مک مشورتی والدینجلسات کمیته  اکـثر •

Marvin Marshall, Room 19, 5309 Kenneth Avenue, Carmichael 95608. 
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

       

1 2                                   3  4 5 6 7 

  
 

LABOR DAY 
NO SCHOOL 

 
 

Part-Day Head Start 
First Day 

 
Wrap First Full Day 

 
 
 
 

  HS NO CLASS 
 

WRAP EARLY  
DISMISSAL 

 

8 9 10 11 12 13 14 

     HS NO CLASS 
 

WRAP EARLY  
DISMISSAL 

 

15 16 17 18 19 20 21 

    Policy Committee 
Meeting 9-11 AM 
Marvin Marshall 

Rm 19 

HS NO CLASS 
 

WRAP EARLY  
DISMISSAL 

 

22 23 24 25 26 27 28 

     HS NO CLASS 
 

WRAP EARLY  
DISMISSAL 
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 کودکستان  پیشی در برنامه ها مشارکتطرق 
 

 درصورتیکه ، ناظم و حامین اصلی فرزندان خویش میباشند، حمایت و پشتبانی میکنند.مربی  های کودکان کهکستان  از خانواده کود  پیشی مشارکت با خانواده ها: برنامه ها
موزش و پرورش فرزندوالدین 

ٓ
های پیش   مه. یکی از بخش های مهم و حیاتی  برناخواهد گردید باعث بهبود برنامه شده وبهتر در مکـتب عملکرد کودکان  سهیم باشند، شان  در ا
موزان میباشد. از همه والدین تشویق و استقبال  و سهیم سازی والدینمشارکت  کودکستان

ٓ
در  و خود اشتراک نمودهفرزند قبل از کودکستان تا در برنامه  به عمل میاید  دانش ا

 رضاکارانه هیم سازی و سهم گیری والدین در صنف از طریق فعالیت هایمهم ترین و بهترین روش س. نمایند مشارکت مناسبت ها و جشن های مکـتب نیز  ،رویدادهای اجتماعی
موزشی و تحصیلی   ، خانوادگی وکاری بدلیل برنامه های  والدین امروزی  . هرچندی که،خواهد بود

ٓ
 این روش سنتی ممکن است برای ا

ً
و  اهر خانواده کار  بسیار مشغول اند، بنا

  را پیدا کنید که در دوره پیش کودکستان فرزند خویش داشته سهیم بوده و جز از تجربیات و خاطرات این دوره وی باشید. تا شما راهینمود هد کمک خوا  معلم فرزند شمانباشد.   مقدور 
. 

موزش والدین
ٓ
چگونگی  برقراری رابطه بین کودک و والدین که نقش و  نموی کودک رشد و  ، تغذیه،صحت یا بهداشت های  در زمینه والدین : ا

موزش و تعلیم خواهند دید.
ٓ
 بسزائی در رفاه و پیشرفت کودک دارد ا

 
موزشی

ٓ
موزشی در مورد دسترسی به منابع اجتماعی، فرصت های ا

ٓ
ورود به نیروی کار، و  ی، چگونگی ، مهارت های شغلو یادگیری   کارگاه های ا

  نیز ارائه میشود.،رشد شخصی و خود توانمندسازی همچنین 
 

موزگاران  ت والدین به طور منظم در صنف  برگزار می شود. در جریان جلسات: جلساجلسات والدین
ٓ
برنامه های درسی، سیر والدین، والدین و ا

وری کمک ها
ٓ
موزگاران و والدین درمورد نظمنو فعالیت های ویژه را برنامه ریزی می کن ی مالیعلمی ، جمع ا

ٓ
، تغذیه و کودک، رشد و دیسپلین د. ا

 رای خانواده های که کودک خوردسال مهم اند، بحث و گـفتگو مینمایند.که  ب سایر موضوعات 
 

موز  کارمندان حمایتی دیپارتمنت والدین به طور منظم با  های کمیته  تعلیمی انتخاب شدند.در ابتدای سال  میباشد که نمایندگان منتخب والدین این کمیته ها متشکل از   کمبته پالیسی و کمبته مشورتی والدین: 
ٓ
ش و ا

ا منظور و تصویب پیرامون فحوا ومفاد برنامه پیش کودکستان تبادل نظر و گـفتگو نمایند. کمیته پالیسی/ کمیته مشورتی والدین درخواست ها مالی و بودیجه ر کودکان خوردسال مالقات و جلساتی میداشته باشند تا پرورش 
موزشی دیده و با نمایندگان   مردم و اجتماع اشتراک نمایند.و مشارکت  ، قانونگذاری و بهبود خدمات برنامه بررسی، رمند جدیداستخدام کامصاحبه  پروسهدر  یتوانندنمایندگان م مینمایند.  

ٓ
منتخب والدین دوره های ا

 ن استقبال به عمل میاید.از اشتراک تمام والدین در جلسات کمیته پالیسی و کمیته مشورتی والدی.  دریافت منابع اجتماعی به مکـتب مربوطه خود برمیگردند.
 

  Head start  پیامدهای مشارکت والدین وخانواده ها در برنامه          
  رفاه و     •

ٓ
 سایش خانوادها

  کودکو  ایجاد روابط مثبت بین والدین     •
موزگاران همیشگی     •

ٓ
 والدین/ خانواده ها به حیث ا

موزنده گان     •
ٓ
 والدین/ خانواده ها به حیث ا

 کت خانواده در دوره انتقالمشار       •
 قطاران و اجتماع ( مردم)رتباط خانواده با هما      •

 والدین / خانواده مدافع و راه گشای کودکان    •
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 طرق برای اشتراک بیشتر:  

اشتراک در سیر های علمی 

(کریکلوم درسی ) ماده سازی برنامه درسی
ٓ
 ا

فعالیت های تقویتی مختص خانه 

 مشارکت در قانونگذاری 

نشست های مکـتب و پروژه ها 

 نشست های حوزه تعلیمی و اجتماعی، محالت اجتماع مردم و گارگاه های
موزشی

ٓ
 ا

        

 



 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  1 2 3 4 5 

     ELA in Session 
 

District Wide Recess 
All Other Programs 

Closed 

 

