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San Juan Unified School District 

BOARD OF EDUCATION 

Paula Villescaz, President 
Michael McKibben Ed. D., Vice President 

Zima Creason, Clerk 
Pam Costa, Member 

Saul Hernandez, Member 

ADMINISTRATION 

Kent Kern 
Superintendent of Schools 

Amberlee Townsend-Snider 
Senior Director 

Elementary Education 

Lisa Teal 
Program Manager 

Early Childhood Education 

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 experience 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,  

Meghan Jorgensen Shanna M. Vasquez 

Lisa Teal Program 
Manager 

Stacey Shorey 
Administrator Administrator Administrator 



 

                  

  

 

 

ن 
ٓ
 ... چه باید انتظار داشت ا
 

شناسازی  •
ٓ
 ا

  روندمعلم کودک شما در مورد 
ٓ
مادگی (پیش ا

ٓ
موزگاربا شما تماس خواهد گرفت. شما با   )کودکستانشناسازی با برنامه ا

ٓ
مادگیو سایر کارمندان  ا

ٓ
 . کردمالقات خواهید  دوره ا

زمای •
ٓ
 ) Screeningش جامع (ا

زمایشبا استفاده از طرق گوناگون 
ٓ
زمایش و کودک شما مورد  و رشد عمومی طرز رفتاری، زبان و گـفتار، عاطفی و اجتماعی، وضعیت بینایــی، شنوایــ  ؛ا

ٓ
روند در شناسایــی ساحات این  معاینه قرار خواهد گرفت.ا

زمایش  ۀهمنتایج دخالت زودهنگام داشته باشد.  ممکن است بهکه کند کمک می بالقوه رشد کودک تان 
ٓ
 با شما شریک خواهد شد. هاا

 هستند  StartHeadکه شامل برنامه  والدین کودکانبرای ساعات مشارکت  •
موزان را  انوادهخمشارکت  ،Head Startبرنامه 

ٓ
وردن شرایط کمکدهد. ترویج و گسترش می محالتسر راس  خانه، مکـتب و دردانش ا

ٓ
این بدان  شوند. می  محاسبههای مالی  ساعات کار والدین رضاکار به خاطر برا

وردن این نیز نقش حیاتی   Head Start تداوم برنامه رشد کودک تان اهمیت دارد، بلکه برای در شما نه تنها  مشارکتمعنا است که 
ٓ
موزگار کودکبایستهدارد. برای برا

ٓ
رضاکارانه در د نیاز ، مقدار ساعات مور تان ، ا

موزگار با شما در رابطه به تعیین میزان ساعات کاری تان در صنف و هم. شریک خواهد ساخت تانرا همرای شما صنف درسی هر ماه 
ٓ
مشارکت  کند. کاری می های کمک با کودک تان در خانه، همچنین طریقها

 .بزند که یک عمر ادامه یابد را رقم یتفاوت مثبت  تواندوالدین و خانواده می
 اند  Wrapو   Head Startشامل برنامه شان که کودک هایخانواده  » برایخانهاز دیدار  « •

 دستیار معلم 
ً
مد نبه دیدمعلم، کارمند اجتماعی مکـتب، و احتماال

ٓ
موزگارین رابطه بطور همینو  کودک رابطه میان خانه و مکـتب را مشاهده کرده کند. این دیدار کمک می خانه شما خواهند ا

ٓ
و والدین را نیز   ا

 شود. ریزی می ساِل برنامهدوبار در یک دید و بازدید از خانه   .سازدمستحکم  
 باشندمی Wrap و    Head Startهای که کودک شان شامل برنامه برای خانواده  – والدین  همکاری  نامهتوافق  روند  •

موزگار
ٓ
غاز کار رویکودک شما و یا کارمند اجتماعی مکـتب  ا

ٓ
زمایش یا  والدین  نامه همکاری توافق با شما مالقات خواهد کرد. روند )Family Partenership Agreement( والدین نامه همکاری توافق به خاطر ا

ٓ
هنگام ا

شناسازی (
ٓ
غاز Orientationدر جریان دیدار از خانه یا روند ا

ٓ
خواهید در  که می تمرکز داشته باشید یا دو هدف   تا روی یک کندهمکاری به شما و خانوده شما کمک می این  شود.تجدید میو جریان سال  شودمی ) ا

ن دست یابید سال  جریان
ٓ
موزشی به ا

ٓ
 . ا

 
استادان   برای رسیدن به این اهداف، .خویش اهداف تعین کنیدخانواده در کل برای توانید برای خود و شما می  بحث خواهیم کرد.هداف ا رسیدن به این برایو ایجاد جدول زمانی   راهبردها، در مورد با کار مشترک

 .خواهند کرد حمایتشما را نابع و ارجاع به ادارات اجتماعی  تهیه م ندان اجتماعی مکـتب از طریقو کارم
 

 

 

۲ 
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ECE Organizational Chart 
(916) 971-7375

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

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT POLICIES 

Program Manager 

Lisa Teal 

Administrator 

Meghan Jorgensen 

Administrator 

Shanna M. Vasquez 

Administrator 

Stacey Shorey 

Content Specialist 
Nadia Kersey 

TOSA 
Debra Sweetman 

Secretary 
Amanda Slusher 

Secretary 

Lydia Jay 

Secretary 

TBA 

Secretary 

Kimberly Waldrep 

Secretary 

Larissa Vasquez 

Teachers, Child Development Assistants, and Non-Instructional Support Aides 

Support Staff: Program Nurses and Health Assistants, School Community Workers, Bilingual Instructional Assistants, 
Mental Health Staff, Registration/Enrollment Staff, Accounting Staff, Clerical Staff 

Content Specialist 
Geri Hodges 

Content Specialist 
Robin Hoppe 

Content Specialist 
Kerra Lancaster 

Content Specialist 
Tricia Leskody 

Content Specialist 
Jessica Losh 

Content Specialist 
Kim McIntosh 

TOSA 
Christina Macias 

TOSA 
Joey Fernandez 

TOSA 
Catherine de la Torre 

TOSA 
Angelica Dennis 

TOSA 
Valentina Ware 

TOSA 
Myisha James 

TOSA 
TBA 

TOSA 
Alicia Williams 

Secretary 

TBA 



 

 پالیسی منع تبعیض

 

موزش و پرورش حوزه تعلیمی سن بورد
ٓ
موزان  هوانا

ٓ
موزشی سن ها و خدمات حوزه ها، فعالیت نامهسان فراهم نماید.  بر به طور یک را متعهد است زمینه تعلیم و تربیه به تمام دانش ا

ٓ
زار از هرگونه هوانا

ٓ
و/یا   ارعاب ،تبعیض، ا

 ملی، ملیت، دین، سن، گرایش جنسی، رنگ،  جنس، نژاد یا قوم، اساس برشده شناخته به شکل واقعی و یا زورگویــی غیرقانونی 
ٔ
، هویت گروه قومی، جنیست، حالت  ی نیاکانی/نسبی، ریشهجنس اولویتمنشا

زار جنسی در  شناخته خصوصیات واقعی یا  اینیک یا تعدادی و یا بر اساس وابستگی شخص با شخصی یا گروهی و یا با  ،جنیست، هویت جنسیتی، ناتوانی جسمی و ذهنی، حالت مدنی و وابسته به پدر و مادر
ٓ
شده، یا ا

موزشی که از رهگذر کمکها و یا فعالیت هرگونه خدمات، برنامه
ٓ
موزش و پرورش حوزه باشند. گردد، عاری می های مالی ایالتی مستفید می های حوزه ا

ٓ
روی دست خواهد گرفت که مستلزم  های را هوان برنامهتعلیمی سن بورد ا

میزِ حذف هرگونه اعمال تبعیض 
ٓ
موزشی باشند. فعالیت  ۀغیرقانونی در هم ا

ٓ
 های حوزه ا

موزی که در قضیه هر دانش
ٓ
زار ی ِاعمالا

ٓ
زار و ترس و/یا زورگویــی می اخراج وی از مکـتب  به شمول انضباطی  تدابیرمستوجب  ،دست داشته باشد و/یا زورگویــی غیرقانونی و ترس تبعیض، ا

ٓ
گردد. هر کارمنِد که ِاعمال تبعیض، ا

ن دخیل باشد نیز
ٓ
 تواند شامل اخراج وی از کار گردد.  این میمستوجب تدابیر انضباطی شناخته شده و  غیرقانونی را اجازه دهد و یا در ا

 پالیسی احترام به کرامت انسانی 

موزان، والدین/سرپرست دانشدانش  –  جمعیت کهبا دانستن این
ٓ
موزاا

ٓ
موزشی سنا

ٓ
  باشد،متنوع می   –هوانن،کارمندان،مراجعین و نمایندگان محالت حوزه ا

ٔ
که یکی از ارکان مهم و   ت مدیره به این باور استبورد/هیا

موزشی سن
ٓ
 هایگرایشو  هارفتار  بازتابکرامت انسانی . است که به گونه متنوع نظم و ترتیب یافتهباشد می ش احترام در محالت مکـتب تقویت و گستر  و مثبت به منظور سازگار  ایجاد محیط ،هواناساسی ماموریت حوزه ا

 باشد.  می یشتن در برابر دیگران و خو  اشخاص

موز در برخورد کارمندان، دانشتوجه حساسیت و میزان ، احترامنمایاندن از طریق کرامت انسانی 
ٓ
موزش و پرورش در حوزه تعلیمی اصلی  یکی از اهدافشود. می  شناسایــی ،دیگر قانونی و اشخاص سرپرست/والدین ان،ا

ٓ
ا

 باشد.جامعه دموکراتیک می  بنیادینهای عاقالنه به ارزش ایجاد تعهد هوان گسترش و سن

موزان، کارمندان، هوان هرنوع رفتار دانشاین هدف، حوزه تعلیمی سنبه تاسی 
ٓ
سمی، خصوصیات ، نژاد، جنسیت، ناتوانی جسازی افرادراستای توهین، تنزل یا کلیشه  که در و مراجعین را   قانونیسرپرست والدین/ا

 ملی، سن، یجنس ، تمایلگروه تباری/قومیفزیکی، 
ٔ
مد مالی یا دین و مذهب باشد، تحمل نخواهد کرد. ، منشا

ٓ
  میزان درا

موزشی سن قانون طرز  بر اساس پیامدهای نقض پالیسی کرامت انسانی،
ٓ
موزشی سنروح (کلیات)  این پالیسی باالی همه دیپارتمان  مشخص گردیده است. هوانرفتار و سلوک حوزه ا

ٓ
سان قابل طور یکه ب هوانهای حوزه ا

موزشی سن، مطابق اصول پالیسی حوزه کنندتطبیق است. با کارمندان و مراجعینی که  این پالیسی را نقض می 
ٓ
 .شودبا بستن قرارداد با کارمند برخورد می و یا هوان، قوانین نافذه کالیفورنیاا

 

۴ 



 

 پالیسی منع استفاده دخانیات 

 هی
ٔ
موزشی سنبه شمول دوِد «دست که خطرات ناشی از دود سگرت و استفاده از محصوالت تنباکو  استمدیره واقف  تا

ٓ
موزان و کارمندانسازی محیط سالم برای دانش فراهمهوان در دوم»، با اهداف حوزه ا

ٓ
قرار  در مغایرت  ا

 هی  دارد.
ٔ
موزشی یــیمتعلق و یا اجاره یهاصوالت تنباکو را در تمام ساختمان مدیره استفاده از دخانیات و مح تا

ٓ
ن منع کرده است ، امالک و وسبه حوزه ا

ٓ
  . این ممنوعیت  باالی همه کارمندان،ایط نقلیه تحت ملکیت ا

موزاندانش
ٓ
موزشدر تمام برنامه  ،و مراجعین ا

ٓ
ن برگزار می که در اماکن حوزهها و رویدادهای ورزشی ، فعالیت یهای ا

ٓ
موزشی و یا خارج از ا

ٓ
 باشد. شوند، قابل تطبیق می ا

زار و اذیت    پالیسی
ٓ
 جنسی ا

 
زار هوانحوزه تعلیمی سن 

ٓ
زارگزارش  یهایــی قواعد و دستورالعمل در برگیرندهکه ای دارد  گیرانه جنسی پالیسی سخت  در ارتباط به ا

ٓ
ن  بخشیدن به به منظور التیامگیری جنسی و پـی دهی هرگونه ا

ٓ
چنین متعهد به بوده و هما

زار جنسی در مکاتب یا محیط تداوم 
ٓ
موزشی عاری از هرگونه ا

ٓ
  باشد. مکـتب می ی مرتبط به هاشوند و یا فعالیت تمویل می که از طرف مکـتب  یهایــت فعالیا

 هی
ٔ
زار بورد  /مدیره تا

ٓ
موزشی سنرا غیرقانونی جنسی هرنوع ا

ٓ
موزان و کارمندان مکـتب) ارتکاب ( به شمول دانش هرکسی  که از سویهوان در حوزه ا

ٓ
زار ا

ٓ
یندناخوش جنسی شامل برقراری رابطه یابد، ممنوع کرده است. ا

ٓ
  ا

موزشی می و فزیکی  های گـفتاری، دیداری سایر تماس(رشوه) جنسی، و  درخواست وعدهجنسی، 
ٓ
زار جنسی دانش باشد. هر دانشدارای ماهیت جنسی از طرف کسی در محیط کار یا ا

ٓ
موزی به ا

ٓ
موز دیگر دست بزندا

ٓ
  کسییا  ا

موزشی سناز حوزه 
ٓ
ن را در ساحه کاری اجازه مکـتب شناخته خواهد شاخراج از  به شمولمستوجب تدابیر تادیبی  ،مرتکب چنین کاری گردد هوانا

ٓ
زار جنسی شخص دیگری دست داشته یا ا

ٓ
  ،دهدد. هر کارمند که در ا

 گردد. از کار تواند منجر به اخراج وی می  شود، حتی این عملمستوجب تدابیر انضباطی شناخته می 

 

 پیشگیری (بهداشتی/صحی) عمومی پالیسی  
 

  ایطد. بهداشت عمومی باید در تمام حاالت و شر نباشنمی  اشخاصی دارای بیماری خاصتنها محدود به  )بهداشترعایت های عمومی (پیشگیری 
ً
(اقدامات   هاپیشگیری رعایت گردد.  ،بدنتماس با خون یا مایعات مثال

 درسی باشند.  هایای صنفهای بهداشتی/ صحی در همه انه بخشی از فعالیتباید روز احتیاطی) 
 

 :وارد زیر استشامل مدر مکـتب رعایت بهداشت عمومی 
 

 ها شستن دست •
 استفاده از دستکش •
 هادفع درست زباله  •
                                                                                                                       استفاده از مواد ضدعفونی •
                                                                  تنفس مصنوعی اجرای فظ در جریان استفاده از مانع محا •
 تشناب) ( یــیجه و مراقبت هنگام استفاده دستشوتو •

 
ب بینی) ب مانندراغ، ترشحات تنفسی گی، مواد غایطه، ادرار، استفجای خراشیدگی و ُبرید ، دفع خون یا چرک از ای مثالر (ب باشدمهم می  پیشگیری عمومی هنگام تماس با خون یا مایعات بدن حیاتی  و

ٓ
ب دهن و ا

ٓ
ه خون، ا

۵ 



 

 که: خاطر این
 

 .استمبتال به مرض ساری شده  ممکن حاالت و شرایط پیش بیاید ما ندانیم که شخص بیمار •
موز و یا شخص بزرگال  به یکی از  امراض ساری) دانشابتکه مواجه به تشخیص بیماری (عمومی منتظر بمانیم تا این بهداشت انجام نباید در •

ٓ
 سال شویم.  ا

 ن مکـتب شریک بسازند. صحی مکلف نیستند تا نتایج معاینات خون برای  ایدز، زردی سیاه، زردی سفید و سایر ویروس ها را با کارمندامقامات به دلیل قانون حفظ محرمیت اشخاص،  •
 استفاده کنیم.   هاها و کـثافات و دستکش ا، ضدعفونی کردن، دفع درست زباله همانند شستن دست ؛از  فنون جلوگیری از ابتال به بیماری  کهاست  این خاطر جلوگیری از پخش امراض، مسؤلیت مابه  •

 
 ) Open Door(  باز   پالیسی درهای 

موزش و برنامه
ٓ
موزانوالدین و سرپرستان دانش سر زدنباشد. از می  »باز پروش کودکان خوردسال دارای پالیسی «درهایهای دیپارتمان ا

ٓ
انتظار   های درسیکنندگان صنف شود. از مراجعه ها در هر زمان استقبال می از برنامه ا

 . نکننددرسی دخالت های و مقررات داخل صنف را رعایت کرده و در برنامهرود که قواعد می 

 
 مدرسه/مکـتب کارکنانمربوط به  شکایات

 
موزشی حاکم خواهد بود.سطح مناسب این ارتباطات، دستورها و طرزالعمل  بهبود ارتباطات خوب و سازنده و تشخیصجهت 

ٓ
در پیوند به رسیدگی به  گیر های پـیبایست تالش های زیر در پیوند به شکایات از کارکنان حوزه ا

 موقع شکایات انجام شوند. 
 

