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الرسية
خصوصية أرستك
.
نحن نقدر خصوصية أشتك ،وموظفونا ملبمون بحماية معلومات طفلك يشارك الموظفون المعلومات فقط داخل
برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ( )HS & ELPومع المسؤولي اآلخرين الذين يعملون نيابة عن برنامج هيد ستارت
والتعليم المبكر (عىل سبيل المثال ،المتعاقدون والمندوبون) لتقديم خدمات برامج هيد ستارت الضورية .نطلب إذنك
لإلفصاح عن المعلومات الضورية عن طفلك لطبيب األطفال وطبيب األسنان والمدرسة العامة وغبهم لتلبية احتياجاته
ً
عىل أفضل وجه .نطلب أيضا اإلذن لمشاركة معلومات حول أشتك مع برامج منظمة Community Action Pioneer
كبنامج.
 Valleyاألخرى لمساعدتك يف الوصول إىل خدماتهم أو مع رشكاء البحث الذين يساعدوننا يف التعلم والتحسن ى
موظف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر استمارة حت تتمكن من تقديم
للحصول عىل نسخ من سجل طفلك ،اطلب من
ي
ً
كتابيا.
طلبك
اللوائح
يتبع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لوائح وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة ( )EECأرقام )- 7.04 (10
) 7.04 (12يف سياساته وإجراءاته المتعلقة بسجالت األطفال .باإلضافة إىل ذلك ،يتبع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
لوائح برامج هيد ستارت حول حماية شية أي معلومات شخصية يف سجالت األطفال (معيارا أداء برامج هيد ستارت رقما
البامج لدعم توافر البيانات
( 1302.101ب) ( )4و  1303.2الجزء
الفرع (ج)) ولديه إجراءات مطبقة إلدارة بيانات ى
ي
وإمكانية استخدامها وسالمتها وأمانها بشكل فعال.
إن برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر مسؤول عن الحفاظ عىل جميع المعلومات المتعلقة باألطفال واألش ُ
المسجلي يف
البنامج ستظل داخل نطاق المؤسسة ،ولن تتم مشاركتها
الت تشاركها مع أي موظف يف ى
يعت أن المعلومات ي
شية تامة .هذا ي
مع أي شخص خارجها دون الحصول عىل موافقة خطية منك .يتوجب عىل كل الموظفي توقيع بيان البام الرسية عند
ً
نعتب مكاتبنا ومراكزنا ودور
البنامج ،أن تحبم أيضا قواني الرسية هذه .نحن ى
التوظيف .ونطلب منك كمشارك أو متطوع يف ى
مقدم الخدمات التابعي لنا أماكن آمنة لألش ،يستطيعون فيها المشاركة دون خوف من احتمالية ر
نرس أي من معلوماتهم
ي
البنامج .يجب احبام كرامة العمالء /المشاركي والموظفي وحمايتها يف جميع األوقات.
الشخصية خارج نطاق ى
االستخدامات وعمليات اإلفصاح المطلوبة لمعلومات التعريف الشخصية:
يف بعض الحاالتُ ،يطلب من برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر إجراء استثناءات للحفاظ عىل شية المعلومات.
ً
منطف لالعتقاد بأن طفال تعرض لسوء المعاملة أو
الموظفون والمتطوعون مكلفون بمشاركة المعلومات عند وجود سبب
ي
اإلهمال ،أو عند استشعار الموظفي أن أحد األشخاص عرضة لضر وشيك.
الت قد يفصح فيها برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر عن معلومات من سجالت األطفال إىل
تشمل الحاالت األخرى ي
يل:
كيانات خارجية دون موافقة كتابية من أولياء األمور أو األوصياء ما ي



الحاالت المتعلقة بتدقيق أو تقييم برامج التعليم أو تنمية الطفل ،أو بتنفيذ المتطلبات القانونية الفدرالية أو
الت تمول عملنا) .