6 7 8 9 10 11 12 

 ELA in Session 
 

District Wide Recess 
All Other Programs 

Closed 

  PAC Meeting  
9-10:15 AM 

Marvin Marshall 
Rm 19 

HS NO CLASS 
 

WRAP EARLY  
DISMISSAL 

 

13 14                                    15 16 17 18 19 

     HS NO CLASS 
 

WRAP EARLY  
DISMISSAL 

 

20 21 22 23 24 25 26 

     HS NO CLASS 
 

WRAP EARLY  
DISMISSAL 

 

27 28 29 30 31   
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 ؟به خانواده من کمک کند برنامه های پیش کودکستان میتواندگونه چ
 
موزگاران و درمانگران روانی برنامه ما،مکـتب کارمندان اجتماعی 

ٓ
درس دقیق منبع خدمات مو ، ا

ٓ
موزان را  برای دریافت خدمات موجود در حوزه تعلیمی سن اون و شهرستان سکرمنتو ارجاع نموده و ا

ٓ
 جود راخانواده دانش ا

 ارائه نمایند. استادان، کارمندان اجتماعی و درمانگران روانی موجود اند تا والدین را به طرق ذیل کمک و مساعدت نمایند: 
 

ن اهداف Head Startهمکاری با والدین برنامه  •
ٓ
 در تعین اهداف و طرح یک رویکرد فردی برای دستیابی به ا

 Head Startبرنامه  )Family Partnership Agreement Process( نامه مشارکت والدین ارجاع مناسب به منابع اجتماعی در پروسه موافقت •

 ارائه رهنمود جدید منابع اجتماعی و در معرض دید گذاری مداوم منابع چون رساله ها و اطالعات مربوط به خدمات اجتماعی   •

 کمیته والدین و جلسات جلساتبرای گـفتگو با خانواده و اشتراک در دعوت از نمایند های ادارات  و سازمان های مختلف امداد رسان و اجتماعی  •

وری تسهیالت ترجمه به زبان های اصلی خانواده ها •
ٓ
 مساعدت و همکاری در ارائه خدمات، ترجمان،  و فراهم ا

 اجتماعی ت و منابعایجاد همکاری با سایر سازمانها و ادارات اجتماعی جهت فراهم سازی و دسترسی همه جانبه خانواده ها به خدما •

 کمک به شما و کودک تان تا حاضری در مکـتب را در اولویت برنامه های تان قرار بدهید. •

 دست یابید. هفتگانه مشارکت والدین  نتایجکمک و مساعدت به شما تا به  •
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یک فرایندی است که جهت کمک و مساعدت به استادان و کارمندان اجتماعی مکـتب طراحی شده   Head Startتوافقنامه مشارکت والدین برنامه 
موزان را در شناسائی و تعین اهداف شخصی و فامیلی در چهارچوب زمانی مشخص

ٓ
 کمک مینمایند. که  والدین یا خانواده دانش ا

یم تا این همکاری به والدین کمک کند تا به نتایج هفتگانه مشارکت والدین دست وهدف اصلی ما است که با والدین کودکان همکار و شریک ش
 یابند:

 رفاه و سعادت خانواده( خانواده ها امن و صحتمند بوده و به احساس داشتن امنیت مالی برسند) •
 )ندان خود داشته باشندودک ( والدین روابط صمیمی و تربیتی با فرز وک دینوالبین روابط مثبت ایجاد  •
موزگاران همیشگی(والدین در ارتقای تعلیم و تربیه کودک خود در خانه و هم در مکـتب سهم  •

ٓ
 گیرند)بیوالدین یا خانواده به حیث ا

موزان همیشگی( والدین با تعلیم و تحصیل ظرف •
ٓ
 برند)بیت های خود را باال والدین یا خانواده به حیث دانش ا

 مشارکت والدین در تحول کودک ( والدین در هر تحول زندگی فرزند خویش از وی حمایت نموده و وی را کمک نماید)  •
 برقرار کنند)  تارتباطات والدین با همقطاران و مردم ( والدین جهت باال بردن رفاه اجتماعی خویش با همقطاران و مردم روابط مثب •
موزشی را ترویج و توسعه والدین ی •

ٓ
و  یفرزندان شان در سطح محل نفعدهند که به با خانواده به حیث رهنما و مدافع ( والدین پالیسی های ا

 ملی باشد)
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

     1 2 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

3 4 5 6 7 8 9 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

10 11                                   12 13 14 15 16 

  
 
 

VETERANS DAY 
NO SCHOOL 

  Policy Committee 
Meeting 9-11 AM 

Marvin Marshall Rm 19 

HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

17 18 19 20 21 22 23 

     HS No Class 
Wrap Early Dismissal 

 

24 25 26 27 28 29 30 
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Parent Conferences 

Parent Conferences 

HOLIDAY NO SCHOOL 
Part-Day HS, Expansion Wrap, Full-Day HS, State PS Closure Week 

THANKSGIVING BREAK 

ELA/Gold River Closure Days 



 

 

 

 دید از خانه و کنفرانس بین والدین و معلماز بدید و 

 
 

موزان) مالقات انفرادی مینمایند.
ٓ
 استادان و یا کارمندان اجتماعی مکـتب حد اقل چهار بار در یک سال تعلیمی با والدین کودکان ( دانش ا

 

 

  

 

. 
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 State Preschoolو    Head Startکنفرانس های والدین و معلم برنامه 

 
در در یک سال تعلیمی طفل خود معلم با  ) دیدار و مالقاتخزان و بهار  (والدین دو فرصت

خوب و مهم برای والدین فرصت های  این کنفرانس ها کنفرانس والدین  خواهند داشت. 
خویش از معلم وی میباشد تا با معلم کودک خود روابط نزدیک برقرار نمایند و در مورد کودک 

 اطالعات حاصل نمایند.
مورد پیش کودکستان را فردی  ن پیشرفتپالفرم معلم ، شما و والدین درجریان کنفرانس

گاهی میابید.بررسی قرار 
ٓ
 داده و از پیشرفت های کودک خود ا

معلومات که در این کنفرانس شریک میشود  ذریعه مشاهدات مستقیم از کودک شما 
وری گردیده 

ٓ
 .گردیده استثبت  DRDP-2015و در فرم جمع ا

والدین و معلم طرق و استراتژی های مناسب را برنامه ریزی مینمایند تا کودک را در پروسه   
موزی، 

ٓ
یاد گیری و باالبردن مهارت های عاطفی، اجتماعی، ساینس، یادگیری زبان، سوادا

شما شریک میسازید  ریاضی، هنر، موسیقی و فزیکی ( تحرکی) کمک نمایند. اطالعات که
بر شخصیت سازی فردی کودک شما کمک نموده و اطالعاتی ارائه مینماید که  به کودک 

شما کمک میکند که موفق شده و به توانائی های خود باور پیدا نموده ، و یک نگرش 
موختن و یادگیری پیدا نمایند. 