 شکایتشاکی (شکایت .  ۱
ً
موزشی را به هماکننده) باید مستقیما

ٓ
 حل نگرانی به گونه غیررسمی تا  کنیمما افراد شاکی را ترغیب می ن شخصی مورد شکایت راجع کند.  اش از کارکن حوزه ا

ً
های شان را با کارمند یادشده شخصا

 و فصل کنند. 
مر مستقیم کارمند  تواند درخواست، شاکی می در صورتی که شکایات در این سطح حل نشوند.   ۲

ٓ
مشکل و  حل ت تا شکایت از راه گـفتگو وفتمام سعی و تالش صورت خواهد گر نماید.  یا دیپارتمان ذیدخلمالقات با ا

 و فصل گردد. های همانند این حلطریقه
مر مستقیم  از طرفپس از دریافت پاسخ کننده هرگاه شکایت .  ۳

ٓ
، رییس بخش در هر زماناز ریاست بخش مربوطه درخواست رسیدگی و بازنگری نماید.  حل و فصل مجدد شکایت، تواند به خاطرمی راضی نشود،ا

مر مستقیم کارمند یادشدهشکایتتا  کندممکن تقاضا 
ٓ
 به های شان در صورت که مناسب باشد ها/پاسخنگرانی کننده و ا

ً
بررسی خواهند شد و  و نوشتاری) اطالعات شفاهی و کـتبی (گـفتاری ی همه . وی ارائه کنندکـتبا

 دریافت خواهد کرد.  ۳۰کننده پاسخ خویش را در خالل شکایت
ً
 روز پس از دریافت شکایت از طرف رییس بخش مربوطه، از طریق تماس تیلفونی و یا کـتبا

 

 نامه رسمی درج شکایت 

موزشی سن
ٓ
موزش ( طوری که در بخحوزه ا

ٓ
 پول هزینه ا

ً
موزش و پرورش/معارف تعریف شده   ۴۹۰۱۰ش هوان مسؤول درجه یک اجرای قوانین و مقررات ایالتی و فدرال است، به شمول ادعای یک شاگرد که لزوما

ٓ
قانون ا

موزشی (طوری که در بخش 
ٓ
موز  ۴۹۰۱۱است) جهت اشتراک در یکی از برنامه ا

ٓ
مصارفی است که بر اساس قانون ُمجاز  ها و ها، سپردهپردازد و این هزینه، جدا از اجرتبش و پرورش/معارف تعریف شده است) قانون ا

موز، کارمند مکـتب و یا خانوادهشوند. هرگاه دانششمرده می 
ٓ
زار جنسی، ترس/ارعاب و یا زورگویــی رخ داده اسا

ٓ
موزگار، مدیرمکـتب، یا کارمند  ای احساس کند که مواردی چون تبعیض، خشونت، ا

ٓ
ت باید هرچه زودتر ا

موزشی که مسؤول رسیدگی به شکایات
ٓ
غاز کرد. نقل شکایت را در جریان بگذارد. شکایت رسمی را می  )Title IX/Compliance Officer( حوزه ا

ٓ
 با تماس با مسؤول رسیدگی به شکایات ا

ً
نامه واحد توان در مکـتب یا مستقیما

)Uniform Complaint Form ورد. دریافت شکایت) را می
ٓ
 باشد.ها رایگان مینامه توان از مکـتب یا مسؤول رسیدگی به شکایات به دست ا

 

۶ 



 

 

 

 بت شکایت: .  ث۱
 یا بمسؤول رسیدگی به شکایات مکـتب یا از توانید می را واحد نامه ای شکایتنسخه

ٓ
ن می  ،نامهشکایت تکمیل/پری دریافت کنید. بعد از خانهنالین ه طور ا

ٓ
مسؤول رسیدگی به شکایات  را به مدیر مکـتب یا توانید ا

 . تسلیم کنید
 

 حقیق و رسیدگی .  ت۲
موزشی سن

ٓ
 کننده خواهد فرستاد.  به شخص شکایت ،نامهدهی شکایتروز از تسلیم ۴۰ل مدت زمان  اش را در خال هوان پس از تکمیل تحقیق، گزارشی کـتبی جریان تحقیق و فیصله حوزه ا

 
 : گری یانجی .  م۳

دیگر تمدید   ۳۰به مدت  گری،میانجیدر صورت استفاده از روش زمان اعالم نتیجه تحقیق و فیصله کند. ی می میانبین طرفین پادر  اختالفبرای حل  »شخص سوم«گری باشد. در میانجی گری اختیاری می میانجی 
  شود.می 

 

 خواهی: رجام.  ف۴
موزشی سنچه شخص شاکی بچنان 

ٓ
موزشی سنخواهیدارد تا درخواست فرجام  ایت نشان ندهد، پنج روز فرصترض هوانه فیصله حوزه ا

ٓ
موزش و پرورش حوزه ا

ٓ
ت ا

ٔ
تسلیم کند. برای بررسی   هواناش را به بورد/هیا

موزش و پرورش ایالت کالیفورنیا جانباز  خواهیفرجام 
ٓ
ن اداره تسلیم نماید.   روز فرصت دارد ۱۵کننده ، شکایتدیپارتمان ا

ٓ
 درخواست خویش را به ا

 گیری نماید. اش را پـی های) مندرج قانون مدنی نیز شکایتحلشده، از طریق تجویزهای (راه بانظرداشت چاچوب زمانی تعیین تواند شاکی می .  ۵
 

زار جنسیحق دارد درباره نقض قوانین و مقررات ایالتی و فدرال که مبنی بر منع کننده شکایت در هر زمان، .  ۶
ٓ
شده جنس، نژاد یا  شناخته مشخصات واقعی و یا  اساس برغیرقانونی که ی زورگویــ ،ترس/، ارعابتبعیض، ا

 ملی
ٔ
و یا به دلیل وابستگی شخص با شخصی  یا فزیکی  ذهنیتبارز جنسیتی ، هویت جنسیتی، ناتوانی ، ، جنسیتگروه تباری نسب، هویت  ملیت، مذهب، سن، گرایش جنسی، سلیقه جنسی،، قوم/تبار، رنگ، منشا

موزش و پرورش ایاالت متحده واقع در شهر سانشده شکایت نموده و شکایتشناخته یک یا تعدادی از این خصوصیات واقعی یا  یا گروهی و یا با
ٓ
 فرانسیسکو ثبت کند.  اش را به دفتر حقوق مدنی دیپارتمان ا

 
 United States Department of Education, Office for Civil Rights, 50 Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA. 94105نشانی دفتر حقوق مدنی:  

 
 شکایات به گونه مناسب محرمانه نگهداری خواهند شد.  

 
موزشی سنحوزه 
ٓ
رسیدگی رعایت گردیده باشد،  طرفیندر اسرع وقت، طوری که محرمیت تمام باید همه شکایات اند، منع کرده است. دربرابر کسانی که در روند درج شکایت شامل جویانه هوان هرگونه اعمال انتقاما

 . شود 

  

 

 

۷ 



 

 

 

 

 

 

 

 

موزش 
ٓ
 دینی و مذهبی  منع ا

موزش و نیایش مسایل دینی  ،قوانین ایالت کالیفورنیامطابق با               
ٓ
 ها ممنوع است.  ی این برنامهدر همها

 

 

 

 

 

 

 

 

موزگار، مدیر مکـتب، مس
ٓ
ول ؤ اگر شکایتی دارید، با ا

 ، یا: به تماس شویدسایت/مکـتب  

هنگی/  مسؤول هم
ٓ
 Title IXا

Linda C. T. Simlick, J.D.  

P.O. Box 477  

Carmichael, CA 95609-0477  

۸ 



 

 

 

 

مو  دیپارتمانشرح ماموریت  
ٓ
 هوان زش و پرورش کودکان خردسال سنا

 

موریت ، منحصر به فرد هر کودک هایو یژگی داشتنظر با
ٔ
موزش و پرورش ک دیپارتمانما

ٓ
موزشی سنا

ٓ
موزش  ،هوانودکان خوردسال حوزه ا

ٓ
ن  هاو خانواده انکودک ایهمه ایجاد انگیزه و ا

ٓ
ها به به منظور مبدل ساختن ا

 بنا یافته است.   تحول محیط یادگیری شهروندی در تغذیه سالم و چنین، همپروری، اندیشه انتقادی و خالقیت بر اساس باشد کهی متنوع می محیط  در ی همکاران و مبتکرانمثابه 
 
 
 

 Head Startشرح ماموریت برنامه  
 

موزش کودکان شان در خوردسالی با شرایط سخت مواجه اند. ایجاد فعالیت خانواده های از : حمایت است  چنین   Head Startماموریت برنامه 
ٓ
های مبتنی بر شواهد و اتخاذ متداوم فنون یاددهی و علمی موجود  در رفع موانع ا

وردن نیازهای محال
ٓ
کید بر اینروانی، تغذیه و سایر خدمات اجتماعی  ی خانواده از طریق خدمات صحی، بهداشتتمام اعضاه خدمات فراگیر حمایت از یارا. جوارهم تبه منظور برا

ٔ
که،  به هدف تقویت مشارکت والدین با تا

مادگی ُپراهمیت می ها در موفقیت دانشهمکای خانواده
ٓ
موزان دوره ا

ٓ
 در حمایت از کل خانواده و خدمات محلی.  جوار به مثابه همکاران شریک ساختن محالت هم.  باشدا

 

 

مادگی  درسی    های برنامه
ٓ
 )کودکستان(پیشدوره ا

 

مادگیخالق نظام نصاب درسی  
ٓ
ن  دراند که  یهایــ) طرح Second Stepعاطفی و اجتماعی ( مرحله دومدرسی   برنامهو  ) Creative Curriculum System for Preschool( برای دوره ا

ٓ
جسته  و عالیق کودک شما بر  هامصلحتا

نان را شده
ٓ
های فعالیت این د. نکنپیدا می  با توجه به پافشاری کودک تان در صنف درسی ادامه هفته ۸-۵و بین  شوندبه این منظور، موضوعات درسی گوناگون ارائه می کنند. در روند یادگیری هدایت میاند و مسیر مشارکت ا

موز) ی (دانشدانش روزانه بلندرفتن در، ریزی شدهبرنامه
ٓ
 کنند.  و اجتماعی، شناخت و رشد جسمی و فزیکی کمک می های عاطفی در زمینه ا

۹ 



 

 

 

مادگیبرنامه
ٓ
 های موجود دوره ا

 

WRAP مختلط 
گ

  برنامه آماد�
گ

 Duration Head Start برنامه آماد�

 
 

مادگی ( برنامه  •
ٓ
مادگیجا شدن برنامه ) از یکWrapا

ٓ
 و    Head Start های ا

State Preschool   موزان طراحی شده برای دانش
ٓ
است که به لحاظ سنی و  ا
 شرایط مالی واجد شرایط باشند.

 : در مکاتب زیر فعال است   Wrapبرنامه  •
  Coleman, Davie Center, Encina, Garfield, Howe, Kingswood, 

Marvin Marshall, Skycrest and Sunrise. 
) ساعته بوده و در ۶.۵ونیم (ششدوشنبه تا پنجشبه   ) ازWrapبرنامه ( 

 باشد.) ساعت می ۳.۵ونیم (جمعه سهروزهای 
  

موزشی فعالیت دارد.  •
ٓ
 این برنامه ساالنه به مدت ده ماه مطابق به تقویم ا

 
 

•  Head Start  در مکاتب ذیل برنامهDuration   را از دوشنبه الی
) ساعت، و روزهای جمعه به مدت  ۶.۵ونیم (پنجشنبه به مدت شش 

 نماید: می های زیر ارایه مکـتب ساعت در  ۳.۵
-  Choices Charter  
-  Cottage  
-  Dyer-Kelly  
-  General Davie Jr. Primary Center 
-  Sunrise  

 
 باشد.  ماه در سال می  مدت زمان این برنامه ده •

 کنند دریافت میخدمات درمانی های والدین و همکاری ول ) به شمHead Startرا از ( حمایتی  جامع ها خدمات برنامهاین 
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موزشی به کودکان یارا
ٓ
 سال ۵-۳ه خدمات ا

موزشی
ٓ
 در مراکز ا



 

 

 

 

مادگی ( های برنامه و طرزالعمل   ها پالیسی 
ٓ
 ) Head Start/State Preschoolهای ا

 

 نام و شرایط شمولیت پالیسی ثبت 
 

مد/میزان 
ٓ
موزشی سن عاید، سن کودک  و محل سکونتدرا

ٓ
مادگی می شرایط شمولیت فرزندان همه خانوادهاز جمله هوان در داخل حوزه ا

ٓ
حق که این ، بادنباید در اول ماه سپتامبر سه ساله شده باش انکودکباشند. ها در برنامه ا

 . کنید نام برنامه مراجعه به مواد ثبت ،بیشترشود. جهت معلومات چهار ساله داده می  کودکانتقدم به 
 با  ،باشد.  جهت معلومات بیشتر می و شمولیت نام پالیسی ثبت بارهدرمشخص  حاوی معلومات ،نام برنامهمواد ثبت

ً
موزش بخشنام ثبتدفتر لطفا

ٓ
  برگۀشده یا به  تماس به ۸۷۶۰-۹۷۹-۹۱۶این شماره  کودکان خوردسال به ا

 . مراجعه کنید  www.sanjuan.edu/preschoolانترنتی 
 

 پالیسی بهداشت/صحت 
 

لرژی و یا دیگر نیازهای خاصی کودک تان مطلع مشکل صحی دارد تانکودک که دریافتید  به مجردی
ٓ
موزگار یا کارکن صحی را از هرگونه مشکالت صحی، مصرف ادویه/دارو، حساسیت/ا

ٓ
 بسیازید. ، لطف نموده ا

 
 .  ددرونما گر هایــی بهداشتی نظر به رهنمودهای دیپارتمان بهداشت عمومی شهرستان سکرامنتو شاید تغییرات شرایط و طرزالعملدر یادداشت: 