االمتثال لها (مثل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ي
أثناء الكوارث أو طوارئ الصحة /السالمة لألطراف المناسبة (بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحض إدارات
الصحة المحلية ر
والرسطة والحرائق والخدمات الطبية الطارئة وما إىل ذلك) .
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لمراقبة برنامج أغذية رعاية األطفال والبالغي ( ،)CACFPإذا كان سيتم اإلبالغ عن النتائج يف نموذج مجمع ال
يحدد هوية أي فرد .
لمسؤوىل حاالت
التبت المؤقت الذين لديهم الحق يف الوصول إىل خطة حالة طفل ينتظر الحصول عىل رعاية
ي
ي
التبت المؤقت .
ً ي
ً
قانونيا :يتواصل برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر عند الضورة
وفقا ألوامر محكمة أو مذكرات استدعاء صادرة
ً
ً
ً
المحىل عندما يتم استدعاء سجالت األطفال ،ويبذل جهدا معقوال ،إذا كان ذلك ممكنا ،إلعالم أولياء
مع المستشار
ي
األمور بمذكرات االستدعاء .
عب اإلنبنت الخاصة باألطفال متصلة بوزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية
بيانات التقييم ى
والت ال تصل إال إىل البيانات المجمعة بطريقة ال تحدد هوية أي طفل عىل حدة .
ماساتشوستس ،ي
.
يقتض القانون خالف ذلك 
عندما
ي

ضمان رسية معلومات األطفال واألرس
 يجب حفظ جميع السجالت الرسية يف مكان آمن .يتم االحتفاظ بالسجالت اإللكبونية يف أنظمة بيانات آمنة
مخصصة .تم توضيح مواقع معلومات التعريف الشخصية من سجالت األطفال يف برنامج هيد ستارت والتعليم
المبكر بالتفصيل يف إجراء مشاركة البيانات وأوجه حماية خصوصية سجالت األطفال .
تعتب شية السجالت الطبية والسجالت التعليمية وسجالت االحتياجات
الت
ى
 تتضمن المعلومات والوثائق ي
الخاصة وسجالت األشة والسجالت المالية وأي معلومات خاصة أخرى حول المشاركي أو ذوي هم أو أعمال
منظمة  .Community Action
ُ
 يقتض الوصول إىل سجالت المشاركي عىل الموظفي حسب الحاجة وعىل أساس مناسب .يمنح الوصول إىل
الملفات اإللكبونية فقط عندما يتطلب ذلك منصب الفرد .
 يجب عدم إزالة سجالت المشاركي من مواقعهم المخصصة واآلمنة؛ ومع ذلك ،يمكن عمل نسخ ألغراض
المدرس أو حسب الحاجة بما يتفق مع قانون
التدقيق أو التحقيق أو احتياجات األشة أو االنتقال من النظام
ي
اىل .
الوالية والقانون الفدر ي
ً
 يجب عدم ترك سجالت المشاركي عىل المكاتب والطاوالت وما إىل ذلك أبدا حيث يمكن لآلخرين الوصول
إليها .
ً
 يجب عدم مناقشة المعلومات الخاصة بالمشاركي أبدا بي الموظفي إال عىل أساس "الحاجة إىل المعرفة".
توج الحذر بشكل
يجب أن يكون الموظفون عىل دراية خاصة بمحيطهم عند مناقشة هذه المعلومات .يجب
ي
خاص لضمان عدم سماع العمالء /المشاركي أو الموظفي اآلخرين للمعلومات الخاصة .
.
للبنامج بعد ذلك يتم إتالف
 يتم االحتفاظ بالسجالت يف أماكن آمنة لمدة سبع سنوات بعد مغادرة الطفل ى
الملفات ر
للبنامج .
بإشاف المدير العام أو اإلداري ى
موظف
بصفتك أحد المشاركي ،إذا كانت لديك معلومات تتعلق بسالمة طفل أو مشارك آخر ،يمكنك التحدث إىل
ي
ُ
علم رعاية الطفل األشية بشأن مخاوفك.
ى
البنامج أو م ي
.