ٓ
 مثبت به ا

 

 Head Startبازدید های خانگی برنامه دید و 

 

 دید و باز دید های خانگی این فرصت ها را برای شما فراهم مینماید:

 با کارمندان مکـتب عتمادایجاد رابطه محترمانه و قابل ا •
 داشته باشیدپاسخ برای سواالت که ممکن در مورد برنامه و مکـتب  •
 گـفتگو در مورد توقعات و انتظارات که از برنامه دارید •
 اظهار نگرانی ها  •
 تشریک معلومات کودک خود با کارمندان مکـتب •
 یادگیری اینکه چگونه در موضوعات درسی کودک خویش سهم بیگیرید •

 
ن در جریان بازدید از خانه، برای شما فرصت انکشاف یک موافقتنامه فردی مشارکت والدی

مساعد خواهد گردید. معلم یا کارمند اجتماعی در شناسائی و تعین اهداف فردی و یا فامیلی با 
شما کار نموده و پیرامون طرق و استراتژی های که به شما کمک مینماید تا به این اهداف 

 دست یابید بحث و گـفتگو خواهند نمود.

سته دریافت خواهید نمود که در اگوست، در جریان بازدید اول معلم از خانه شما، یک ب
موزنده 

ٓ
سرگرم کننده میباشد که با کودک خود در خانه انجام دهید. شما و شامل بازیهای ا

ا که باید برا  معلم اول کودک خود میباشید، و این فعالیت های خواهد بود که میتواند اوقات 
ازید و چنانچه کودک . بازیها را سبک و سرگرم کننده بسکودک خود سرگرم باشید زیاد میکند

 شما خسته یا کم عالقه شد،  بگذارید بازی دیگر را انتخاب کرده و با شما انجام بدهد.

 

                 
     

 

 



 

 

 

 

   

 

 

  

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 3 4 5 6 7 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

8 9 10 11 12 13 14 

    Policy Committee 
Meeting 9-11 AM 

Marvin Marshall Rm 19 

HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

15 16                                   17 18 19 20 21 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

      

29 30 31     

       

2019 

 

36 

Parent Conferences 

Parent Conferences 

WINTER VACATION: Part-Day, HS, Wrap/Expansion Wrap, Full-Day HS, State PS Closure Week 

ELA / Gold River Closure Days 

ALL Programs Closure Days 



 

 

 

  

 ایمیلی پاچولد –ند." یاد میگیر  خواندن را روی زانوی والدین خود در" کودکان 

ن کودک شما را قصه گو میسازد !
ٓ
سان که به کار گیری  ا

ٓ
 یک استراتژی ا

 

ن ها کودک شما را برای تر بسازد. تمام اینها مهارت های هستند که فرا  این یک روش سرگرم کننده و دو طرفه خواندن به کودک است که میتواند خواندن کودک را افزایش داده و کودک را در این فعالیت ها با تجربه
ٓ
گرفتن ا

ماده میسازد.
ٓ
 مکـتب ابتدائیه ا

ه همرایش انجام میدهید ل انتخاب کند. به یاد داشته باشید چنانچه کودک شما کم عالقه شد، فعالیت را کاین استراتژیها بنام خواندن دو طرفه  یاد میشود، که برعالوه که به کودک خوش میگذرد کودک از هر کـتاب که میخواند میتواند صرف یک سوا
 متوقف ساخته و یک فعالیت دیگر را انتخاب نمائید:
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در خاتمه: بعد از اینکه کـتاب را با تکرار مکرر کلمات و عبارات خواندید، چند صفحه را شما  •
نچه را خواندید به یاد میاورد یا  نخوانید و بگذارید کودک شما بخواند.

ٓ
تا بیبنید که کودک شما ا

 خیر.
 

و  •
ٓ
خر قصه یادا

ٓ
نچه در اول، وسط و ا

ٓ
ری: بعد از خواندن مجدد داستان به طوریکه کودک شما با ا

شنائی دارد، قبل از خواندن ادامه قصه، وقفه بیگیرد و از کودک خود بپرسید "  به یادم بده که 
ٓ
ا

نچه را به خاطر میسپارد را باز گو خواهد ک
ٓ
رد با حیوان اول قصه ما چه اتفاق افتاد ؟" کودک شما ا
 و شما به همین منوال به خواندن قصه ادامه بدهید!

 

فاصله:  یک واژه خیال انگیز است وقتی کودک شما تجربیات زندگی خود را با اتفاقاتی که در قصه  •
یا 

ٓ
،" ا

ً
یا داستان رخ میدهد ربط بدهد و با شخصیت های قصه رابطه عاطفی برقرار نماید. مثال

اند؟" " چرا خانه ما محکم تراست  از کلبه خوک کوچک که از گاهی باد سقف خانه ما را فرو ریخت
 کاه و گل ساخته شده؟"

 
 

 

ماده  •
ٓ
سواالت توضیحی:  برای این نوع سواالت جواب درست یا غلط وجود ندارد و ا

ور و جالب از ک
ٓ
ودک خویش باشید! بطور مثال، " فکر بعضی جواب های خنده ا

میکنید گرگ چه میخواست انجام دهد؟" روزمره یک یا دو سواالت تشریحی را از کودک 
 " وقتش است که خوراکه فروشی برویم، به نظرت چی باید بخریم؟" 

ً
خود بپرسید مثال

این نوع سواالت فرصت فکر کردن  با تعمق و خالقانه را برای کودک شما مساعد 
نماید." همیشه مثبت جواب بدهید، مانند  چه فکر خوبی، خوشحالم که اینطور فکر می

 میکنی!"
 