 
 کودکان  واکسین 
 

مادگی 
ٓ
ن در دوسیه وی گذاشته شود.  (جدید) شدهروز به یافت نموده و  اسناد واکسیناسیون الزم را در یهایــینتمام واکسکودکان باید پیش از شمولیت در برنامه ا

ٓ
برای اطمینان از پیشرفت روند شمولیت، واکسین کودک باید  ا

 گردد.می   State Preschoolو    Head Startمنجر به اخراج و حذف کودک از برنامه   های الزمینه واکسیمنقضی نشده باشد.  کوتاهی در اراروز بوده و به

وی نوشته و امضا شده باشد. مقیم کالیفورنیا برای داکـتر معالج   ی معافیت واکسیناسیون بیاورند که از طرفها را بیگیرند، الزم است (والدین) نامهینبعضی از واکس اندودکان که به دلیل برخی مشکالت صحی نتواسته ک
 نامه باید شامل معلومات ذیل باشد:معافیت 

 کند. منع می را برای کودک ها واکسین/ینواکس وضعیت جسمی یا شرایط صحی که دریافت •
  ها معاف شده است. واکسین/ینواکسکودک از کدام  •
 . قتیت صحی دایمی است یا مؤکه معافاین •
 کند.  ها را دریافت میتواند واکسین/واکسینمی دوباره که کودک   تاریِخ ذکر  اگر معافیت مؤقتی است، •

 
 رهنمود بیماری سل/توبرکلوز 

مادگی ( برنامه
ٓ
مادگی زودهنگام (Head Startهایــی ا

ٓ
نام تکمیل شود. هنگام ثبت خطر بیماری سل را درج اسناد داشته باشند و باید توسط والدین/سرپرست قانونی سازد که کودکان سند ارزیابی ) ملزم می Early Head Start) و ا

ه خدمات  یگیری موضوع با مرجع اراکند و در صورت نیاز برای پـیگیری می اگر کودک «در معرض خطر» بیماری سل شناسایــی شود، پرستار برنامه درباره عوامل خطر صحبت نموده، با والدین/سرپرست قانونی موضوع را پـی
 صحی سپارش خواهد کرد. 
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زمایش جسمی
ٓ
 ا

کمک  به والدین در پیدا کردن داکـتر معالج کارمندان بخش صحی ما در صورت نیاز، . کندماه اخیر)  ارائه   ۱۲خالل در نتایج معاینات ( کودکجدید نتایج معاینات فزیکی  والدین باید ،نام هر کودک از ثبت  پیش 
زمایش جسمی جدیدیکوتاهی در اراخواهند کرد. 

ٓ
مادگی حذف کودک از برنامه،  منجر به اخراج و ه سند ا

ٓ
موزان برای شمولیت مجدد دانش ، اینبر  افزونخواهد شد.   ایالتو    Head Start ا

ٓ
مادگی ا

ٓ
برنامه ا

Head Start  .مادگیبرنامه باید سند معاینه جسمی ساالنه را تسلیم نمود
ٓ
ن معاینه  س ۲چنین الزم است کودکان در سن بوده و همهموگلوبین مستلزم معاینات فزیکی ساالنه و   Head Start ا

ٓ
الگی یا بعد از ا

 سرب خون شوند.  

زمایش
ٓ
 دندان  ا

مادگی  هایدربرنامه
ٓ
مادگی  برنامهباالیــی برخوردار است.  هنگام شمولیت در  دندان کودکان از اولویتسالمت   State Preschoolو   Head Startا

ٓ
 الزم است نتایج اخیر معاینات دندان    Head Startا

شود.   هیارش ارازمان تکمیل دوره ترمیم و درمان گز ه گردد.  الزم است که همه کودکان نتایج معاینه دندان ساالنه داشته  و اگر دندان های کودک تحت ترمیم باشد باید تا یماه اخیر) ارا۱۲جریان ( نتایج معاینات در 
موزش کودکان خردسال

ٓ
 . خواهند کرد)  کودکان کمک ( والدین دندان برای خانواده حاضر برای پیدا کردن داکـتر کارمندان بخش صحت دیپارتمان ا

 ی/تشناب دستشویــ

مادگیخوردسال که شامل  کودکان
ٓ
مادگیکه کودک نشانههم سطح نبوده و ممکن در مراحل متفاوت  قرار داشته باشند. زمانی دستشویــی/تشناب در استفاده  برنامه ا

ٓ
استفاده مستقالنه از تشناب را بروز   های ا

 های کمک به خودش یاری برساند. که بتواند کودک را در پرورش مهارتکنند می  کار یطرح جا روی ایجادمیدهند،  معلمان با والدین کودک یک

فتاب
ٓ
فتاب محافظت در مقابل شعاع ا

ٓ
، به شمول کرم ضدا  

فتاب در جریان فعا
ٓ
فتاب یاستفاده)، Head Start Performance Standardsنظر به معیارهای (بسیار مهم است. های بیرون از صنف درسی لیت محافظت کودکان در مقابل شعاع ا

ٓ
  ۱۵با ضریب محافظتی  کرم ضد ا

)SPF 15 ( ن برای کودکان شش
ٓ
ن تر ازبزرگیا ماهه و و باالتر از ا

ٓ
فتاب را به الزم است والدین کرم ضد.  است حتمیپیش از استفاده محصول ی تولید کننده هامایش فر پیروی از . تجویز پزشک/طبیب ُمجاز است  بدون ا

ٓ
ا

خر کـتاب راهنما مراجعه (نامه را امضا نمایند صنف فرستاده و اجازه
ٓ
فتاب نباید در ترکیبات  های ضدکنید). کرمبه صفحه ا

ٓ
فتاب برای خود داشته باشمواد دفع حشره ا

ٓ
ماه  کودکان زیر سن ششند. استفاده کرم ضدا

فتاب شامل جلوگیری از قرار دادن نوزاد در معرض مس محافظت نوزادان در برابر شود.توصیه نمی
ٓ
فتاب ا

ٓ
فتاب؛ پوشاندن پوشاک مقاوم در برابر ا

ٓ
جلوگیری از  و  دار بر سر نوزاددار/لبه پیک؛ گذاشتن کاله تقیم شعاع ا

   باشد. پس از چاشت می  ۲پیش از چاشت الی  ۱۰ ساعات ظاهر شدن کودک در معرض نور خورشید بین

 

۱۲ 



 

 

 

 تغذیه  رهنمودفلسفه و 

مادگی، ارزش 
ٓ
مادگیهوعد ،. بر این اساسشناسدان را به رسمیت می کودک  سالمتی های تغذیه مفید بهبرنامه ا

ٓ
های خوراکی مینوی صبحانه، نان چاشت و . اندریزی شدهو خوش سلیقه برنامه متعادل  های غذایــی دوره ا

 . دنشوصرف میو سبک خانوادگی  ی به شیوههای غذایــی وعدههمه. باشدمی نصب شده به دیوار هر صنف مختصر 
 

موزگارها حساسیت داشته باشد، یا به برخی از خوراکی  خاص غذایــیکودک شما رژیم  هرگاه  : مهم نکـتات
ٓ
 .را در جریان بگذارید ا

گهیهای وقات صرف غذا و خورکی ا  .۱
ٓ
وردن (تسلیم نمودن)  و بردن (تسلیم شدن)  کودک تان هموالدین رسانیده می  مختصر به ا

ٓ
 با معلم کودک شود. هرگاه  اوقات ا

ً
زمان با اوقات خوردن صبحانه یا نان چاشت باشد، لطفا

 . مکـتب باید خورده شونددر داخل باید  هاخوراکیتمام . صحبت کنید اینخویش درباره 
 

 . و چربی را داشته و دارای رنگارنگی، تنوع و محتویات گوناگون خواهد بود، سودیم کمترین شکر های مغذی با مشخصاتخوراکی  ،های شامل این فهرستینوی فعلی غذاها در دیوار صنف نصب خواهد شد و غذام   .۲
 

ن، اظهارنامه پزشک/داکـتر الزم است. . گردندتنظیم می، حساسیت دارندبه یک یا چندین غذا که مطابق به نیازهای کودکانی  هاغذا .   مینوی۳
ٓ
درج اسناده  این معلومات در پیوند به وضاحت حساسیت و غذای جایگزین ا

موزگاران) و کنارکنان مؤقت شریک خواهد شد
ٓ
در رابطه نیازهای  مکـتب   کارکنانایر نیازهای ویژه کودک را رعایت نمایند.  ی و سکرد تا هرنوع ممنوعیت غذایــخواهند کارکنان تالش . شده و با تمام کارکنان مکـتب (به شمول ا

نمربوط به تغذیه کودک با خانواده
ٓ
مادگی، های ا

ٓ
شده باید مناسب حال تمام کودک بوده و با صحت و سالمتی های انتخابخوراکیشوند. برگزار میها همواره ها و مناسبت شنجها مالقات خواهند کرد. در جریان برنامه ا

ن
ٓ
موزان،  برای حفظ تندرستی و سالمتی دانشد. نسازگاری داشته باشها ا

ٓ
جیل بوده و از مغازه به گونه سربسته خریداری شوند، طوری کها جشن های تهیه شده برای غذا باید، ها و کارکنانخانوادها

ٓ
ه ترکیبات فاقد مغز/ا

ن واضح باشد. 
ٓ
 . باشندمی های خاص های مخصوص سالگره یا کـتاب کی مانند کاله ها شامل اقالم غیر خوراسایر گزینهغذا در ا

 

ماده ساختن و  کارمندان، کودکان   .۴
ٓ
ب و صابون بو والدین همیشه قبل از ا

ٓ
نچیدن میز غذا و پاک شویند.خوردن غذا دستان خود را با ا

ٓ
موزان صورت می کاری والدین، کارمندان و دانشبا هم  کاری ا

ٓ
 گیرد. ا

 

های و بنا بر هر دلیلی جنبه ی هرگز کودکان به استقالل و خودکـفایــی ترغیب شوند. مواد غذایــد تا نگردی به سبک خانوادگی صرف می های غذایــند. وعدهنمایهای یادگیری را برای کودکان مساعد می های غذایــی فرصت عدهو.   ۵
موزش نقش ما با تصدیقرعایت نموده،   را تغذیه کودکانقسمت ولیت در ؤ ما تقسیم مسشود. و بر مبنای هر دلیلی منع نمی  ندارندتشویقی یا تنبیهی 

ٓ
؛ و ایمهای مقوی برای کودکان دهندگان متعهد به تهیه خوراکی ن به حیث ا

 خورد. غذا می چه مقدار که  کودک بستگی دارد به این

 شود. داده می صبحانه از طرف صبح به کودکان های در همه برنامه     .۶

موزش و پرورش ایالت خش خدمات تغذیه نامه خویش را به ب، یا شکایتبگیریدتماس   ۵۶۰۹-۹۵۲-۸۰۰ با شماره بخش خدمات تغذیه اطفال توانیدمی  .  برای ثبت شکایات۷
ٓ
 ,N Street 1430واقع   کالیفورنیادیپارتمان ا

Sacramento, CA 95814   نماییدارسال.  
از  نامه را درخواست نموده و بعد ی/فورم شکایت برگهتماس گرفته و  ۹۹۹۲-۶۳۲-۸۶۶به شماره:  ،نماییداقامه  USDA وزازت زراعت دستیار منشی در امور حقوق مدنی که بخواهید شکایت خود را در دفتردرصورتی . ۸

ن به این نشانی بفرستید: پری برگهخانه
ٓ
 ا

 U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 20250-9410; 2) 
 fax: (202) 690-7442; or 3) 
  

 ارسال کنید.   ntake@usda.govprogram.i:این نشانی ایمیلا به و ی

۱۳ 

mailto:ntake@usda.gov
mailto:program.intake@usda.gov


 

 

 

 و تخمک شپش  رهنمود شپس 

گهیمناسب به  شیوهموضوع به شده و به خانه فرستاده کودک ، دیده شود  در کودکتداوی ناشده شپش  کیا تخمزنده شپش  هرگاه
ٓ
سعی و تالش خود را   همهمکـتب باید  کنان. کار شودمی نیده رسا والدین ا

نکه دچار شپش زدگی شده و به  دلیل  ی انجام خواهند دادهویت کودک درباره محرمیت
ٓ
 .  (SJUSD BP 5141.33)است ه فرستاده شده به خان رسیدگی به ا

 موارد صحی و ایمنی  دهیگزارش 

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

 های روزمره صنف در فعالیت سالماشتراک کودک 

رود که کودک حاضر در صنف  از صحت و سالمتی کافی برخوردار باشد تا  انتظار میبر این،  . بناهای داخل و خارج از صنف اشتراک داشته و سهم بیگیرندکودکان حاضر تشویق میگردند تا در همه فعالیت
  مکـتب زخم برمی  درسیکودک شما خارج از صنف  هرگاهداشته باشد. اشتراک کامل  های صنفی  در فعالیت 

ً
ندارد، لطفا

ٓ
 به معلم کودک خود توضیح بدهید.چه اتفاق افتاده است درباره ا

 روزمره وضعیت صحی کودک بررسی 

موزگارکه از این پیش
ٓ
تواند در صنف بماند، الزم است فرزند خود را با  دلیل مشکل صحی نمی ه . اگر معلم تشخیص دهد که کودک شما بکندوضعیت صحی کودک را بررسی می شما صنف درسی را ترک کنید، ا

نداکـتر نیستند و نمی پزشک/دوباره به خانه ببرید. استادان ما 
ٓ
های صحی فرستند و یا درخواست مراقبت میو کودک را به خانه  مشاهده کردهتوانند فقط عالیم بیماری را ها میتوانند بیماری را تشخیص بدهند.  ا

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

 طور ذیل باشد: صحی کودک وضعیت  روزانه  الزم است بررسی

 تکمیل شود هر روز ! 

 وردن کودک صنف را ترک نماید!از این  پیش
ٓ
 که شخص مسوئل ا

 کودک یکی از عالیم زیر را داشته باشد: هرگاه
 

 ساعت گذشته ۷۲درجه در   ۱۰۰از سرفه و/یا تب باالی   •
 تنگی نفس  •
خرساعت   ۲۴استفراغ در  •

ٓ
 ا

 دردی به مدت یک ساعت  شکم •

 اسهال  •

 ادرار/شاش تیره   •

 چرک  چشم سرخ و ترشح و گوش دردی  •

ن با بستن ممکن نباشدباز و   یهایــزخم •
ٓ
لوده چرک ریزان که ممانعت ا

ٓ
لوده نمایان   و یا ا

ٓ
طوری که ا

 شود.  