ستتم معالجة أي انتهاك للرسية ويمكن أن يشمل ذلك الفصل من مناصب الموظفي أو المناصب التطوعية إذا كنت
تعمل كمتطوع يف برنامج طفلك ،فأنت مسؤول عن االحتفاظ بالمعلومات برسية تامة.
توزي ع السجالت والمعلومات
ً
المعلومات المتعلقة باألطفال وذوي هم خاصة وشية .وفقا لوزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة ( ،)EECال
يجوز ألي برنامج أو ُمعلم توزي ع أو ر
نرس معلومات عن طفل أو أشته إىل أي شخص غب مضح له ،أو النقاش مع أي
وىل أمر الطفل إال يف الحاالت المذكورة
شخص غب مضح له حول معلومات عن الطفل أو أشته بدون موافقة خطية من ي
أعاله.
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باإلضافة إىل ذلك:









البنامج المعيني وستمتثل للقواني
سيتم تنسيق جميع طلبات اإلفصاح عن معلومات من قبل
موظف ى
ي
المعمول بها .
ً
.
لن يتم اإلفصاح عن معلومات التعريف الشخصية إال وفقا لقواني الرسية الفدرالية والخاصة بالوالية سيتبع
الموظفون معايب أداء برامج هيد ستارت فيما يتعلق بإدارة معلومات التعريف الشخصية .
عندما تكون الموافقة مطلوبة لإلفصاح عن معلومات التعريف الشخصية ،سيحصل أحد الموظفي عىل
القانون عليه قبل الكشف عن هذه المعلومات من سجالت
الوص
وىل أمر الطفل أو
ي
موافقة خطية من ي
ي
الطفل.
الت قد يتم الكشف
 oسيوفر الطلب
الخط الخاص ي
بوىل األمر معلومات محددة حول سجالت الطفل ي
ي
عنها ،ر
ويرسح سبب الكشف عن السجالت ،ويحدد الطرف (األطراف) الذي قد يتم الكشف عن
السجالت له.
ر
سء يف سجل الطفل وأن يكون
يجب أن يكون لدى ي
وىل أمر (والدي) الطفل ،عند الطلب ،حق الوصول إىل كل ي
لديه الحق يف معاينة سجل الطفل يف المكان .
ر
األوىل دون موافقة
يوم عمل بعد الطلب
ي
 oإىل أقض حد ممكن ،ال يجوز تأخب هذا الوصول ألكب من ي
وىل أمر (والدي) الطفل.
يً
الفعىل
المكان
عن
النظر
بغض
بالكامل
الطفل
سجل
إتاحة
يجب
هذا،
الوصول
طلب
عىل
بناء
o
ي
ألجزائه.
األصىل.
لوىل األمر إزالة السجل من مكانه أو أخذ أي جزء من السجل
 oال يحق ي
ي
ً
البنامج رسوما غب معقولة مقابل الحصول عىل نسخ من أي معلومات واردة يف سجل
 oلن يفرض ى
الطفل.
ً
وىل األمر
بناء عىل طلب
وىل األمر (الوالدين) ،يجب عىل ى
البنامج نقل نسخة من سجالت الطفل إىل ي
خط من ي
ي
وىل األمر (الوالدان) يف غضون فبة زمنية معقولة .
(الوالدين) ،أو أي شخص آخر يحدده ي
الت تحكم الوصول إىل هذه المعلومات ونسخها وتوزيعها ،ويجب أن يحتفظ
يجب أن يضع ى
البنامج اإلجراءات ي
بسجل دائم مكتوب يف ملف كل طفل يشب إىل كل مرة يتم فيها الكشف عن سجل الطفل أو مراجعته .
ً
 oيف كل مرة يتم فيها الكشف عن معلومات أو توزيعها من سجل الطفل إىل شخص ليس موظفا يف
البنامج ،يجب تسجيل المعلومات التالية :اسم وتوقيع ووظيفة الشخص الذي كشف عن
ى
الت تم توزيعها أو الكشف عنها والغرض من التوزي ع أو
السجل
اء
ز
وأج
خ
والتاري
وزعها
أو
المعلومات
ي
اإلفصاح وتوقيع الشخص الذي تم توزي ع المعلومات أو الكشف عنها له.