استفاده  who, what, where, when and whyیا توضیحی: از واژه های  WHOسواالت  •
نمائید تا توجه کودک شما را روی جزئیات تصاویر صفحه کـتاب جلب نماید،  بطور 

( ساخته شده از کاه) فرو ریخت؟" یا " کدام خوک تیز مثال بپرسید " چرا کلبه حصیری 
 و چاالک است و چرا؟"



 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

12 13                                  14 15 16 17 18 

    Policy Committee 
Meeting 9-11 AM 
Marvin Marshall 

Rm 19 

HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

19 20 21 22 23 24 25 

  
 
 

NO SCHOOL 

   HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

26 27 28 29 30 31  

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

2020 

 

Part-Day, HS, Wrap/Expansion Wrap, Full-Day HS, State PS 
Closure Week 

ELA/ Gold River Return ALL PROGRAMS 
CLOSED 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38 



 

 
 

 

   

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

9 10                                   11  12 13 14 15 

    Policy Committee 
Meeting 9-11 AM 
Marvin Marshall 

Rm 19 

HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 
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Part-Day, HS, Wrap, Expansion Wrap, Full-Day HS, State PS Closure Week 

ELA / Gold River Closure Days 



 

 
 

 

 اماکن توزیع مواد غذائی

 

The Salvation Army (916) 678-4010 The Sacramento Food Bank & Family Services (916) 456-1980 
مواد غذائی و کمک های اضطراری انرژی فراهم مینماید. این سازمان در اوسط دسامبر مواد   The Salvation Armyسازمان 

رای گرفتن عضویت دریافت مواد خوراکی، الزم است به یکی از نزدیکـترین دفاتر این خوراکی و سبد های هدیه تقدیم مینماید. ب

  4010-678-916سازمان مراجعه نمائید. جهت معلومات در مورد نزدیکـترین مکان های موقت توزیع خوراکی این سازمان با شماره 

 به تماس شوید.

زیع میگردد. جهت کسب معلومات در مواد غذائی از امکان  گوناگون شهرستان سکرامنتو هرماه تو 
مورد زمان و مکان توزیع مواد خوراکی به سایت انترنتی سازمان 

www.sacramentofoodbank.org   به تماس شوید. اقالم قابل توزیع  916-313-7606یا با شماره
   روز خود را دریافت خواهند نمود. 5-3ن به مقدار مصرف سبزیجات و میوه جات میباشد. مشتریا

 برگه های رسید و معلومات تغذیوی ممکن در جریان توزیع موجود باشد.

 منابع مواد خوراکی
 

 

Carmichael Presbyterian Church                                                                                                                                  

5645 Marconi Avenue, Carmichael (916) 483-9232 

Areas Served: 95608, 95610, 95621, 95821, 95825, 

95841, 95628, 95864 

Open: Monday-Friday, 2:00-3:30P.M. 

NOTE: You must call between the hours of 10:00am-12:00pm on the 
day you want food. Can only use once a month, and no more than six 
times within a12-monthperiod. 

Women, Infants & Children (WIC) 

Sacramento County WIC.(916) 876-5000 Community Resource Project     
WIC....(916)326-5830 

 

Sierra-Arden Food Closet 

890 Morse Avenue, Sacramento (916)483-1942 
Areas Served: 95825, 95864, 95821 Tuesday-Friday, 
10:00am-11:45am 
RiverCityCommunityServices&FoodBank180028thStreet, 
Sacramento 
 (916)446 2627AreasServed: Sacramento County 
Open: Monday-Friday, 11:30-3:00P.M. 
St. Matthews- Arden Arcade 
2300EdisonAveSaturdays11am-1pm 

Sunrise Christian Food Ministry 

5901 San Juan Avenue, Citrus Heights (916) 965-5431 

Areas Served: 95610, 95621, 95628, 95662 

Open: Monday-Friday, 11:30-3:00P.M. 

Twin Lakes Food Bank 

327 Montrose Drive, Folsom (985-6232) 
Areas Served: 95630, 95672 
Open: Tuesday-Thursday, 9:00-12:30 P.M.; Tuesday, 4:30-
6:00P.M. 

Not sure who to call or where to go? 

Call INFO line Sacramento (211) 

A free, confidential information and referral service that is 
available 24 hours a day, seven days a week. Voice and 
EDD 498-1000 

: برای اینکه از کمک های غذائی دفتر مرکرزی سن اون خدمات دریافت یادداشت
نمائید باید کارت شناسائی با خود داشته باشید. ما اشیای  اهدا شده شما را 

میپذیریم و  برای اطفال، نوجوانان و بزرگساالن لباس های استفاده شده فراهم 

همکاری   Sacramento Emergency Food linkمینمائیم. ما با 
داشته و برای خانواده های واجد شرایط  بطور ماهوار بسته های غذائی تهیه 

 میکنیم.

 :اوقات توزیع

 بعد از ظهر 2:00 –صبح  11:00سه شنبه ها : 

         

           

 

 

SUMMER FUN CAFÉ 

FREE SUMMER LUNCH 

 سال غذا چاشت رایگان میدهد. 18-1این برنامه غذائی تابستانی به اطفال 
 تهیه شده از طرف دیپارتمنت خدمات غذائی حوزه تعلیمی سن اون

  www.sanjuan.edu یا 979 (916)-8966 
LOCATIONS TO BE DETERMINED 
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http://www.sacramentofoodbank.org/
http://www.sanjuan.edu/


 

 
 

  

                                                                                                  

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 3 4 5 6 7 

     HS No Class 
Wrap Early 

Dismissal/Home 
Visits 

 

8 9 10 11 12 13 14 

     
 
 
 
 

PAC Meeting 
9-10:15 AM 

Marshall Rm 19 

 
 
 
 

 
HS No Class 
Wrap Early 

Dismissal/Home Visits 

 

15 16                                  17 18 19 20 21 

 ELA in Session 
District Wide 

Recess 
All other Programs 

Closed 

  Policy Committee 
Meeting 9-11 AM 
Marvin Marshall 

Rm 19 

HS No Class 
Wrap Early 

Dismissal/Home 
Visits 

 

22 23 24 25 26 27 28 

     HS No Class 
Wrap Early 

Dismissal/Home 
 

 

29 30 31     
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Part-Day Head Start Home Visits Closure Week 

Head Start Full Day Home Visit Days-No Class 

Expansion Wrap Home Visit Days – No Class 



 

 
 

قابل توجه در مورد چوکی محافظتی کودکاننکات   

ن میباشد. چند نکات مهمی است که با به کارگ
ٓ
نها میتوانیم ایمنی و حفاظت درست کودک خود را بهترین روش مراقبت و محافظت از کودک  در موتر استفاده از چوکی محافظتی به طریقه درست ا

ٓ
یری ا

 تامین کنیم. 