ن   •
ٓ
 شپش سر زنده و تخمک ا

 
➜ 

 
 

 
 

 
 

 الزم است که امروز در خانه بماند
 

 

 

 

 

 

 
 

موزگار  
ٓ
 به تماس شوید  کودکبا ا

 

 

 روز خوب در مکـتب داشته باشید 

 

 

 زکام /ریزش  •

 گلو درد •

 بخار دانه،  •

 عی  یرفتار غیر طب •

 است    به پزشک، شفاخانه و یا سرویس عاجل مراجعه کردهکودک اخیرًا   •

 عضو از خانواده بیمار باشد  •

 

 
➜ 

 

 امروز احساس سالمتی دارد  •

 است بوده ساعت خوب و سر حال ۲۴در خالل  •

➜ 

۱۵ 
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 ، خانواده و کارمندان خود را صحتمند نگهداریم ! کودکانکنیم تا همه با هم کار می 
عاری از عالیم بیماری باشند تا دوباره  ساعت  ۲۴ به مدتکودکان باید  کودک خود را تسلیم شوید. خواهد شد تابا شما تماس گرفته  ساعتیکمدت در خالل  ، ناجور شودقابل توجه:  اگر کودک  شما در جریان روز 

ورده شود پزشکاز  ایالزم است نامه.  نظر به نوع بیماری، گردندبر صنف 
ٓ
 . ا

وری: یاد
ٓ
 .ممکن است تغییر کندشرایط بهداشتی نظر به رهنمودهای دیپارتمان بهداشت عمومی شهرستان سکرامنتو ا

 بیماری 

سایشاین بخاطر  م عفونت و ظاهر شدن بیماری  والدین باید کودک خویش را در خانه نگهدارند.  یدر صورت بروز عال
ٓ
،  شروع سرما خوردگی  در هنگام    .باشدمی   الزمدیگران  حال  خود طفل و همچنان مالحظه    سالمت و ا

لود چشم های کودک  ممکن
ٓ
ب بینی ، سرفه / عطسه، یا ریزشاشک ا

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

استفراغ، اسهال،  بدی/دل،  با ترشحات  سرخ   ان  چشمگذشته:  ساعت    ۲۴در    چنین، همدرجه  ۱۰۰  باالیتب سرفه و/یا :  باشد به مکـتب نفرستیدکی از موارد زیر را تجربه کرده  ساعت گذشته ی  ۷۲  تان را در صورت که در 
نامه از نزد داکـتر کودک خویش بیاورید که   خواهیممی. از شما  معلم وی را باخبر بسازید  بالفاصله،  )سرخکان و زرد زخم/ چیچک(مثال،  کودک شما  امراض ساری    هرگاهساری دیگر.    بیماری بخارهای ناشناخته، یا کدام  

ن مبتال شده باشد تذکر 
ٓ
ن نوع مرض ساری  را که ممکن کودک شما به ا

ٓ
 به مکـتب برگردد مشخص نموده باشد.  بتواند و زمان را که کودک شما صحت یاب شده و داده در ا

 خدمات صحی احتمالی

سایش کودک شما مهمترین 
ٓ
م بیماری بر والدین الزم است که کودک خود را در خانه  ی باشد.  در صورت بروز بیماری یا عالمسئولیت ما است. حفظ و مراقبت از اطفال اولویت ما می سالمت و ایمنی: سالمت و ا

کودک شما را داکـتر معالج معاینه نموده باشد یا به اتاق عاجل  هرگاهکنیم که جهت مشوره با داکـتر معالج کودک خویش به تماس شوید. نگهداشته و در اسرع وقت معلم را مطلع بسازد. جدًا به شما توصیه می 
تواند به مکـتب برگردد. نظر کودک شما می چه وقت وده و ید که نشان دهد نوع بیماری کودک چه بی ه نمایارابرای ما الزم شود یادداشت پزشکی است ممکن در این موارد مراجعه نموده باشد یا بستری شده باشد، 

 تواند به مکـتب برگردد یا خیر. ی را خواهند گرفت که کودک می یــاز کودک، معلم و پرستار مکـتب تصمیم نهاما به سطح توجه و مراقبت  

 
 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 تنها   – (Ed. Code 49420-49425; District Policy 5141.21) جاتمدیریت ادویه
 به درخواست کـتبی داکـتر معالج و والدین/ سرپرست قانونی کودک با جزئیات ادویه، مقدار و زمان مصرف دارو برای کودک برساند.  نظر

د  و یا  رساندن دارو/ ادویه به  شود که والدین و داکـتر معالج وی رساندن دارو/ ادویه به کودک را به دلیل بیماری های احتمالی مهلک و خطرناک حتمی و ضروری دانسته باشای کودکانی داده می دارو یا ادویه تنها بر 
مادگیصنف دارو در اداره هر مکـتب، کودک کمک نماید که در فعالیت های درسی سهم و مشارکت مناسب داشته باشد. فرم های مجوز 

ٓ
موزشی سن اون موجود است. والدین را های ا

ٓ
، و سایت انترنتی حوزه ا

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

موزش و پرورش ادویهگرفتن برنامه  تداوم 
ٓ
  بیماری بیهوشی)تنگی، تحرک بیش از حد، شکر، (نفس  غیر اپیزودیک/دارهای دوامدلیل بیماری ه قانون ایالتی، چنانچه کودک ب بر اساس –  )۴۹۴۸۰جات (قانون ا

گاه بسازند/والدیندار/مسلسل ادویه داشته باشند، دوامنیاز به دریافت 
ٓ
 .سرپرست قانونی کودک مکلف اند مکـتب را ا

نکه شود تا زمانینفرین یا وسیله استنشاقی نیاز داشته باشد، به کودک اجازه شروع مکـتب داده نمیاپـیهرگاه کودک به ادویه اضطراری مانند 
ٓ
 بوده و ادویه و فورم ادویه فراهم نگردد. دارو باید در جعبه اصلی ا

ن دوباره تجدید کنند. برای ادویه مایع، والدین باید پیمانه و سرنگ مخحاوی نام کودک و برچسب جدید ادویه 
ٓ
 دارو را پیش از سپری شدن زمان استفاده ا

ً
ن را فراهم کنند.  باشد. والدین الزاما

ٓ
 صوص استفادۀ ا
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زمایش

ٓ
 سرب خون  ا

 
زمایشدر این 
ٓ
سیب   کودکمغز  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

ٓ
ا

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 
ٓ
نیز تمایل دارند   خوردسالکودکان خوردسال باال است چون بدن ا

 را در دهان خود قرار دهند. اشیای غیر خوراکیکه 
 خطر ابتال به مسمومیت سرب خون را در کودکان باال میبرند شامل موارد ذیل اند: که   یعوامل 
 

 .شده باشد دوباره  نوسازی  یا و  پوست داده باشدساخته شده رنگ شان  ۱۹۷۸قبل از سال که    لاطفامراکز مراقبت یا ها + + خانه 
ب،  میزان  چون واقع باشدهای صنعتی تولید سرب هو یا کارخان شاهراه خانه هایــی که در نزدیکی ++ 

ٓ
 باشد.ی این مناطق باال می هواخاک یا سرب در ا

 لجه قرار گرفته باشند.  معا  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
 پختن غذا، نگهداری غذا  و صرف غذا در ظروف سفالی++ 
 دیگ) وارداتی حیرینی ها و ادویه جات ( مصال ش++ 
رایشی وارادتی که ممکن سرب داشته باشند++ 

ٓ
 ادویه جات و محصوالت ا

 سابقه کم خونی یا سو تغذیه++ 
 

اغما تشنج و تواند منجر به در خون می  سربمیزان باالی . نموی کودک گرددشد و ر  یکندو شنوایــی و گـفتاری،  تمشکالی،یــتند خو / فعالیت بیش از حد فزیکی، مشکالت یادگیری، سرب میتواند باعث کم خونی 
ن از طریق معاینه خون میباشد. ممکن در اغلب کودکان که دچار مسمومیت سرب خون میب. با این وجودگرددهوشی بییا

ٓ
زمایشبه یاد داشته باشید، این  اشد عالیم سرب دیده نشود و تنها راه تشخیص ا

ٓ
و بررسی ساده   ا

یا فرزند شما در معرض سرب قرار گرفته است یا خیر
ٓ
سی  می تواند  خوردسالیدر  خون باالی سربمیزان  شناسایــی و درمان .کمک خواهد کرد ،در تشخیص اینکه ا

ٓ
سالمتی و رشد   و  نمودهجلوگیری  می اندامیهای دابا

ینده کودک شما را 
ٓ
 . بهبود بخشددر ا

زمایش سرب خون سطح مص  هیچ
ٓ
 گی را حداقل الزمی ساخته است.  ه سال  ۲گی و ه سال ۱در ئون ُسرب در خون وجود ندارد. قوانین کالیفورنیا ا

 
زمایش  کم

ٓ
) هماتوکریت ( هموگلوبینو/ خونیا  

هن ،انرژی و رشدبرای 
ٓ
کسیژن دارد. کرویات سرخ خون، هموگلوبین و ا

ٓ
کسیژن را از طریق خون به تمام اعضای بدن میرساند. فرد زمانی به کم خونی دچار میشود که بدن وی به اندازه کافی کرویات سرخ    ،بدن ما نیاز به ا

ٓ
ا

هن نداشته باشد.
ٓ
زمایش کم خونی  . نمایدکودک کمک  رشدکم خونی می تواند به بهبود سالمت و به موقع  و درمان  د و  تشخیص زو .  ی کودک را کند نمایدکم خونی میتواند توان، رشد و نمو  خون، هموگلوبین و ا

ٓ
در ا

زمایش را میتوان در کلینک داکـتر یا البراتوار انجام داد.
ٓ
 مقدار هموگلوبین در خون معاینه و بررسی میگردد. این ا

ثر می خونی توانایــی توجه و کم 
ٔ
زمایش کم فراگیری کودک شما را متا

ٓ
زمایش کنید! ا

ٓ
 چنین ارزیابی خطر چنین بیماری در هر سال نیز ضرور است. گی الزمی بوده و همخونی در یک ساله سازد. کودک تان را ا
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نو طرزالعمل  کودک ی حالت اضطرار  کارت
ٓ
 های ا

مادگیشامل  هر کودک
ٓ
در صورت وقوع حالت عاجل/اضطراری باید در دوسیه خود فرم حالت اضطرار به روز رسانی شده داشته باشند.  دوره ا

جلسه  که والدین حین کنیم استفاده می های عاجل کودک د، ما از معلومات مندرج فرم مراقبت نباشوالدین کودک در دسترس نمی هنگامی که
موزگار معارفه والدین و 
ٓ
 اند. کردهری پُ خانه ا

 
 ساالنبزرگ  برای ی حالت اضطرار فرم 

 تمام معلومات به روز یا تکمیل پری ساالن را خانهبزرگ مکلف اند که فرم حالت اضطرار والدین همۀ
ً
. این معلومات نگهداریدجدید /نمایند. لطفا

دهدو استفاده از معلومات ای رخ می نماید و حین فعالیت حادثه رضاکارانه در صنف فعالیت می  به گونۀبرای حفظ و مراقبت از والدینی است  که 
 شود. موجود ضرورت می

 
 طرح ایمنی 

ژیر)  •
ٓ
تشلرزهزمین هر ماه مشق و تمرین زنگ خطر (ا

ٓ
موزش داده می سوزی و قفل کردن ، ا

ٓ
شود تا در صورت وقوع چنین حوادث  برای کودکان ا

ماده باشند. 
ٓ
 ا

 به کودک یا کودکان خویش دسترسی نخواهید داشت.  شما از بهر مالحظات ایمنی در جریان تمرین زنگ خطر در مکـتب  •
ژیر خطر) در ساحه یا ساختمان مکـتب حضور  اگر •

ٓ
 به هدایات کارمندان مکـتب گوش کنید و داریدحین زنگ خطر ( ا

ً
ن، لطفا

ٓ
 . کنیدپیروی  از ا

 

زاری و کم توجهی به کودک
ٓ
 کودک ا

موزشی سن کارمندان حوزه  ایهمه
ٓ
زاری و کم توجهی  هوانا

ٓ
 مکلف اند تا هر نوع کودک ا

ً
که   افتادهبنابر این، اگر حادثه یا اتفاقی برای کودک شما خارج از مکـتب و صنف بدهند.  گزارشکودک را  در برابرقانونا

 موضوع را به فرد مس شده استمنجر به جراحت و مصدومیت وی 
ً
 ل توضیح بدهید. ؤو ، لطفا

 
 ه خانواده و مشاور  کودک مدیریت 

مادگی شامل برنامه هایــی که خانواده
ٓ
موزشیای و مسلکی حوزه برای مدیریت کودک و مشاوره خانوادگی به مشاور روان درمانی، کارمندان حرفه  اندهای دوره ا

ٓ
 فرزند تانکه  ، و سایر منابع اجتماعی دسترسی دارند. در صورتا

 .گپ بزنیدبا معلم کودک خویش و کارمندان اجتماعی مکـتب در این رابطه  داشته باشد، لطف نموده مشکالت جدی رفتاری 
 
  

 خواهر یا برادر 

و یا  در صنف  اشتراک اجازه  شامل برنامه نباشددیگری که  کودک رخواهر و برادر و یا ه  توانند در صنف حضور یافته و اشتراک نمایند. کودکان شامل برنامه می ، فقط طبق قواعد و مقررات فدرال و ایالت
موز نمیخواهر یا برادر دانش  . علمی ندارند گردش/ر سیرهایدشرکت 

ٓ
 . تواند در صنف بماندا

 

REMEMBER 

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

emergency card current at all times! 

بسپارید به یاد  

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

! رسانی شده باشد  
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 والدین و سلوک رفتار 

مادگیدوره  های درسیصنف همۀ
ٓ
نگرانی یا مشکلی داشته  والدین یکی از شما  در موارد نادر زمانی که  د.نباشهای امن و پرورشی برای کودکان و کارمندان می مکان ا

نرا با ما یعنی کارمندان مکـتب باشید و
ٓ
 به یاد ، لطفبسازید شریک الزم بدانید که ا

ً
رام و بدو گونه خود را به  نگرانی  که د یباش داشته ا

ٓ
ن تهدید بیان کنید تا کارکنان  ا

نبتوانند در حل 
ٓ
 بهکنند.  ی کار همبا شما   ا

ً
های درست اظهار نگرانی یا شکایت مرتبط به پرسونل مکـتب  تا طرزالعمل  کنیداین کـتاب راهنما مراجعه  ۸-۶ هایبرگ  لطفا

 یا سایر موضوعات مربوط به مکـتب را بدانید. 
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 به یاد داشته باشید

ن  کودکان
ٓ
شنوند و چه را که میا

ن
ٓ
، تقلید چه را که می بینندا

 کنند!می
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دهی کودک به مکـتبنویسی تحویل طرزالعمل ورود و نام  

وردید،زمان دقیق ورود در صنف را در حاضری روزمره کودک خویش رسانیده و با قلم امضا  
ٓ
تا  کنیدریزی برنامه .نماید هیاداخل صنف همر تا  سالیک بزرگ کودک را  باید هر.  کنیدزمانیکه کودک خود را در صنف ا

رام و بی درد سر باشد و مطم
ٓ
گاه شده باشد. یانتقال کودک شما از خانه تا مکـتب ا

ٓ
 ن شوید که معلم از ورود کودک شما به داخل صنف ا

 
مادگیتا از حداکـثر مزایای برنامه در صنف حاضر نمایند  سر ساعتاز والدین توقع داریم که کودک خود را  

ٓ
 مستفید شوند. ا

 
کودک  شود و الزم است در صنف داده نمیو ماندن . اگر معلم تشخیص دهد که اوضاع یا شرایط صحی کودک خوب نیست، به کودک اجازه  حضور کندمیبه محض ورود، معلم وضعیت و شرایط صحی کودک را بررسی 

 کودک تکمیل نگردد، والدین باید در داخل صنف بمانند.  معاینه صحی روزانه هنگامی کهتا ید.  دوباره صحت یاب شده و شرایط حضور در صنف را پیدا نما تا هنگامی کهبرگردد به خانه 
 

 وی را از  طرزالعمل ورودشخص دیگری کودک شما را به مکـتب میاگر : نکـته مهم
ً
ورد، لطفا