ً
البنامج المسؤولي عن
لوىل أمر (والدي) الطفل
وموظف ى
 oيجب أن يكون هذا السجل متاحا فقط ي
ي
التنظيم .يتم توثيق عمليات اإلفصاح هذه يف نظام
صيانة السجالت ووزارة  EECكجزء من دورها
ي
ون اآلمن الخاص بنا ،ويتم االحتفاظ بنسخ ورقية من معلومات الطلب والتوزي ع يف
البيانات اإللكب ي
ملف أشة الطفل.
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تعديل سجل الطفل
لوىل أمر (والدي) الطفل مطالبة برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بتعديل المعلومات الموجودة يف سجل الطفل
يحق ي
ً
.
لوىل األمر أيضا طلب إضافة معلومات أو
وىل األمر أنها غب دقيقة أو مضللة أو تنتهك خصوصية الطفل يمكن ي
والت يعتقد ي
ي
تعليقات أو بيانات أو أي مواد أخرى ذات صلة إىل سجل الطفل .يجب أن تكون هذه الطلبات مكتوبة وأن تتضمن سبب
الطلب .سباجع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر الطلب ويتخذ قر ًارا بشأنه يف غضون أسبوع واحد .إذا تم قبول طلب
وىل األمر ،فسيتم تعديل الملف عىل الفور مع ذكر تاري خ التعديل ومحتوى التعديل وسبب إجراء التغيب واسم الشخص
ي
الذي يقوم بإجراء التعديل عىل الملف.
إذا رأى وىل األمر (الوالدان) أن إضافة المعلومات ال تكف ر
لرسح أو توضيح أو تصحيح المواد المرفوضة يف سجل الطفل،
ي
ي
اضاته .سيصدر البنامج ،ف غضون أسبوع واحد بعد االجتماع ،قراراً
اعب
عن
لإلعالن
نامج
الب
مع
اجتماع
عقد
فيحق له
ى
ى
ي
ً
وىل األمر (الوالدين) ،فسيتخذ عىل الفور
لوىل األمر (الوالدين) يوضح سبب أو أسباب القرار .إذا كان قراره لصالح ي
خطيا ي
الخطوات الالزمة لتنفيذ القرار.
لوىل األمر طلب
اض عن قرار برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بشأن تعديل سجل الطفل ،فيمكن ي
إذا كان ي
وىل األمر غب ر ٍ
ً
.
كتابيا إىل
وىل األمر تقديم طلب إجراء جلسة
عىل
يجب
الطفل
سجل
ف
الموجودة
المعلومات
ف
للطعن
جلسة
إجراء
ي
ي
ي
لوىل األمر
وىل األمر يف الجلسة ،يحق ي
المدير العام ىلبنامج هيد ستارت والتعليم المبكر .إذا لم يتم البت يف المشكلة لصالح ي
وىل األمر عىل قرار
وضع إفادة يف سجل الطفل إما يعلق فيها عىل المعلومات المتنازع عليها أو يوضح سبب عدم موافقة ي
البنامج ،أو كليهما.
ى
إشعارات أولياء األمور
تتطلب وزارة  EECإشعار أولياء األمور يف حالة:
ً
وف غضون  24ساعة إذا كانت اإلصابة تتطلب رعاية طبية تتجاوز اإلسعافات
 إصابة طفلك ،ويكون ذلك كتابيا ي
األولية البسيطة أو إلعالمك بأي إعطاء طارئ لدواء بدون وصفة طبية .
 أي ادعاء بوقوع إساءة معاملة أو إهمال يتعلق بطفلك أثناء وجوده يف رعاية وحضانة برنامجنا ،ويكون ذلك عىل
الفور .
ُ
.
اس أو معلم دار رعاية الطفل األشية 
 حدوث تغيب يف طاقم عمل الفصل الدر ي
 إجراء إسعافات أولية لطفلك .