 
مار و حقایق ناگوار راجع به ایمنی داخل موتر

ٓ
 ا
 

مریکا میباشد. •
ٓ
 حوادث ترافیکی عوامل اساسی جراحت و مرگ و میر قابل پیشگیری  کودکان در ایاالت متحده ا

 فیصد کاهش میدهد 71د کودکان  را استفاده درست از چوکی های محافظتی خطر مرگ و جراحت شدی •
ن نصب و مورد استفاده قرار نمیگیرند. •

ٓ
 سه از چهار چوکی های محافظتی به روش درست ا

 
 استفاده از چوکی محافظتی کودکان نقاط مهم راجع به چگونگی

حداقل تا دو  .به طرف عقب سیت موتر باشد داده شود که صورت کودکالزم است که کودک شما حین سواری در موتر در یک چوکی محافظتی  قرار  .درستخریداری چوکی محافظتی  .1
ماده گرفتن چوکی محافظتی  باشید که صورتش به طرف جلو موتر باشد. در مورداینکه ک

ٓ
دام نوع چوکی محافظتی برای کودک شما ساله گی باید همینطور باشد.  زمانیکه  بزرگـتر شد، ا

 جزئیات بیشتر دریابید. است، مناسب 
 

های . بستگی به تصمیم شما دارد که  برای ایمن ساختن چوکی محافظتی کودک خود از کمربند ایمنی موتر استفاده نمائید یا اینکه با نصب قالب صب چوکی محافظتی در موترن .2
میباشد اما نباید هر دو روش را همزمان استفاده نمائید.  (چنگگ ) چوکی با جا قالبی ( جا چنگگی) موجود در موتر، چوکی محافظتی کودک خود را ایمن بسازید. هر دو روش ایمن

چوکی از کمربند ایمنی یا چنگگ های قسمت پاهین استفاده کنید .  راجع به طریقه نصب و بستن چوکی  نزمانیکه صورت کودک شما به طرف جلو موتر شد، الزم است برای بست
 محافظتی کودک خویش معلومات بیشتر کسب نمائید.

 
چوکی اندازه و مناسب در ایمن سازی و محافظت از کودک شما نقش بسزائی خواهد داشت.  در این لینک موجود جزئیات بیشتر در  حافظتی کودک باید اندازه کودک باشد.چوکی م .3

 این مورد پیدا میشود.
 

نید و مطمن شوید که قد، وزن و سن کودک شما به مشخصات تعین شده به برچسپ معلومات چوکی محافظتی نگاه ک وقت چوکی محافظتی کودک خود را باید تعویض نمائید. هچ .4
 مراجعه نمائید.چی زمانی چوکی محافظتی را باید تعویض نمود چوکی محافظتی میخواند یا خیر. جهت جزئیات دراین مورد به لینک که 
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 عابرین پیاده ایمنی

 ان، الزم است این چند نکـته  ایمنی را رعایت نمائید تا کودک شما صحیح و سالم برسد.چه کودک شما به مکـتب برود، چه پارک یا خانه یکی از دوست ت

 حقایق تلخ
سیب دیده گی های عابرین پیاده ناشی از حادثات ترافیکی غیرعمدی یکی از پنج عوامل مرگ و میر اطفال 

ٓ
مریکا میباشد. در  عصر حاضر  19تا  5جراحت و  ا

ٓ
سال در ایاالت متحده ا

سیب دیده گی های ترافیکی،نوجوان دو برابر کودکان خورد نوجوانان
ٓ
 سال میباشد.را  خطرات حوادث ترافیکی بیشتر تهدید میکنند. سطح مرگ و میر، ناشی از زخم و ا

 
 نکات برجسته

طرف چب خود را نگاه کنند. برای کودکان باید گوشزد کند همینکار معلم باید کودکان را در سنین خورد یاد بدهند که قبل از  عبور از سرک یا جاده  اول طرف چب، بعد راست و دوباره  •
 را ادامه بدهند تا که جور و سالمت از سرک تیر شوند.

نه •
ٓ
  اس شان پرت نشود.ا استفاده نکنند تا حومعلم باید کودکان را یاد بدهد که حین عبور از سرک باید تیلفون، گوشی هدفون و سایر وسایل الکـترونیکی را در جیب خود گذاشته و از ا

 این پیام به ویژه برای نوجوانان مهم میباشد.
صورتیکه در کنار سرک، پیاده رو همیشه خوب است که در پیاده رو قدم بزنید یا در صورت عبور از جاده و سرک از خط پیاده و مطابق به چراغ رهنمائی ترافیک عمل کنید. در  •

 ترافیک قدم بزنید.موجود نباشد تا میتوانید در خط مخالف جهت 
سال  10اظ عقلی، اکـثر کودکان زیر اطفال زیر ده سال باید حین عبور از سرک با یک شخص بالغ همراهی شود. هر چندیکه همه کودکان مشابه نبوده و متفاوت میباشند، اما از لح •

نها نزدیک میشود، بسنجند.
ٓ
 قادر نیستند که سرعت و فاصله موتریکه را به طرف ا

مد هستند، با عیک الگوی  •
ٓ
دم استفاده از تیلفون خوب برای کودکان باشید. زمانیکه از سرک عبور میکنید یا در جاهای هستید که در چهار اطراف شما وسایط نقلیه در رفت و ا