ٓ
گاه بسازید  صنف درسیدهی کودک به نویسی تحویلو نام ا

ٓ
. ا  

 
گیری کودک از مکـتب نویسی تحویل نامطرزالعمل بردن و   

 

کودکان تنها با والدین یا سرپرست قانونی     بردن بخش خروجی ورق حاضری روزانه کودک خود را باقلم امضا نموده و زمان دقیق ترک صنف را بنویسید.   هنگام شما است که هر روز کودک خود را تسلیم شده باخود ببرید.    ؤولیت مس 

تواند تسلیم  سال هم می   ۱۸در حاالت اضطراری، کودک را شخص زیر     توانند. را ترک کرده می درسی  ) درج است، صنف  Emergency Cardسال که نامش در فرم حالت اضطرار (    ۱۸ساله یا باالی    ۱۸خود، و یا شخص بالغ  

 که  این   ر شده با خود ببرد مشروط ب 
ً
که والدین یا سرپرست قانونی  باید معرفی خط( اجازه نامه کـتبی ) با خود داشته باشد، و تا زمانی   ۱۸داشته باشد. شخص زیر سن  اجازه داده  از طرف  والدین یا سرپرست قانونی کودک      قبال

 با خود داشته باشند.   یــی کارت شناسا   همیشه راد معرفی شده باید  نامه نافذ باقی خواهد ماند. اف ، اجازه ارایه نکند کودک یک نامه کـتبی دیگر جهت لغو اجازه نامه  

 

 . تواند تسلیم داده شده نمی  ،ی با خود نداشته باشندیــکارت اضطرار نباشد یا کارت شناسا اشخاص بالغی که نام شان درج فرزند تان به 

 

گهی مهم! 
ٓ
 ا

۲۰ 



 

 

 

کودک تسلیم شدن دیر هنگام   
 

که بتواند به محض  معتمدجایگزین و شخص ، الزم است حداقل یک کنیم که حاالت و شرایط اضطراری و غیرعادی اتفاق میافتد که مانع میشود تا کودک خود را سر وقت تسلیم شده با خود ببریم. به همین دلیلمی  کما در 
موز شما دانشتماس 

ٓ
   زیر اجرا خواهند شد: ، مراحل  نکنیمدریافت   همو ما از شما ( والدین) تماِس  گرفته نشودتسلیم  پایان برنامه درسیشما را  کودکشود با خود داشته باشید. هرگاه تسلیم درسی را از صنف  ا

 
 معلومات مندرج فرم حالت اضطرار را جدید و به روز رسانی شده نگهدارید. (برای شودمی گرفته  تماس  است  درجفرم اضطرار  درشان  نامافرادی که با  •

ً
وری  تا کودک شما را فورًا تسلیم شوند. لطفا

ٓ
شان یادا

 .  همراه داشته باشند)به دار عکس  یکه کارت شناسا کنید
موزگار •

ٓ
موزش کودکان خردسال ( ارتمانبا دفتر دیپ وی  نتوانست کسی را پیدا نماید تا کودک شما را تسلیم شود، هرگاه ا

ٓ
وری  در فراهمو کارمندان این اداره معلم را  گیردمی ) به تماس ECEا

ٓ
ترتیبات الزم ا

موز شما کمک و مشوره خواهد داددانشجهت تسلیم دادن 
ٓ
 . ا

 عهده بیگیرند. برلیت کودک را ؤو یم دادن کودک شما ناکام بماند، با اداره پولیس سکرامنتو تماس گرفته خواهد شد تا مسدر صورتیکه تمام تالش ها برای تسل •
 تواند منجر به اخراج کودک شما از صنف/ برنامه شود. دیرهنگام می گیری سه بار تسلیم •
 سان قابل تطبیق است. با سایر روزها یک وندشمی زود رخصت  های درسیکه صنف  یدیرهنگام در روزهایــ گیری تسلیم رهنمود •

 
 

(غیابت)  ی و غیرحاضر  ی حاضر   

مده باشد. غیبت  خانوادهکودک بیمار باشد و یا حالت اضطراری برای  کهاینید، مگر یحاضر نمادرسی صنف  بهاز شما انتظار داریم که کودک خود را هر روز  
ٓ
باید در وی (بیماری کودک یا والدین  شامل های قابل توجیه پیش ا

مواردی چون فوت اعضای خانواده،  تواند شامل مرتبط به خانواده که این می داکـتر، یا حاالت اضطراری های مالقات با پزشک/وعده  ،)برگه محل امضا مشخص بسازید کدام یکی ناجور است؛ کودک و یا والدین
هر گاه فرزند گیرد. مورد رسیدگی قرار می  برنامهوار توسط مدیر قضیه  گونهبه  خانوادگی. سایر شرایط و موضوعات باشدنبود وسیله نقلیه، و شرایط مداخله در بحران  دادگاه، شرکت در جلسه عضو خانواده،های جدی بیماری 

موزگاتواند به مکـتب حاضر شود، تان نمی
ٓ
 ا

ً
ن کودک خود را  رلطفا

ٓ
 .  مطلع بسازیداز ا

موزشی بار غیبت نامؤجه در یک سال  10حضور همه روز در صنف فرصت استفاده اعظمی از مزایای این برنامه را برای کودک شما مساعد مینماید. بیش از 
ٓ
ی مطابقت با قواعد حاضری منجر به اخراج کودک شما یــیا عدم توانا ا

 . باشدمیید ناشده یتا یهاتمام غیرحاضری ی در برگیرندهنامؤجه  هایغیابت خدمات مراقبتی شود. قطع  از صنف و 

مادگی ایالتی ( های شامل برنامه خانواده 
ٓ
  گرددیاد می Best Interest Daysباشند که بنام روز رخصتی در یک سال تعلیمی می 10مستحق    )State Preschool ا

ً
 . و غیره) هبازنشستسربازان روز رخصتی (مثال

 
چه شما تماس  به تماس شده معلم کودک خود را در جریان بگذارید. چناندرسی ، با شماره صنف درساز شما تقاضا به عمل میاید  که  قبل از شروع شود یا حاضر نمیدیرتر به صنف میاورید را کودک هرگاه  •

 به تماس خواهد شد.  در همان روزنگیرید، معلم کودک با شما 
موزگارباشد و شما هم دلیل غیبت کودک خود را به  ایبغهم که کودک شما دو روز پـی در صورت •

ٓ
گهی ا

ٓ
)  با شما به تماس خواهد  از خانه نرسانده باشید، کارمندان حمایتی مکـتب یا با تیلفون و یا حضوری ( دیدار ا

 شد تا در صورت نیاز به شما کمک نمایند.
 . کنیده ی. برای هر روز غیرحاضری کودک باید دلیل واضح ارابنویسید و امضا کنید  گیری کودکدهی و تسلیمتسلیم امضای نویسی و محل در برگه مخصوص نام های کودک را بادلیل کـتبی باید تمام غیرحاضری  •
 تناقص با قرارداد برنامه باشد، منجر به 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  •
 شد.) روز در یک ماه با۷نمیتواند بیشتر از (این ریزی ناشده  از ساعاتی که در قرارداد مکـتب برای مراقبت از کودک در خارج از صنف منظور گردیده است.  استفاده بیش از حد به معنی استفاده نادرست و برنامه •
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موزان دانش یهاعکس  یــی و دسترسی رسانه

ٓ
 ا

 
موزشی سن  پالیسی حوزه بر اساس

ٓ
موزان  یویــیها و تصاویر ویداین اداره اجازه دارد عکس هوانا

ٓ
موزشی استفاده کند که شاملمواد تولیدشده و مرتبط به حوزه دانش ا

ٓ
،   هاجزوههای انترنتی، سایت  ا

 برداری به مطلب زیر مراجعه کنید. ای انصراف از عکس شود. برای دیدن گزینهمیهای تلویزیونی برنامه های اجتماعی و رسانهپوسترها، سایر مواد چاپـی و 
 

 نشر تصاویر  عدم انتخاب برگۀ
 

موز   در صورت
ٓ
در جریان   یادشدهرم  را تکمیل نمایند. فُ   نشر  عدم انتخاببرگۀ  توانند  می  شده و مورد استفاده قرار بگیرد،شان نشر    کودک  یدیویــیها و تصاویر و عکس  نخواهند  انکه والدین دانش ا

موزگار   کودکشده در دوسیه  ری  پُ خانه  برگۀ.   شد  خواهد  دادهوالدین  از طرف استاد به    )  Parent Orientationجلسه معارفه والدین (
ٓ
موزشی نگهداری خواهد شد. از ا

ٓ
گذاشته شده و در نزد حوزه ا

موزشی تسلیم خواهد کرد. فرزند تان درباره چگونگی خانه
ٓ
موزگار برگۀ یادشده را از طرف شما به دفتر حوزه ا

ٓ
 ُپری برگه بپرسید. ا

 
                                                                                                               

 های صنفیجشن 
 

های ها و فعالیتسرگرمیباشد. تنوع فرهنگی و سنتی محالت ما می تفاهم دهنده کنیم که نشان ایجادرا  محور کودکساده و  های ا و سرگرمیههای صنفی این است که فعالیت جشن ز برگذاری هدف ا
موزشی که در برنامه درسی  ( کریکلوم درسی) ترسیم شده سازگاری داشته باشد.گرفته، هم  صنفی باید تمام افراد صنف را در بر

ٓ
 سطح فهم و دانش کودکان بوده و با اهداف ا

ن را مند است جشن و مناسبتی دارید که نزد خانواده شما گرامی است و کودک شما عالقه  اگرهای  فرهنگی و خانوادگی خود را با ما شریک سازند. مناسبت ها و  شوند جشنتشویق می هاخانواده
ٓ
با ما ا

 معلم کودک خویش را در جریان بگذارید.
ً
 شریک بسازد، لطفا

 

 
 پوشاک ( لباس) 

 
ناندفعال  کودکان در برنامه

ٓ
ب و ریگ میها از . ا

ٓ
ن  باشد استفاده خواهند نمود.مواد خالق که شامل نقاشی، بازی با ا

ٓ
های فزیکی چون دویدن و باال رفتن از زینه شرکت خواهند فعالیت از ها در بسیاری ا

 به کودک خویش لباس 
ً
مادگها بپوشانید. در برنامه فعالیت  گونههای محکم  که مناسب این های راحت و کـفش کرد. لطفا

ٓ
ورده و در گنجه ( الماری  بهلباس اضافی  دست، الزم است که یکیا

ٓ
صنف ا

 برای جلوگیری از گم شدن پوشاک یادشده، کوچک) که بنام کودک شما است بگذارید. 
ً
 روی لباس کودک خود برچسب مخصوص لطفا

ً
 .)نام وی را بنویسیدبگذارید (مثال

 
 کودکان با نیازهای خاص 

 
موزشخدمات کمکی می از  برخیبا دریافت  بیشترکودکان با نیازهای خاص 

ٓ
موزش بیبینند.    به گونه عمومی توانند با سایر کودکان در یک صنف ا

ٓ
شمول وجود دارند.  چندین برنامه همهموفقانه درس خوانده و  ا

موزش کمکی چنین برنامباشند. ما همکار معلم نیز می شمول ما دارای همهای درسی همهصنف
ٓ
موزشی ه ا

ٓ
موزش خاص، همکار پرورش کودک  با تیم ا

ٓ
موزش کودکان خردسال، معلم ا

ٓ
ای داریم که متشکل از معلم ا

موزگار می 
ٓ
 باشد.  و همکاران ا
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 عمومی  ارتباطاتهای طرزالعمل  

میز های موفقیت های مناسب برای پیدا نمودن  راه حلرصتایجاد فُ  منجر بهثر و کارا  بوده و ؤوضاحت و  روشن کردن  فوری موضوع با اشخاص ذیدخل م .دنشواطالعات ناقص موجب نگرانی می  گاهی  اوقات سؤ تفاهم یا
ٓ
ا

موزشی سن ها یا مشکالتنگرانیها، ای پرسش حل و فصل مؤفقانهکند. برای شود. رویکرد تیمی حل مشکل به همه کمک می می 
ٓ
موزان و والدین هوان ، حوزه ا

ٓ
ناز دانش ا

ٓ
 خواهد که:ها می ا

 . دقات غیررسمی و دوستانه داشته باشنمال دخیل در قضیهبا طرف ( فرد یا افراد)   •
ن بیان نمایند •

ٓ
 .حقایق را با مشکل ا

موزش کودکان خردسال ( شماره دفتر به کمک بیشتر نیاز دارید، به هرگاه  •
ٓ
 بگذارید.قرار مالقات ظف به کمک و حمایت مکـتب مورد نظر شماست، ؤکه م تماس گرفته و با کارمند  )۷۳۷۵-۹۷۱ا

 مکـتب حل نماید. سطحید. مدیر برنامه سعی خواهد نمود که نگرانی و مشکل را در ینیاز به کمک و توضیح بیشتر دارید، تقاضای مالقات با مدیر برنامه نماهرگاه  •
 با شما مالقات خواهد نمود. برای حل و فصل مشکالت یس یکودکان خردسال مالقات کنید. ر های دیپارتمانبرنامهیس یبه کمک و وضاحت بیشتر نیاز دارید، مدیر به شما کمک خواهد نمود تا با ر هرگاه •

 

 های رفتاری/رهنمود مداخلهمعیار 

موزشی حقوق همه دانش  مقررات برنامه به منظور محافظت از 
ٓ
موزان جهت ترویج محیط سالم ا

ٓ
.  رفتار کودک نباید در  اندتنظیم شدها

مد ثابت گرد ایهمهو سالمتی خود کودک و یا سایر کودکان و بزرگساالن داخل صنف باشد. اگر  مصؤونیتتضاد با 
ٓ
د،  نمداخالت ناکارا

 ادامه دهد. درسی تواند به درس و حضور در صنف کودک نمی
ٓ
د نصب خواهدرسی نرا به دیوار صنف  ابتدایــیقواعد و مقررات  موزگارانا

 : زیر باشندموارد  توانند شاملها میه نمود. مداخل

 های مجددی یــمداخالت کارمندان و رهنما •
 تماس تیلفونی یا ارسال نامه به والدین کودک •
 های والدین کنفرانس  •
وفق درسی  بتواند خود را با شرایط ایمنی و امنیتی صنف   ویا ی کودک تیــتنظیم ساعات یا روزهای حاضری  طبق توانا •

 بدهد. 
 . توصیه برای مشاوره •
 .انتقال به صنف یا موقعیت ( مکـتب) دیگر •
 .  )State Preschoolقطع خدمات ( •

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

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 

۲۳ 



 

2 24 

  علمی هایسیر 
 به ها، باغ وحش)  در نظر گرفته می چون پارکاگرچه َدر اماکن عمومی ( همهای صنفی گردش شوند. ریزی میتجربیات کودکان برنامه ه منظور افزایش و باال بردن علمی ب(گردش)  هایسیر 

ً
  یاد بسپاریدشوند، اما لطفا

مادگی،دانشکه به غیر از 
ٓ
موز شامل در برنامه ا

ٓ
نسال دیگر موارد حتی اگر بزرگ برخی، در اشتراک کننددر سیرهای علمی توانند به خاطر موضوعات مرتبط به جواز حضور نمییا کودکان دیگر سایر فرزندان تان  ا

ٓ
ها ا

موزگار فرزند تان با شما گپ خواهد زد.  . ، جواز حضور منتفی استهمراهی هم کندرا 
ٓ
 در پیوند به این شرایط خاص، ا