 كلما طرأ ما يثب مخاوف كببة تتعلق بصحة الطفل أو نموه 
البنامج أو إجراءاته والت تؤثر عىل الخدمات المقدمة لألطفال ،ويتم توزيعها كتابياً
 حدوث تغيبات يف سياسة ى
ي
قبل  7أيام من التنفيذ .
البنامج .
 كلما تم تحديد وجود مرض معد يف ى
البنامج قبل دخولها .
 إدخال حيوانات أليفة جديدة يف ى
 استخدام أي مبيدات أعشاب أو آفات قبل استخدامها كلما أمكن ذلك .
 وجود مشاكل خاصة أو مخاوف صحية أو تعليمية كببة .
ّ
البنامج قائمة الطعام المخطط لها .
 كلما عدل ى
يل:
باإلضافة إىل ذلك ،يجب عل
معلم رعاية الطفل األرسية إبالغ أولياء األمور بما ي
ي
 وجود أسلحة نارية يف المبل .
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إذا كان هناك أي تغيبات يف تكوين األشة المعيشية .

المبان
إذن بمغادرة
ي
من الضوري الحصول عىل إذن لخروج طفلك من مبت مركز هيد ستارت أو دار رعاية الطفل األشية ،للقيام ببهات
قصبة (ف ملعب أو ر
للبنامج .يف حالة دور رعاية الطفل
البنامج /مقدم خدمات تابع ى
ممش يف المجتمع) مع موظف من ى
ي
.
الت
األذونات"
"صفحات
ف
اإلذن
هذا
تضمي
يتم
الخدمة
بمقدم
الخاصة
السيارة
ف
ل
التنق
ذلك
يشمل
قد
األشية،
ي
ي
ي
توقعها عند تسجيل طفلك.
اف والمقاالت والتسجيالت
التصوير الفوتوغر ي
يف بعض األحيان يقوم برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو منظمة  Community Actionأو كليهما بتصميم
مطبوعات ر
الخارج تحتوي عىل صورتك أو صورة طفلك أو هيئتكما .سيتعي عليك إعطاء موافقتك إىل
لداخىل أو
للنرس ا
ى ي
ي
اف أو التسجيل أو تصوير الفيديو أو جميعهم لهيئتك أو هيئة
منظمة  Community Actionللقيام بالتصوير الفوتوغر ي
طفلك ،والموافقة عىل استخدامها من ِقبل  Community Actionيف أي مقال أو قصة /قصص أو تقرير أو رشيط فيديو
الت تقدمها.
أو منشورات إلكبونية أو مكتوبة عن  Community Actionأو أي من ى
البامج ي
ً
أيضا عىل أن ُتجرى مقابلة معك وما يتبع ذلك من ر
نرس أو إذاعة ألي قصة أو مقال أو رشيط
وسيتعي عليك الموافقة
ُ
جزن .ستمنح موافقتك عىل أن تصبح أي من المواد الموضحة
كىل أو
ي
فيديوً ،باستخدام محتويات تلك المقابلة بشكل ي
أعاله ملكا لمنظمة  Community Actionوتظل كذلك.
ُ
عند التوقيع ب "نعم" يف صفحة األذونات ،فإنك تقر بأنه قد تم إعالمك بأنه يجوز لك تقييد هذا اإلذن وأنك اخبت عدم
تعف بموجب هذه الوثيقة منظمة  Community Actionالكائنة يف 393 Main Street,
القيام بذلك .أنت
ي
 Greenfield, Massachusettsووكالئها وخلفائها والمتنازل لهم عنها ،من أي وكل الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن
القذف أو التشهب أو انتهاك الخصوصية أو أي دعاوى أو قضايا أو مطالبات أو أحكام أخرى بسبب الحصول عىل المواد
المذكورة أعاله أو استخدامها أو كليهما.