 همراه، گوشی های هدفون و سایر وسایل الکـترونیکی قابل حمل برای کودکان نمونه و الگوی خوبی باشید.
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   1 2 3 4 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

5 6 7 8 9 10 11 

       

12 13                                14 15 16 17 18 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

19 20 21 22 23 24 25 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

26 27 28 29 30   
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Part-Day and Full-Day Head Start, WRAP, State Preschool Closure Week  

Gold River / ELA 
Closed 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

MAY 2020 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

     1 2 

     HS No Class 
 

Wrap Early 
Dismissal 

 

3 4 5 6 7 8 9 

    PAC Meeting 
9-10:15 AM 

Marshall 
Rm 19 

HS No Class 
 

Wrap Early 
Dismissal 

 

10 11                                     12 13 14 15 16 

     HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

17 18 19 20 21 22 23 

    Policy Committee 
Meeting 9-11 AM 
Marvin Marshall 

Rm 19 

HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 

 

24 25 
NO SCHOOL 

26 27 28 29 30/31 

 

 

   HS No Class 
Wrap Early 
Dismissal 
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Parent Conference Week 

Parent Conference Week 

Parent Conference Week 
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

   HS No Class 
 

Wrap Early 
Dismissal 

   

9 10                                  11 12 13 14 16 

Last Day of 
 Preschool 

 

      

17 18 19 20 21 22 23 

       

24 25 26 27 28 29 30 
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مادگی مکـتب برنامه
ٓ
 First 5 ا

 
مادگی مکـتب) را تطبیق نماید. این برنامه همسو با بهترین و امیدوارکننده ترین    School Readinessمه سکرمنتو استفاده مینماید تا خدمات برنا  First 5حوزه تعلیمی سن اون از بودجه برنامه 

ٓ
( ا

 بوده و یک رویکرد جامع و فراگیر را فراهم مینماید که اجزای زیر را در بر میگیرد: ی درسیشیوه ها
 

 ساله گی) 3- 0بازیهای گروپـی ( سنین  •
 حمایت و مشارکت خانواده  •
 یت های انتقالی و کمپ های  تابستانیفعال •
 بررسی وضعیت کلی صحی کودک و مداخله زودهنگام •

 
مادگی مکـتب) به  خانواده های خدمات ارائه خواهند نمود که اطفال زیر سن پنج سال (   School Readinessبرنامه 

ٓ
) داشته و در ساحه مکاتب مورد نظر که شامل کد های پستی ذیل 5 – 0( ا

 . 95608و   95864,  95825,  95821باشند: قرار داشته  میگردند، 
، خانواده های کودکان نیازمند به دریافت خدمات خاص یاهای کودکان معلول ، خانواده تی کودک شامل خدمات حفاظ ذیل نیز خدمات ارئه مینماید: خانواده های این برنامه  برای خانواده های 

 قیر و اقلیت ها.مهاجر و دو زبانه، و خانواده های ف
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 انتقال موفقانه به کودکستان

 ثبت نام در کودکستان

یا کودک
ٓ
نامه های کودک شما از قبل در  یکی از بر اگرچه شرایط ثبت نام در کودکستان را پیدا نموده است. ، او اکنون است؟ اگر چنین پنج سالگی میگذارداین تاریخ پا به  و یا قبل از  2019سپتامبر  1  درشما  ا

موزشی سن اون یعنی  پیش کودکستان ثبت نام میباشد، اما  
ٓ
موزان برای رفتن به کودکستان باید دوباره  در دفتر مرکزی حوزه تعلیمی سن اون ثبت نام شوند.حوزه ا

ٓ
یکبار که کودک خود را به همه دانش ا

مده باشید. کودکستان ثبت نام نمودید،  دیگر نیاز به ثبت نام دوباره برای صنف های 
ٓ
ثبت نام برای  بعدی نخواهید داشت مگر اینکه از حوزه تعلیمی مکاتب سن اون به بیرون نقل مکان نموده و دوباره ا

غاز می شود، با این حال، قبل از تکمیل ثبت نام، چند چیزی 
ٓ
گاه است که شما کودکستان معموال در اواسط ماه فبروری ا

ٓ
ن ا

ٓ
 ی داشته باشید:باید از ا

  باز ( صرف برای ساکنین حوزه تعلیمی سن اون)ثبت نام 
 

موز و خانواده وی ق •
ٓ
موز به مکـتب مورد عالقه وی میباشد ، مکـتبی که  در همسایگی دانش ا

ٓ
رار نداشته و خارج از محدوده محل ثبت نام باز بهترین راه برای ثبت نام یک دانش ا

موز میباشد .
ٓ
 سکونت دانش ا

مو  •
ٓ
موز نباشد،  بر والدین الزم است که از طریق ثبت نام باحتی اگر خواهر یا برادر دانش ا

ٓ
ز ز در مکـتب مورد نظر شامل باشد، و همان مکـتب خارج از محدوده محل سکونت دانش ا

موز را ثبت نام کند.
ٓ
 دانش ا

ثبت اشند، برگذار مینمایند. جهت جزئیات بیشتر به سایت انترنتی مکاتب ما جلسات دید و بازدید و شبانه برای خانواده های که عالقه مند گرفتن معلومات بیشتر در مورد مکاتب میب •
 .www.sanjuan.edu/openenrollmentما مراجعه نمائید نام باز

ا شامل شود، الزم در مکـتب موردنظر شم 2020قرعه کشی ثبت نام باز در سال قبل از ورود در کودکستان برگذار میگردد. بطور مثال،  اگر میخواهید که کودک شما در ماه اگوست  •
 صورت میگیرد، اشتراک نمائید. 2020ماه جنوری  -2019است در قرعه کشی ثبت نام باز که بین ماه دسامبر 

 مراجعه نمائید. www.sanjuan.edu/openenrollmentبرای معلومات بیشتر به سایت انترنتی  •
 

 موزان که خارج از حوزه تعلیمی مکاتب سن اون زندگی میکنند) تبدیل یا
ٓ
 انتقاالت بین الحوزوی ( دانش ا