موزگاران کودکانهمه  .1
ٓ
 ملی همراهی خواهند نمود.را در سیرهای ع  ا

 ای در چنین روزهایــی در نظر گرفته نخواهد شد.  فعالیت صنفی  هیچهای نیمه وقت سیرعلمی به جای برنامه درسی صنف درسی در نظر گرفته خواهد شد. در روزهای سیرعلمی، برنامه .2
 

 طرزالعمل های والدین رضاکار

ن شخصی است کهرضاکار  
ٓ
 د: یی، باید مراحل زیر را تکمیل نماکنیدید که به حیث رضا کار با ما کار  امندبه شکل دواطلبانه در صنف مراقبت نماید. اگر عالقه از کودکان که متعلق به خودش نیست  ،باشدکه کارمند مکـتب بدون ا

 ید. یری و تکمیل نماپُ فرم اطالعات رضاکار را خانه .1
 نگاری انگشت  .2

a. نگاری منابع بشری (برگۀ جواز انگشتHuman Resources Fingerprint Authorization Form ( ری کنید. پُ را خانه 
b.  موزشی منابع بشری بخش داخلی باید در   این برگۀ

ٓ
 ) طی مراحل شود. Walnut Ave, Carmichael, CA 95608 3378(در ن واقع اوهسنحوزه ا

c. نگاری رضاکاران باید با شماره  گیرد. برای گرفتن قرار انگشت افه) صورت می ضدقیقه ا 15پنجشبنه ( اختصاص  –های دوشنبه در روز  بعد از ظهر ۱:۳۰صبح الی  ۹ساعات نگاری با قرار قبلی، بین انگشت
  ۱:۳۰صبح الی  ۹ نگاری در روزهای جمعه بین ساعات تماس دریافت خواهید نمود. انگشتبه خاطر تایید وعدۀ مالقات تان  شماشد  تعیین رکه زمان و تاریخ قرااز اینپس تماس بیگیرند،   916-971-7788

منابع   بخشو  است نگاری شمانگاری شما فقط مدیری که خواهان انگشت خواهد بود). نتیجه انگشت وی، نوبت اول از  بردکه زودتر تشریف ب کنندهمراجعه ( هر  یابدانجام می بدون قرار قبلی  بعد از ظهر
گهیل به ؤو نگاری شما را اشخاص مسیجه انگشتتواند. نتبشری دریافت کرده می 

ٓ
 شما خواهند رسانید. ا

d. داردن ایو هزینه استنگاری رایگان انگشت . 
 معاینه سل از طریق پوست  .3

a. ن به وببرای معاینه ت
ٓ
وردن نتیجه ا

ٓ
 کنید.  معالج خود مراجعه  پزشکرکلوز و بدست ا

 ها ( ایمن سازی بدن) ن یواکس .4
a.  واکسیناسیونبرگۀ معلومات Immunization Information Form  کنیدری پُ را خانه . 
b. سیاه سرفه، انفلونزا و سرخکان را ضمیمه کنید هایــیبیماری  های ضداوراق و نتایج واکسین . 
c.  هنگامی که پرشک ،ها معاف گردیدتوانید از دریافت این واکسینشما می  

ً
 ها را بیگیرید.توانید این واکسینصحی نمی   به دالیلکه  کند تاییدمعالج شما کـتبا

d.  این معافیت تنها در مورد واکسین انفلونزا قابل تطبیق است. بپرهیزده نامه کـتبی از دریافت واکسین انفلونزا یتواند با ارارضاکار می . 
e.  مده است. این معافیت  ۱۹۵۷از سال  پیش ه نماید که نشان بدهد کهیاعتبار خود را ارا ی مداریــکارت شناسا نقلی ازاگر رضاکار خواسته باشد که از گرفتن واکسین سرخکان معاف شود باید

ٓ
باالی   تنهابدنیا ا

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

a. رضاکار  برگۀ معلومات 
b. برکلوز وعدم ابتال به  ت برگۀ 
c. هانیها یا معافیت از دریافت واکسو  سوابق دریافت واکسین اسیونواکسین برگۀ 

موزگارشما و  ،ل هماهنگی والدین رضاکارؤو تمام مراحل طی گردید، مس هنگامی کهجوازــــــــــ اعالم  .6
ٓ
گاه خواهد ساخت. صنف  ا

ٓ
 درسی در این زمینه ا
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 درسی  معلومات صنف

مدید بهخوش 
ٓ
  _____________________________________________________________________________________________ ا

موزگارنام 
ٓ
  _________________________________________________________________________________________ کودک شما: ا

  _________________________________________________________________________________ ) شما: NISAهمکار پرورش کودک ( نام

موزگارنام دستیار 
ٓ
  ______________________________________________________________________________________ کودک شما: ا

موزگارنام 
ٓ
 ________________________________________  ___ شماره تماس _______________________________________ بخش ویژه: ا

 ________________________________________  ___ شماره تماس _____________________________________________ مدیر:نام 

 ________________________________________  ___ شماره تماس _________________________________________ س برنامه:ینام ری

 ______________ __________________________  ___ شماره تماس ____________________________________ نام کارمند اجتماعی مکـتب:

 ________________________________________  ___ شماره تماس _________________________________________ نام دستیار صحی: 

 ________________________________________  ___ شماره تماس _________________________________________ درسی:  شماره اتاق

مادگیشماره تماس صنف 
ٓ
 ________________________________________  ___ شماره تماس ______________________________ : درسی برنامه ا
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موزش و پرورش  دفتر بخش  تماس شماره 
ٓ
 916-971-7375 : کودکان خرد سالا

 باشد. می مکـتب از  ______________________ تا____________________________ساعات درسی   

 شود.صرف می_________________های مختصر  ساعتخوراکی________________و در ساعت   چاشتغذا ، صرف صبحانه در ساعت__________________ 

 باشد._________________می_______________________ در ساعات  کمیته پالیسی و کمیته مشوره دهی والدین جلسات زمان 

 

 

 درسی   صنف رهنمود

 _____________ ___________________________________: ای خانگی_________________________________غذ_ _____ : گیبازی خاناسباب

 ___ _____________________________________________________________ :گیری کودک از صنف درسیدهی و تسلیمنویسی تحویلنامپارک کردن موتر هنگام 

 _______ ____________________________________________________________________________________ :تولد هایروز ا  و هجشن

 ___ _ ___________________________________________ موارد: __________________________________________سایریا پتو:  روکش
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 نانوشته رها شده است) 
ً
 (این برگ عمدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مادگی هایفرزند من در برنامه
ٓ
موخت؟  هچ ا

ٓ
 خواهد ا

ن
ٓ
مادگی) کودکستان های پیش های کودکان نوزاد و نوپا به برنامهکه کودک شما از برنامهییــجااز ا

ٓ
ن عالیق کودک شما برجسته شده و منجربه (ا

ٓ
نها یک برنامه درسی ثابت پروژه محور را تجربه خواهند نمود که در ا

ٓ
انتقال میابد، ا

موزشی 
ٓ
مادگیگردد و در ساله تطبیق می  ، برنامه درسی خالق برای کودکان نوزاد، نوپا و کودکان دوهاهای نوزادان و نو پا . در برنامهگرددمی مشارکت بیشتر کودک شما در روند یادگیری و ا

ٓ
های درسی خالق سیستم برنامه « دورۀ ا

مادگی»برای 
ٓ
 Desired برگۀمال را  بعد از اک هاپیشرفتاین و کنیم فرزند شما را ردیابی میهای پیشرفت  ،گیرپـی مرتب و  طریق نظارتاز  . گرددمی دهیم و برنامه درسی عاطفی اجتماعی در مرحله بعدی تطبیق را ادامه می  دوره ا

Results Developmental Profile Assessment  کودک خود را بررسی نموده و با(اطالعات) ارزیابی  هایدادهتواند میها خانوادهشریک خواهیم ساخت.  کودکانهای با والدین و خانواده  
ٓ
  یهایــراهبردروی  موزگارانا

موزشی در صنف (استراتیژی) 
ٓ
 .  خواهیم داشتسال  که در طول یکهمکاری نمایند و خانه در جریان دو کنفرانس والدین و دو دیدار خانگی درسی ا

 

های روزانه برنامه درسی  صنف   

رامش و امنیت کرد به کودک کمک خواهد  ۀ شماو خاندرسی در صنف  مره های روز برنامه 
ٓ
که چه چیزی  در دانستن این تا حس ا

مده و  مادرش  ، ) در صنفsnackمثال میداند که بعد از صرف خوراکی مختصر( افتاد در کودک شما پیدا شود،بعدًا اتفاق خواهد 
ٓ
ا

 وی را با خود به خانه خواهد برد. 

 تواند موارد زیر شامل گردد: میمعمول  تقسیم اوقات روزمره 

  مدگوخوش ۀ دایر
ٓ
  هنگام توضیحید تا در ینماحاضر  درسی صنف  به  کودک خود را سر وقت  خیلی اهمیت داردی (یــا

ن ها و فعالیت مناسبت 
ٓ
 جا حضور داشته باشد)های صنفی به کودکان در ا

  ) موزش غذا به سبک خانوادگی ب غذاو صرف ها پیش از خوردنبا شستن همیشگی دست زمان صرف غذا
ٓ
کودکان در  ا ا

 )مستقالنههای مهارت کسب 

  نها قصه گـفته میگروپ بزرگ (کودکان را گرد هم جمع نموده
ٓ
شود و بعد خق انتخاب گروپ کوچک داده  برای ا

 شود)می

  ن  بین
ٓ
 باشد) دقیقه می ۱۵تا   ۱۰گروپ کوچک (فعالیت های مشخص سر میز است که مدت ا

 ) زاد
ٓ
زادی انتخاب مرکز یادگیری و اینانتخاب ا

ٓ
 و با کدام کودک بازی کند)که ا

 زادی ( در فضای باز  درسی های خارج از صنف فعالیت
ٓ
فعالیت خارج از صنف در فضای باز  شامل دویدن، باال  ا

 شود)رفتن، دو چرخه سواری ( بایسکل دوانی)، توپ بازی، لیز خوردن و غیره می 

 رام مطالعه   را  هاکـتاب دقیقه  ۱۵-۲۰خواهند استراحت کنند، به مدت ی که نمی وقت استراحت (کودکان
ٓ
خاموشانه و ا

 ) دهندمی میز انجام    رویصدا  سر و بی های فعالیت سپس کنند و می

 

 
مادگیفصن

ٓ
بازی دراماتیک،  : این مراکز شامل  اندتنظیم شدهمراکز یادگیری مثل   های درسی دورۀ ا

نوشتن های چوبی، هنر، ریاضی و مواد ساختمان کوچک، ساینس، نقاشی و ها/تختهخانه، بلوککـتاب
ی همۀ صنف  .شودابتدایــی می 

ٓ
ساالن  کارمندان و بزرگ ) بوده که توسطiPADپدها (های درسی دارای ا

) نیز Desktop Computersکمپیوترهای رو میزی(  های درسی دارایاز صنفو بسیاری  شوندتسهیل می
شپزی و پخت. باشندمی

ٓ
 . شودهای درسی انجام میبه گونه منظم در همۀ صنفپز همواره وا

 
موزشی طوری سازماندهی

ٓ
زاد تا شده  در هر مرکز یادگیری مواد ا

ٓ
در روند یادگیری  کودک شما از انتخاب ا

موز چه که دانشجدا از این ،ضمانت کند 
ٓ
نگزیند بر میدر صنف درسی را  جایــیا

ٓ
 .  جا بازی کندتا در ا

 
موزشی در الماری 

ٓ
تا  اندگذاشته شده دار دار و نوشتههای سبک عکسکوتاه، و در جعبه) (قفسههای مواد ا

شنا
ٓ
   .تقویت کندی با حروف کودک شما را یــفهم و ا

 
ن  ،که به طرف مرکز یادگیری بعدی برونداز این پیش شوندمیکودکان تشویق 

ٓ
مواد درسی و اشیای را که با ا

 کردند دوباره سر جایش گذاشته و پاک کاری نمایند. بازی 
 

مادگیهای در برنامه گوناگونموضوعات درسی 
ٓ
هفته، نظر به میزان عالقه  ۵-۸که از   شوندمیه یارا دوره ا

مادگی،   های درسیصنفکودکان طول خواهد کشید. در دیوارهای 
ٓ
موزان به شکل دورۀ ا

ٓ
کارهای دانش ا

موزشی شوند و کـتابا، امال ها نصب و نشان داده میگراف ها، تصاویر و نقاشی ه
ٓ
موجود  فراوان های ا

 . است
 
 
    

 
 

 

مادگیهای اشتراک در برنامه
ٓ
موزندگان همیشگی شوید. تا هد کرد به شما و فرزند شما کمک خوا  ا

ٓ
 ا
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 کمیته پالیسی 
(Head Start) 

 
 ؟ کمیته پالیسی چه کار ها انجام میدهد

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

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

 
 کی ها در کمیته پالیسی حضور دارند؟

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

 .       گرددشان می های
موزان اسبق   •

ٓ
مابقی اعضای کمیته پالیسی میتواند از بین نمایندگان مردم و یا والدین دانش ا

 میشود که از طرف اعضای کمیته پالیسی تعین شده اند.
 

 ؟برگذار میگردد و چه زمانی کجا درجلسات کمیته پالیسی 
 مدت دو ساعت از طرف صبح برگزار می شود.  برایمعموال جلسات کمیته پالیسی  •
 ماه یکبار  در طول سال تعلیمی برگذار میگردد.  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

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

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

موزش   •
ٓ
 و منابع داده میشود تا با خود به مکـتب ببرند.  )Training(دیده  نمایندگان ا

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

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

 گردیدند. 
 