 محل سکونت خویش تسلیم نمائید. اگر میخواهید که کودک شما دریکی از مکاتب حوزه تعلیمی سن اون شامل شود، الزم است که درخواستی تبدیلی بین الحوزوی را با حوزه/منطقه •
پذیرفته  2019ه جنوری ام باز، الزم است که این فورم را قبال از ثبت نام کودک خود در کودکستان طی مراحل نمائید. درخواستی های تبدیلی یا انتقال بعد از مافقط مانند ثبت ن •

 میشوند.
 راجعه نمائید.م www.sanjuan.edu/interجهت معلومات بیشتر به سایت انترنتی  •
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 فعالیت های انتقال به کودکستان

 انتقالیثبت نام کودکستان 

دسامبر باشد، بر عالوه برنامه  پیش کودکستان، حوزه تعلیمی سن اون برنامه کودکستان انتقالی را نیز در مکاتب مختلف بدون هیچ گونه  2سپتامبر و  2درصورتیکه تاریخ تولد کودک شما بین 
، زمانیکه ثبت نام برای  2019ودک خود را در این برنامه ثبت نام نمائید، الزم نیست که از طریق ثبت نام باز اینکار را انجام دهید.  در ماه فبروری هزینه ارائه مینماید. اگر خواسته باشید که ک

ورده کودک خود را ثبت نام نمائید. جهت جزئیات بیشتر معلومات ذیل را نگاه کنید. د
ٓ
ماده کمک کودکستان شروع میگردد، به دفتر ما تشریف ا

ٓ
فترمرکزی سن اون تمام سال به روی شما باز و ا

یا مراجعه به سایت انترنتی   5826-726-916میباشد. در صورتیکه کدام سوالی میداشته باشید، کارمندان  ما حاضر هستند با شما همکاری نمایند. شما میتوانید ذریعه شماره 
www.sanjuan.edu/sjcentral  3700و یا مراجعه به دفتر ما واقع Garfield Ave., Carmichael, CA 95608 .با ما به تماس شوید 

 

 
غاز میگردد. در ماه های نوامبر و دسامبر برخی مکاتب ابتدایــی برای گرفتن قرار 

ٓ
ید از صنوف کودکستان در سایت های مکاتب دید و باز د فعالیت های مربوط به کودکستان انتقالی در اوایل سال ا

خویش را تثبیت نمائید، تثبیت و تعیین مکـتب ابتدایه  خاص باز می باشند. شما میتوانید با مراجعه به سایت انترنتی حوزه تعلیمی سن اون یا تماس  با شماره حوزه تعلیمی سن اون مکـتب همسایگی
درس خانه تان صورت م

ٓ
 یگیرد.محل سکونت شما با ارائه ا

غاز می شود. ثبت نام  باز برای خانواده هایــی است که  عالقمند اند کودکشان به مکـ
ٓ
تب غیر از مکـتب حوزه محل سکونت شان درس بخوانند. ثبت نام باز در ماه دسامبر قبل از  رخصتی زمستانی ا

در اویل ماه فبروری ذریعه یک نامه خانواده های که کودکشان در مکـتب   صورت میگیرد. Garfield Ave, Carmichael, CA, 95608 3700پروسه  ثبت نام باز باید در مرکز ثبت نام سن اون واقع  
 .دلخواه شان پذیرفته شده اند، مطلع میشوند.  ، دفاتر مرکزی ثبت نام سن او ن معلومات بیشتر در مورد پروسه ثبت نام ارائه  خواهد نمود

مادگی برای کودکستان و  معلومات در مورد پروسه ثبت نام به کودکستان دریافت نمایند.  در جریان کنفرانس والدین و اگر قراانتظار می رود که خانواده ها منابع 
ٓ
ر دیدار خانگی  داشته و اطالعات ا

 باشید، در جریان دیدار خانگی بهاری نیز،  کمک ها و منابع بیشتر برای ثبت نام کودکستان در یافت خواهید نمود.
 

 جا با کودک خود از مکـتب دیدن نمائید.یک •
 صنف، میدان بازی، اداره و طعام خانه را به کودک خود نشان دهید. •
ن با مکـتب ابتدائیه به تماس ش Open Houseدر  •

ٓ
 در ماه های اپریل و می برگذار میگردد اشتراک نمائید، جهت اطالع یابی از تاریخ دقیق ا

ً
 ک برنامه روزانه/ یا روال همیشگی شروع به ایجاد ی وید.مکـتب که معموال

 )routine د برخواستن از خواب در صبح، لباس پوشیدن و صرف صبحانه )  برای کودک خود نمائید، در حالیکه هنوز در برنامه پیش کودکستان میباشد. برنامه روزانه باید شامل زود رفتن به بستر خواب درشب، زو
ماده کنید و حق انتخاب بین دو لباس به کودک خود بدهید تا در  این روند دخیل شود).خوب و مفصل باشد. ( تذکر: لباس های کود 

ٓ
 ک خود را در شب قبل ا

  در زمان رخصتی وی حاضر خواهد بود تا وی را تسلیم شده  و با خود به خانه ببرد. نمودیدبگذارید که کودک شما بداند که همیشه خود شما یا شخصی دیگری که معرفی  •

 یم انتقال را پرشور و جالب بسازی چطور میتوان
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 ..... دحاضری خوب باعث میشو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

موزان در مکـتب و زندگی  -مؤجه و نامؤجه –غیر حاضری زیاد 
ٓ
نها باعث ناکامی دانش ا

ٓ
روز در  2روز میشود یا  18فیصد حاضری که  10میشود. ا

موزان از برنامه عقب بیافتند و 
ٓ
 ناکام شوندیک ماه باعث میشود که دانش ا

 

 

 
 

موزان 
ٓ
دانش ا

 مکاتب ابتدائیه

خر صنف سوم  
ٓ
درا

 خوب خوانده بتوانند

موزان
ٓ
 دانش ا

 متوسطه

وفقانه مضامین مهم را م
  سپری نمایند

 

موزان
ٓ
لیسه دانش ا  

یگیرندبدر مسیر فراغت قرار   

جویان کالجدانش  

درجه تحصیلی خود را به دست 
 بیاورند

 

 کارمندان

 در وظایف خود موفق شوند

 



 

 

 

If you do not find the service you need listed below, call Infoline Sacramento at 2-1-1 or498-1000. 

FOOD/CLOTHES/CASHAID/MEDICAL 

Sacramento Department of Human Assistance 
CalFRESH/CalWORKS/Medi-Cal/General 
Assistance/California Medically Indigent Services 
Program (CMISP).......................................874-2072 

San Juan Central Food/Clothes Closet 

3700 Garfield Ave, Carmichael95608..979-8877 
Thursdays11 am-2pm 

Clothes Closet-Encina High School (by appointment) 1400 
Bell St., Sacramento,95825………………..979-8877 Women 
Infants and Children (WIC) 

Sacramento County WIC......................876-5000 

Community Resource Project WIC.......326-5830 
Salvation Army Social Services Center 

4350 Raley Blvd,#200..........................678-4010 

Sacramento County Primary Care Clinic 

4600 Broadway Suite 1100.................874-9670 

Dental Clinic, 4600 Broadway Suite 2100 ...874-8300 
Pharmacy.............................................874-4342 

Children’s Health and Disability Prevention 
(CHDP)..................................................875-7151 

Well Space Health (Medical Adult and Pediatric, Dental, 
Mental Health and Counseling Addictions Counseling, 
Prevention Programs)...............737-5555 Sacramento 
Covered........ 414-8333 or888-850-4321 ELICA Health 
Care 

1750 Wright St., Sacramento,95825…..(855)354-2242 

HOMELESS/HOUSINGInfoline Sacramento......................... 
211 or 498-1000 Family 
Promise.............................................443-3107 

Sacramento Housing and Redevelopment Agency 
(SHRA) 444-1390 

CHILDCARE 

SJUSD Preschool Enrollment.................................979-8760 

5309 Kenneth Ave, Carmichael95608 

SJUSD Discovery Club............................................971-5975 

SJUSD Bridges After-School...................................971-5933 

Child Action 369-0191 

Association of Family Child Care Educators........... 753-9160 
Beanstalk…………………………………………………………… 344-6259 

 

COUNSELING/MENTAL HEALTHSUPPORT 

SJUSD/ECE Mental Health Therapist.....................971-5955 

SJUSD White House Counseling Center................. 971-7640 Well 
Space Mental Health......................................737-5555 

Sacramento County Mental Health Services 

Emergency Care 875-1000 

Adult Access Line 875-1055 

Children/Family Access Line ..................................875-9980 

Sacramento Crisis Nursery North .......................... 679-3600 Sutter 
Children’s Bereavement Art Group ............454-6555 

 

EDUCATION, TRAINING &EMPLOYMENT 

SJUSD District Office 

3738 Walnut Ave, Carmichael 95608 ............ 971-7000 
San Juan Central Enrollment 

3700 Garfield Ave, Carmichael 95608........... 726-5826 
SJUSD Sunrise Tech Center Adult School .............. 971-7654 
SJUSD Regional Occupational Programs ............... 971-5259 
Sac County Regional Occupational Program .........228-2721 
Sacramento Employment and Training Agency 

(SETA) Head Start..........................................263-3804 

American River Community College...................... 484-
8152 Sacramento City College 
.......................................558-2111 

Sacramento Works One Stop Career Centers 

5655 Hillsdale Blvd, Suite 8 ...........................263-4100 

7011 S l  R d  S i  A  676 2540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EMERGENCY/HOTLINE SUPPORT 

 
911 

Infoline Sacramento……………………………….211or498-1000 

Non-Emergency 

Sacramento City Police…………………………..264-5151 
Sacramento County Sheriff…………………….874-5115 Citrus 
Heights Police……………………………….727-5500 Child Protective 
Services (CPS)……………….875-5437 Adult Protective 
Services………………………..874-9377 Women Escaping 
AViolentEnvironment 

(WEAVE)………………………………………….920-2952 A 
Community for Peace Citrus Heights…..728-5613 

24 Hour Parent Support Hotline………………888-427-2736 Suicide 
Crisis Line…………………………………….800-273-8255 TLCS Mental 
Health CrisisRespite 
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UTILITIES ASSISTANCE 

PG & E California Alternate Rate for Energy (CARE).........866-743-
2273 www.pge.com/care/ 

SMUD Energy Assistance Program Rate(EAPR)...............888-742-

7683 Community Resource Project 

Home Energy Assistance Program (HEAP).......................567-5200 

   

RECREATION 

Recreation& Park Districts 

Carmichael ........................... 485-
5322 Fulton El Camino..................927-
3802 

Arden Manor........................487-7851 

Orangevale...........................988-6140 

FINANCIALASSISTANCE 

Sacramento County Human Assistance 
Dept. General Assistance, TANF, Food 
Stamps, Medi-Cal Info 
.........................874-2072 

Social Security Medicare 

LEGAL 

Child Support Services...................866-901-3212 

Family Law Facilitator’s Office 

3341 Power Inn Rd........................875-3400 

Legal Services of Northern California....551-2150 
www.Isnc.net 

Mc George School of Law Community Legal 
Services..........................................340-6080 

Opening Doors......................................492-2591 

Victim Witness Assistance....................874-5701 
California Department of Industrial Relations Labor 
Commissioner.....................263-1811 

Welfare Rights… 736-0616 

ALCOHOL/DRUG ABUSE 

DRUG AND ALCOHOLTREATMENT 

Sacramento County System of Care 

3321 Power Inn Rd, Suite120..............874-9754 
Al-Anon........................................................(888) 425-2666 

Narcotics Anonymous 

American River Area ........ 800-600-HOPE(4673) 

Recovery NOW Roseville Transitional Housing/Drug 
   

LOW COSTCARSEATPROGRAMS 

Birth and Beyond...........................................679-3925 

Mercy San Juan Hospital 

English....................................................864-5779 

Spanish...................................................904-3799 

UC David Health Care 
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	برنامه های موجود در پیش کودکستان
	این برنامه ها خدمات وسیع حمایتی که مشمول خدمات اجتماعی و درمانی میباشد از Head Start دریافت کرده میتواند.

	لازم است که امروز در خانه بماند
	با آموزگار طفل تان به تماس شوید
	همه با هم کار میکنیم تا کودکان، خانواده و کارمندان خود را صحتمند نگهداریم !