 

 جلسات کمیته مشورتی والدین چند بار در سال برگذار میگردد ؟
 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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مادگی ی هادر برنامه مشارکتهای راه 
ٓ
 دوره ا

مادگیی ها: برنامههامشارکت با خانواده 
ٓ
در والدین  هنگامی که کنند.حمایت و پشتبانی می  دادخواهان اصلی کودکانو  دهندگانپرورش، مربی   به مثابۀ های کودکاناز خانواده ا

موزش و پرورش فرزند
ٓ
مادگیهای پیش های مهم برنامه. یکی از بخش خواهد گردید باعث بهبود برنامه شده وبهتر  در مکـتب کرد کودکان عمل سهیم باشند، شان  ا

ٓ
و سهیم مشارکت   ا

موزان می  سازی والدین
ٓ
مادگی در برنامه  کنیممیتشویق را والدین  ۀهمما باشد. دانش ا

ٓ
های مکـتب مناسبت ها و جشن ،در رویدادهای اجتماعی و سهم گرفته یشخو انفرزندا

  ، خانوادگی وکاری  یهایــبدلیل برنامه  والدین امروزی  هرچند،  است، رضاکارانه والدین در صنف از طریق فعالیت های ختنساترین و بهترین روش سهیم مهم . اشتراک کنند
موزشی 

ٓ
موزگارنباشد.   و مقدور  اخانواده کار  هر این روش سنتی ممکن است برای و اند مصروف بسیار  ا

ٓ
گرفتن در      برای سهمرا پیدا کنید  راهی تانمود کمک خواهد   فرزند شما ا

مادگی کودکان تان.  
ٓ
 تجربیات دورۀ ا

. 
موزش والدین

ٓ
موزش : ا

ٓ
 .، خیلی مهم است ی در رفاه و پیشرفت کودک داردیــکودک و والدین که نقش بسزاچگونگی  برقراری رابطه بین و  کودک پرورشرشد و  ، تغذیه،صحت یا بهداشت یهایــدر زمینه والدین ا

موزشی 
ٓ
مادگی فراهم می ها استوار است برای همه خانوادههای فرزندپروری که برمبنای پژوهشو برنامه درسی مهارت Ready Rosieبرنامه ا

ٓ
موزشی درکارگاهگردد. های دورۀ ا

ٓ
دسترسی به منابع اجتماعی،  بارههای ا

موزشیفرصت 
ٓ
   د.نشوه می یارا بخشی نیزتوانرشد شخصی و ورود به نیروی کار و همچنین  ی، چگونگی های شغل، مهارتو یادگیری   های ا

 
موزگاران  د. در جریان جلساتنشوبرگزار می  درسیمنظم در صنف  گونه به ماهانه : جلسات والدینجلسات والدین 

ٓ
د.  نکنریزی می های ویژه را برنامه و فعالیت  های درسی، سیر علمیبرنامهوالدین، والدین و ا

موزگاران و والدین درمورد نظم
ٓ
کمیتۀ  و   Head Startالیسی  نمایندگان کمیته پ .کننداند، بحث و گـفتگو می کودک خوردسال مهم  دارایهای که برای خانواده  ، تغذیه و سایر موضوعاتکودک پرورش، و دیسپلین  ا

مادگی ایالتیمشوره
ٓ
 کنند.  کنندگان ارایه می های ماهانه والدین در صنف درسی برای اشتراکها را در جریان نشستمعلومات بحث شده در این کمیته دهی برنامه ا

 
غازدر  باشد کهمی  نمایندگان منتخب والدین ها متشکل از این کمیته   والدین:  دهیته مشورتیته پالیسی و کمیکم 

ٓ
موزشی از سوی والدین برگزیده میسال  ا

ٓ
کارمندان حمایتی  منظم با  گونهوالدین به  هایکمیته  .شوندا

موزش و پرورش ان دیپارتم
ٓ
مادگی نشست برگزار می  ۀبرنامو محتوای پیرامون مفاد کودکان خردسال ا

ٓ
و    ها، مشارکت والدین، پروپوزلها مالیوالدین درخواست دهیه. کمیته پالیسی/ کمیته مشور پردازندمی گـفتگو کنند و به ا

موزشی دیده و با دریافت دورهنمایندگان   مردم اشتراک نمایند.و مشارکت  اری قانونگذ و و بهبود خدمات برنامه بررسی، اناستخدام کارمندمصاحبه  پروسهدر   توانندی نمایندگان م  نمایند.بودجه را منظور و تصویب می 
ٓ
های ا

 والدین استقبال به عمل میاید.  دهیهاز اشتراک تمام والدین در جلسات کمیته پالیسی و کمیته مشور  گردند.منابع اجتماعی به مکـتب مربوطه خود برمی 
 

   Head Start برنامهها در خانوادهو  والدینپیامدهای مشارکت   
 
سایش  رفاه     •

ٓ
 خانواده و ا

   کودکو  ایجاد روابط مثبت بین والدین     •
موزگاران همیشگی خانواده     •

ٓ
 ها به حیث ا

موزنده گان     •
ٓ
 والدین/خانواده ها به حیث ا

 مشارکت خانواده در دوره انتقال      •
 مردم) قطاران و اجتماع ( رتباط خانواده با هما      •

 دادخواهان و رهبرانوالدین / خانواده     •
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مادگیبرنامچگونه 
ٓ
 ؟ به خانواده من کمک کند تواندمی ۀ ا

 
موزگاران و درمانمکـتب کارمندان اجتماعی 

ٓ
موزان را  برای دریافت خدمات موجود در حوزه  گران روانی برنامه ما،، ا

ٓ
موزشیخانواده دانش ا

ٓ
استادان، کنند. میارجاع نموده به گونه مناسب  و شهرستان سکرمنتو  هوانسن ا

 اند تا والدین را به طرق ذیل کمک و مساعدت نمایند:   در دسترسکارمندان اجتماعی و درمانگران روانی 
 

 چنین اهداف.   دستیابی بهو طرح رویکرد فردی برای نامه مشارکت خانواده فرم موافقتدر تعین اهداف  Head Startهمکاری با والدین برنامه  •

 . ) Family Partnership Agreement Process( نامه مشارکت والدینموافقت به مثابه بخش از روندارجاع مناسب به منابع اجتماعی  •

 روزشدۀ (جدید) منابع اجتماعی.  فراهم کردن فهرست به  •

 .  والدینهای کمیته  هاینشست  با خانواده و اشتراک در صحبتبرای  نهادهای محلی گاندعوت از نمایند  •

وری تسهیالت ترجمه به زبان  هاخدمات، ترجمان  یابیمکان همکاری  •
ٓ
 در مواقع ارجاع به منابع.   هاهای اصلی خانوادهو فراهم ا

 .  اجتماعی ها به خدمات و منابعو دسترسی همه جانبه خانواده سازی جهت فراهم نهادهای محلی ها و ایجاد همکاری با سایر سازمان •

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

 دست یابید. گانه مشارکت والدین هفت  نتایجکمک به شما تا به  •

 

  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

موزگاران فرایندی است زودهنگام)   Head Startو (  )Head Start( مشارکت والدین برنامه  نامهموافقت 
ٓ
ن ا

ٓ
و کارمندان اجتماعی مکـتب  که توسط ا

 . کنددر چارچوب زمانی مشخص کمک می  خانوادگیشخصی و سودمند ی و تعین اهداف  یــشناسا والدین را در 

گانه مشارکت والدین به نتایج هفتی داشته باشیم برای کار مشترک تا شما و خانوادۀ تان بتوانید هدف اصلی ما است که با والدین کودکان همکار 
 د:یدست یاب

 . )دارندامنیت مالی  حسرفاه و سعادت خانواده( خانواده ها امن و صحتمند بوده و  •
 .)اشته باشندندان خود دودک ( والدین روابط صمیمی و تربیتی با فرز وک والدینبین روابط مثبت ایجاد  •
موزگاران همیشگی •

ٓ
 . )گیرندمی (والدین در ارتقای تعلیم و تربیه کودک خود در خانه و هم در مکـتب سهم  والدین یا خانواده به حیث ا

موزان ( والدین با والدین یا خانواده به حیث دانش •
ٓ
موزشا

ٓ
 .برند)بو تحصیل ظرفیت های خود را باال  ا

 . ) کندمی حمایت  در مراحل گوناگون از ویالدین در هر تحول زندگی فرزند خویش مشارکت والدین در تحول کودک ( و  •
   .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  •

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

 . ملی باشد) 
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موزگار ازدید از خانه و کنفرانس والدین و بدید و 
ٓ
 ا

 
 

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. 
میباشد تا با معلم کودک خود روابط نزدیک برقرار نمایند و در مورد کودک خویش از معلم وی  

 اطالعات حاصل نمایند. 
مورد پیش کودکستان را فردی  پیشرفتن پالفرم 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 و در فرم 

ٓ
 ثبت گردیده است.  DRDP-2015جمع ا

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

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

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

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 

 

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

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

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

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

 دست یابید بحث و گـفتگو خواهند نمود.

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

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

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

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

 

                  
      

 

 



 

 

 

  

 بچوالد ایمیلی    –گیرند." یاد می خواندن را  روی زانوی والدین خود در" کودکان  

 !ها بسازدداستان گوی ی راهبرد ساده که بتواند کودک شما را قصهاستفاده 

 

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

ماده می یمکـتب ابتدا
ٓ
 سازد.یه ا

چه کودک شما کم عالقه شد، فعالیت را که همرایش انجام  چنان  ،انتخاب کند. به یاد داشته باشیدتواند صرف یک سوال خواند میهر کـتاب که می  ، ویگذردبه کودک خوش می کهافزون بر این د، نشونام خواندن دو طرفه  یاد میه ب راهبردهااین 
 ید: یدهید متوقف ساخته و یک فعالیت دیگر را انتخاب نمامی
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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   ا بخواند. نخوانید و بگذارید کودک شم

ٓ
تا بیبنید که کودک شما ا

 خیر. 
 

خر قصه   •
ٓ
نچه در اول، وسط و ا

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

ٓ
یادا

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 کرد   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 یا داستان رخ میدهد ربط بدهد و با شخصیت ها

ٓ
،" ا

ً
ی قصه رابطه عاطفی برقرار نماید. مثال

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

 
 

 

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

ور و جالب از کودک 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

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

 میکنی!" 
 

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

مثال بپرسید " چرا کلبه حصیری ( ساخته شده از کاه) فرو ریخت؟" یا " کدام خوک تیز  
 و چاالک است و چرا؟"
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 قابل توجه در مورد چوکی محافظتی کودکان نکات 

ن میباشد. چند نکات مهمی است که با به کارگی
ٓ
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

ٓ
ری ا

 تامین کنیم.  

 
مار و حقایق ناگوار راجع به ایمنی داخل موتر 

ٓ
 ا
 

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

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

ٓ
 سه از چهار چوکی های محافظتی به روش درست ا

 
 استفاده از چوکی محافظتی کودکان   چگونگی نقاط مهم راجع به 

حداقل تا دو  .به طرف عقب سیت موتر باشد الزم است که کودک شما حین سواری در موتر در یک چوکی محافظتی  قرار داده شود که صورت کودک .درستخریداری چوکی محافظتی  .1
ماده گرفتن چوکی مح

ٓ
افظتی  باشید که صورتش به طرف جلو موتر باشد. در مورداینکه کدام نوع چوکی محافظتی برای کودک شما ساله گی باید همینطور باشد.  زمانیکه  بزرگـتر شد، ا

 جزئیات بیشتر دریابید. است، مناسب 
 

نمائید یا اینکه با نصب قالب های  . بستگی به تصمیم شما دارد که  برای ایمن ساختن چوکی محافظتی کودک خود از کمربند ایمنی موتر استفاده نصب چوکی محافظتی در موتر .2
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 میباشد اما نباید هر 

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

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

 این مورد پیدا میشود.
 

به برچسپ معلومات چوکی محافظتی نگاه کنید و مطمن شوید که قد، وزن و سن کودک شما به مشخصات تعین شده  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

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

 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 سال در ای  19تا  5جراحت و  ا

ٓ
االت متحده ا

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

 
 نکات برجسته 

از سرک یا جاده  اول طرف چب، بعد راست و دوباره 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  •
 را ادامه بدهند تا که جور و سالمت از سرک تیر شوند.

نها استفاده نکنند تا حواس شان پرت نشود. معلم 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  •

 موجود نباشد تا میتوانید در خط مخالف جهت ترافیک قدم بزنید.
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 هس  •
ٓ
تند، با عدم استفاده از تیلفون  یک الگوی خوب برای کودکان باشید. زمانیکه از سرک عبور میکنید یا در جاهای هستید که در چهار اطراف شما وسایط نقلیه در رفت و ا

 ونیکی قابل حمل برای کودکان نمونه و الگوی خوبی باشید.همراه، گوشی های هدفون و سایر وسایل الکـتر 
 
 
 
 

۴۴ 



 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

مادگی                                                                                    
ٓ
 )  First 5  برنامه ( مکـتب  برای ا

 
مادگی مکـتب) را تطبیق نماید. این برنامه همسو با    School Readinessتا خدمات برنامه    کندمیمنتو استفاده  اسکر    First 5از بودجه برنامه    هواننحوزه تعلیمی س

ٓ
( ا

 بهترین و امیدوارکننده ترین شیوه های درسی بوده و یک رویکرد جامع و فراگیر را فراهم مینماید که اجزای زیر را در بر میگیرد: 
 

 ساله گی)   3-  0بازیهای گروپـی ( سنین   •
 حمایت و مشارکت خانواده  •
 های  تابستانی ای انتقالی و کمپهفعالیت •
 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 5  –   0( ا

 .  95608و     95864,   95825,    95821گردند،  قرار داشته باشند:  کدهای پستی ذیل می
ماید: خانواده های  شامل خدمات حفاظتی کودک ، خانواده های کودکان معلول یا کودکان نیازمند به دریافت خدمات این برنامه  برای خانواده های ذیل نیز خدمات ارئه مین

 ها. خاص، خانواده های مهاجر و دو زبانه، و خانواده های فقیر و اقلیت
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 موفقانه به کودکستان   گذار / انتقال 

 ثبت نام در کودکستان 

یا کودک 
ٓ
کودک شما از قبل در  یکی از برنامه های  اگرچه  شرایط ثبت نام در کودکستان را پیدا نموده است.  ، او اکنون  است ؟ اگر چنین  پنج سالگی میگذارد این تاریخ پا به   و یا قبل از    2019سپتامبر    1   در شما    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 باش   کودکستان ثبت نام نمودید،  دیگر نیاز به 
ٓ
ثبت نام برای    ید.  ثبت نام دوباره برای صنف های 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 
ٓ
   است که شما   کودکستان معموال در اواسط ماه فبروری ا

ٓ
گاه باید از ا

ٓ
 ی داشته باشید: ن ا

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

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

موز نباشد،  بر والدین ال حت  •
ٓ
موز در مکـتب مورد نظر شامل باشد، و همان مکـتب خارج از محدوده محل سکونت دانش ا

ٓ
زم است که از طریق ثبت نام باز  ی اگر خواهر یا برادر دانش ا

موز را ثبت نام کند. 
ٓ
 دانش ا

ثبت  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 میباشند، برگذار مینمایند.  •
 . www.sanjuan.edu/openenrollmentما مراجعه نمائید   نام باز 

در مکـتب موردنظر شما شامل شود، الزم    2020ود در کودکستان برگذار میگردد. بطور مثال،  اگر میخواهید که کودک شما در ماه اگوست  قرعه کشی ثبت نام باز در سال قبل از ور  •
 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

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

 ند. میشو 
 مراجعه نمائید.   www.sanjuan.edu/interجهت معلومات بیشتر به سایت انترنتی   •
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به کودکستان گذارهای فعالیت   

 

 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  2019زم نیست که از طریق ثبت نام باز اینکار را انجام دهید.  در ماه فبروری هزینه ارائه مینماید. اگر خواسته باشید که کودک خود را در این برنامه ثبت نام نمائید، ال

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

ٓ
ماده کمک 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 

ٓ
باز دید از صنوف کودکستان در سایت های مکاتب دید و  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 ص

ٓ
 ورت میگیرد. 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 کنفراانتظار می رود ک
ٓ
نس والدین و اگر قرار دیدار خانگی  داشته ه خانواده ها منابع و اطالعات ا

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

 یکجا با کودک خود از مکـتب دیدن نمائید. •
 به کودک خود نشان دهید. صنف، میدان بازی، اداره و طعام خانه را  •
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

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

 )routineلباس پوشیدن و صرف صبحانه  ر حالیکه هنوز در برنامه پیش کودکستان میباشد. برنامه روزانه باید شامل زود رفتن به بستر خواب درشب، زود برخواستن از خواب در صبح،)  برای کودک خود نمائید، د
ماده کنید و حق انتخاب بین دو لباس به کودک خود بد

ٓ
 هید تا در  این روند دخیل شود). خوب و مفصل باشد. ( تذکر: لباس های کودک خود را در شب قبل ا

 انگیز ساخت هیجانرا توان گذار به کودکستان  چگونه می
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مادگی، هر غیرحاضری/غیابت تفاوت به بار می
ٓ
ورد!با شروع برنامه ا

ٓ
 ا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادگی  نامه حاضری والدیِن موافقت 
ٓ
 برنامه ا

 

موزشی که برابر است با  ۱۰گیرد. می  فرزندممکـتب و زندگانی    هایهای بسیار، به شمول غیرحاضری مؤجه و غیرمؤجه، موفقیت را از برنامهدانم غیابتمن می
ٓ
روز درسی یا  ۱۰% یک سال ا

موز را از مسیر  تواند دانشماه، می  هر   یک روز در 
ٓ
موزش ا

ٓ
 قیقه مهم است. شود و هر دهر روز شمرده میجدا بسازد.  ا

 من موافقم: 

ورده و حاضری وی را در اولویت کاری خویش قرار دهم؛تالش کنم که دانش •
ٓ
موزم را هر روز به مکـتب ا

ٓ
 ا

 شود؛ کودکم به گونه منظم به مکـتب حاضر می •

مده باشد؛ که بیمار باشد و یا کدام حالت اضطراری خانوادگی پفرزندم نباید اشتراک در مکـتب را از دست دهد، مگر این •
ٓ
 یش ا

موزگار فرزندم از چنین موضوعی است؛ و،  •
ٓ
گهی ا

ٓ
 در صورت که فرزندم به مکـتب حاضر نشود، نخستین کارم ا

 شود. عادت حضور در مکـتب در اوایل شروع می •

موزشی سن
ٓ
موزش ُخردساالن حوزۀ ا

ٓ
 ه است، خودم را همگام بسازم. ) تنظیم شد ECEهوان (با امضای این، من موافقم که با رهنمودهای حاضری که توسط بخش ا

 _____________________             ________________________                    _____________________________ 

 تاریخ                                                                   نام مکمل پدر/مادر                                                                                      امضای پدر/مادر                                   

 ______________________________________نام مکمل کودک:  
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 منابع محلی 
 سکرامنتو 

 
 

 غذا
San Juan Central Food Bank 
Receive a bag of food once a month.………………………………………..916/979-8877 
3700 Garfield Ave, Carmichael, CA 
11am – 2pm Tuesday and Thursday or by appointment.   
Sacramento Food Bank  
Provides an emergency supply of groceries to families.  
www.sacramentofoodbank.org/food  
Women, Infants, & Children (WIC)  

Call the clinics or visit their websites to find the closer to you.  
 www.dhs.saccounty.net..…………………………….....916/876-5000  
http://www.cresource.org…..……………………………916/326-5830  

Encina Preparatory High School…………………………………………. 
Free fresh produce every Tuesday 9:00am – 11am 
 1400 Bell Street 
Sacramento, CA   

 مسکن 
Sacramento Housing & Redevelopment Agency ………………….…916/440-1390 
Offers information and referrals for affordable housing.  
www.shra.org  
Sacramento Self-Help Housing…………………………………………………916/341-0593 
The agency offers assistance finding affordable housing, housing referrals, 
mediation and resolve landlord-tenant conflicts.  
www.sacselfhelp.org   
Volunteers of America . . . . . . . . . . . . . . ……………………..…………. 916/265-3400  
Offers emergency, transitional or permanent housing.  
www.voa-ncnn.org  
Salvation Army ……………………………………………………………………..…916/442-0331 
Offers job development, computer training, employment counseling, mental 
health services, recreational activities, substance abuse counseling, Alcoholics 
Anonymous, alternative housing, and spiritual counseling. 
www.sacramento.salvationarmy.org  
Next Move Sacramento…………………………………..……………………….916/454-2120 
Helps homeless families and individuals by rapidly returning them to housing 
and employment. 

 پوشاک 
San Juan Unified School District Clothes Closet – Encina High School 
Open Thursdays 9am – 11am during the SJUSD school year 
Sacramento Food Bank & Family Services - Clothing Program 
Clothes and shoes for men, women and children, limited to once a month 
with ID.  

Oak Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………916/456-1980  
www.sacramentofoodbank.org/  
Deseret Industries Thrift Store ……………………………………………….916/ 
482-1480 
Second hand clothing, shoes and furniture.  
3000 Auburn Boulevard Sacramento CA 95821  

 خطھای تلیفونی معلوماتی ۲۴ ساعتھ 
24-Hour Suicide Crisis Line- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….916/368-3111 
24-Hour Maternal Support- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….916/681-2907 
California Poison Control System …………………………………800/222-1222 
www.calpoison.org  
Community for Peace, Women’s Center. Shelters for battered women and 
children.……..………………………………..…………………………….…………….916/728-7210 
National Center for Missing & Exploited Children . . . . . . ……….800/843-5678 
www.missingkids.com  
 

                   211 -Sacramento-  
It offers confidential information and referral service 
that is available 24 hours a day, seven days a week. 
   211 or 916/498-1000 or 800/500-4931 
Sacramento City Police . . . . . . . . . . . . . ……………….………..……...916/264-5471  
www.sacpd.org  
Citrus Heights Police …………………………………………………………….…916/727-5500 
Sacramento County Child Protective Services . . . . . . . . . . . . . . 916/875-5437  
www.dcfas.saccounty.net/cps   

Sacramento County Sheriff ……………………………..…. . . . . . . . . . 916/874-5115  
www.sacsheriff.com  
WEAVE, Inc.  
Crisis Line: Intervention counseling and advocacy, information and referrals 
for domestic violence, sexual assault, and human trafficking victims 
www.weaveinc.org.........……………………………….916/920-2952 or 866/920-2952 
National Domestic Violence Hotline…………..……………………………800/799-7233 

 ھمکاری مالی  
Department of Human Assistance: . . . . . . . . . . . . . . . …916/874-3100 
Financial assistance, CalFresh (food stamps) and general assistance.                
www.ha.saccounty.net  
Travelers Aid…………………………………………………………… 916-399-9646 
Emergency housing services which include emergency motel vouchers, 
rent to prevent eviction, utilities assistance, food closet, and 
transitional housing for working poor families with minor children.  

 خدمات رفاھی  
Community Resource Project (HEAP) ……………………916/567-5200 
https://www.communityresourceproject.org/Services/Energy-
Programs/HEAP 
 
PG&E ……………………800/743-5000 

Family Electric Rate Assistance (FERA) 
The program provides a monthly discount on electric bills for 
income-qualified households of three or more persons. 
REACH Program 
Those who have experienced an uncontrollable or unforeseen 
hardship may receive an energy credit up to $200, credit 
amount based on the past due amount of the bill. 
www.pge.com  

SMUD Energy Assistance Program………………………………………888/742-7683 
www.smud.com 
The program offers our eligible low-income customers a discount of about 30 
percent on monthly energy costs. 

 ھزینھ انترنت کم
Access From AT&T – Affordable Internet………………..855/220-5211 
    ………….855/220-5225 
www.att.com/access  
 
Consolidated Communications ……………………………..855/399-3084 
 
Internet Essentials from Comcast  ………………………...1-855-846-8376 
Offers low cost internet and low-cost computers/laptops.  
1-855-765-6995 Spanish  
www.internetessentials.com  

 مراقبت کودک
Sacramento Crisis Nursery 
Emergency child care 7 am - 7 pm and 24-hour overnight care. A safe place 
for children ages 0 thru 5 years whose families are experiencing a crisis or 
stressful situation.  
North . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916/679-3600  
South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916/394-2000  
Child Action, Inc.………………………………………………………………………916/369-0191 
Child care financial assistance through subsidies to low income families and 
free information on child care issues and referrals to local child care centers, 
family day care homes, nursery schools, and before and after-school 
programs.  
www.childaction.org  
 
Beanstalk …………………………………………..916/344-6259 
Offers free or low cost quality childcare in licensed and insured family 
childcare homes. 
www.beanstalk.ws  

 
 

 خدمات حقوقی 
Sacramento County Department of Child Support Services 
 . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………….866/901-3212  
www.dcss.saccounty.net  
Sacramento County Superior Court of California  
Family Law                                                                                www.saccourt.ca.gov 
. . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . …………………………………………...916/875-3400 
Voluntary Legal Services Program of Northern California 
Free legal services in civil, employment or discrimination issues.  
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……………………………………………………………………………………………….. 916/551-2102  
Legal Services of Northern California …………………………….……….916/551-2150 
Free legal services to low-income eligible clients in civil law matters such as 
housing, health, welfare, Social Security, unemployment, discrimination, and 
education. Most services delivered through self-help counseling.  
www.lsnc.net  
 
McGeorge Law School Clinics ………………………………………………..916/340-6080 
Free legal clinics on various legal issues. 
www.mcgeorge.edu  

 حمایت از فرزندپروری 
Birth and Beyond Family Resource Centers  
Services include: free parenting workshops, school readiness activities, 
support groups, crisis intervention and CPS joint visitation, Play & Learn 
classes, stress management & coping, socialization & recreational activities 
North Highlands . . . . . . . . . . . . . . . .916/679-3925  
North Sacramento . . . . . . . . . . . . . . 916/679-3743  
Arcade Community Center . . . . .. . .916/514-8096  
www.birth-beyondfrc.com 

 مایت از موضوعات چندفرھنگی  ح
ARI Community Services (Asian Resources Inc.) ……………916/454-1892  
ARI Citrus Heights 916/745-4313  
ARI Job Center       916/324-6202 
Provides a wide spectrum of social services to the low-income and 
limited English-speaking youth, immigrant and refugee communities in 
Sacramento, as well as re-entry clients.                  
www.asianresources.org   
Opening Doors …………………………………………………………………….916/492-2591 
The agency offers business training, technical support, assistance with 
financing loans for micro-entrepreneurs, prospective micro-
entrepreneurs, and personal financial development for low-income people 
and refugees. 
 www.openingdoorsinc.org  

 خدمات بھداشتی 
Sacramento Covered.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….866/850-4321  
Provides free, unbiased, accurate information and application assistance for 
Medi-Cal for Families, Kaiser Permanente Child Health Plan, and Cal Fresh). 
www.sacramentocovered.org   
Health on Wheels Clinic (Elica Health Centers) …………….…….…855/354-2254 
Vaccinations and physical exams available at different school sites 
www.elicahealth.org/mobile-medicine/ 
 
Sacramento Native American Health Center…………………………916/341-0575 
Free Exams and dental cleanings for children 0-5 years old for qualifying 
families. 
2020 J Street Sacramento, CA 
 
The WellSpace Health ……………………………………………..……….…916/737-
5555 
Comprehensive, preventive, and medical/dental care for infants, children, 
adolescents, and adults. Emergency appointments are available.  
www.wellspacehealth.org   
Medi-Cal…………………………………………………………………………..… 916/552-9200 
Status and eligibility information line.  

 
 کار و اشتغال 

Sacramento Employment & Training (SETA)……………………………916/263-3800  
925 Del Paso Blvd., Sacramento 
www.seta.net   
Sacramento Works Career Centers 

*7011 Sylvan Rd, Suite A 
Citrus Heights, CA 95610 
916/676-2540 
 
*5655 Hillsdale Blvd, Suite 8  
Sacramento, CA 95842 
916/263-4100 
*3725 Marysville Blvd. 
Sacramento, CA 95838 
916/ 286-8623 
www.sacramentoworks.org  

 
 

 
  

GED/ ESL 
San Juan Unified School District Adult Education………………….…916/971-7654 
G.E.D. testing; basic educational and vocational programs; community 
education; ESL /Citizenship classes; and specialized programs for adults and 
foreign students.  
Sunrise Tech Center (Citrus Heights) 
Creekside Adult Center (Arden-Arcade) 
Online: www.sanjuan.edu/adulted 
 
Highlands Community Charter School ……………………………..916/844-2283 
High School Diploma; basic educational and vocational programs; ESL. 
www.hccts.org  

 College/دانشگاه
American River College……………………………………916/484-8011 
4700 College Oak Drive Sacramento CA  
www.arc.losrios.edu  
Sacramento City College…………………………………..916/558-1111 
www.scc.losrios.edu  
Sierra College  ………………………………………………….916/624-3333 
www.sierracollege.edu  
Folsom Lake College ………………………………………..916/608-6500 
http://flc.losrios.edu/  

 
 خدمات صحت/بھداشت روانی

La Familia Counseling Center……………………... . . . . . . . ... 916/452-3601 
Services include: Alcohol and Other Drugs Program, stress management & 
coping, crisis intervention and CPS joint visitation.  
www.lafcc.com  
 
White House Counseling Centers………………………………………. 916-971-7640 
The counseling center's primary purpose is to help students and their families 
deal more effectively with the many problems and stresses that occur at 
school, home, and work that affect or might affect school performance.  
 
Sacramento County Mental Health 24-Hour Crisis Line 
1-888-881-4881 
 
Mental Health Urgent Care Clinic ……………………………………916-520-2460 
 
Sacramento Mental Health Treatment Center (SMHTC) 
916-875-1000 or 1-888-881-48881 
 
Crisis Text Line 
Text HOME to 741741 for texting support during a crisis 
 

Services for Special Needs Children 
Alta California Regional Center………………………. . . . . . . . .916/978-6400  
Assists people with mental retardation or other developmental disabilities 
and their families to find and access essential public and private services to 
meet their unique needs.  
www.altaregional.org  
WarmLine Family Resource Center …………………………….… 916/455-9500 
Serves families of children birth to 22 years with disabilities by connecting 
parents through family activities (including playgroups), informing parents 
about available services (including special education) and providing trainings 
for parents to support their child's unique developmental needs.  
www.warmlinefrc.org  

 Child Car Seats/صندلی محافظتی کودک 
UC Davis Health Care System………………………………………….…916/734-9798 
Low-cost car seats are available to eligible families. 
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/injuryprevention/childhoodsafety/carseatpr
ogram.html  
Safe Kids/Mercy San Juan Medical Center………………………………916/864-5779 
2-hour class and free car seat with fitting appointment for low income 
families. 
 
 

۵۶ 

http://www.google.com/url?url=http://sacramento.cbslocal.com/top-lists/best-resources-for-job-seekers-in-sacramento/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1RR3VbG8GcP8oAScoIHQCA&ved=0CDgQ9QEwEQ&sig2=aLTq2zT_9f_dr9a_tt3b-w&usg=AFQjCNEpCYnptBOcbM1X8sPaKtzCQ73LEQ
http://sacramentocovered.org/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash3/c31.29.366.366/s160x160/148929_243365942463538_1251459522_n.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/WellSpaceHealth&usg=__ugMaNCy3gG8E1UOaDMRb3_KHeFM=&h=160&w=160&sz=5&hl=en&start=9&zoom=1&tbnid=ZWvwP7aXFKM2YM:&tbnh=98&tbnw=98&ei=EtWfUZPtCIXDigLIjYDYCA&prev=/search?q=The+WellSpace+Health&um=1&safe=active&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&hl=en&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCA
http://www.lsnc.net/
http://www.mcgeorge.edu/
http://www.birth-beyondfrc.com/
http://www.asianresources.org/
http://www.openingdoorsinc.org/
http://www.sacramentocovered.org/
http://www.elicahealth.org/mobile-medicine/
http://www.wellspacehealth.org/
http://www.seta.net/
http://www.sacramentoworks.org/
http://www.sanjuan.edu/adulted
http://www.hccts.org/
http://www.arc.losrios.edu/
http://www.losrios.edu/
http://www.sierracollege.edu/
http://flc.losrios.edu/
http://www.lafcc.com/
http://www.altaregional.org/
http://www.warmlinefrc.org/
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/injuryprevention/childhoodsafety/carseatprogram.html
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/injuryprevention/childhoodsafety/carseatprogram.html
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	برنامههای موجود دوره آمادگی
	این برنامهها خدمات جامع حمایتی را از (Head Start) به شمول همکاریهای والدین و خدمات درمانی دریافت میکنند

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