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األهلية والتعيي واالختيار والتسجيل والحضور ()ERSEA
(التبت
يعط برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر األولوية لتعيي األش بناء عىل السن والدخل وما يؤهلهم بخالف ذلك
ي
ي
ر
ر
وهامبرس وويسبن هامبدن .يتم وضع خطة توعية وتعيي
وتلف اإلعانة العامة) يف مقاطعات فرانكلي
د
والترس
المؤقت
ي
ً
البنامج .يتم قبول األطفال
مستهدفة ويتم تحديثها سنويا بن ًاء عىل بيانات تقييم المجتمع وسياسات التسجيل وبيانات ى
ِ
والنساء الحوامل ف برامج هيد ستارت ً
.
التاىل للطفل أو
المتاح
المكان
تقديم
سيتم
لدينا
المعتمدة
االختيار
معايب
عىل
بناء
ي
ي
نامج ً
بناء عىل
الب
المرأة الحامل ذات درجة األولوية األعىل يف قائمة االنتظار .يتم قبول أطفال اليوم الكامل /العام الكامل يف ى
سياسات وإجراءات وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية ماساتشوستس (.)EEC
عدم التميي
ال يجوز ممارسة التميب ضد األطفال المحتمل تسجيلهم والمسجلي وأشهم عىل أساس العرق أو الدين أو النوع أو الباث
الجنش أو اإلعاقة.
القوم أو الحالة االجتماعية أو التوجه
الثقاف أو المعتقدات السياسية أو األصل
ي
ي
ي
نامج هيد ستارت ( )HSوهيد ستارت المبكر ()EHS
األهلية رلي ر ي
تعتب المرأة الحامل والطفل مؤهلي ىلبنامج هيد ستارت المبكر أو هيد ستارت عندما يستوفيان متطلبات السن ودخل
ى
ً
األشة أو يستوفيان معايب األهلية األخرى .يمكن أن يكون أحد المشاركي يف برنامج هيد ستارت المبكر امرأة حامل أو طفال
يقل عمره عن ثالث سنوات .بالنسبة ىلبنامج هيد ستارت ،يجب أال يقل عمر الطفل عن سنتي وتسعة أشهر ( )2.9ويكون
أصغر من سن الروضة .يكون الطفل والمرأة الحامل مؤهلي حسب الدخل إذا كان دخل األشة يساوي أو يقل عن المبادئ
التكميىل ( )SSIأو إعانة نقدية
التوجيهية الفدرالية لتعريف الفقر أو إذا كان أي شخص يف األشة يحصل عىل دخل الضمان
ي
ً
ً
ً
بالتبت
تلقائيا إذا كانت األشة بال مأوى أو إذا كان الطفل طفال
من إدارة المساعدة االنتقالية ( .)DTAيكون المشارك مؤهال
ي
ً
ً
قليال حسب ما تسمح به األماكن المتاحة.
المؤقت .نحن قادرون أيضا عىل خدمة بعض األش ذات الدخل الزائد
ً
البنامج .يجب إعادة التحقق من أهلية األشة إذا
بمجرد تسجيل الطفل يف برنامج هيد ستارت ،يصبح مؤهال لمدة عامي يف ى
ً
ُ َّ
البنامج .بمجرد تسجيل الطفل يف برنامج هيد ستارت المبكر ،يصبح مؤهال حت
كان الطفل سيسجل للعام الثالث يف ى
االنتقال إىل برنامج هيد ستارت .إذا كان الطفل ينتقل من هيد ستارت المبكر إىل هيد ستارت ،فيجب إعادة التحقق من
األهلية.
معلومات التسجيل المطلوبة لجميع برامج هيد ستارت والتعليم المبكر
.
الصح) 
 ما ُيثبت العمر (شهادة الميالد أو سجل المستشف أو السجل
ي
 إثبات الدخل أو األهلية .
ّ
طت محدد ،أو خطة متابعة
 سجل تطعيمات محدث ،ما لم يكن لدينا وثائق خطية ً من طبيب حول عامل خطر ى ي
موثقة للحصول عىل التطعيمات ،أو تشارك األشة إعفاء ً
دينيا .
حاىل ،والذي يجب أن يتضمن فحص الكشف عن الرصاص إذا كان عمر الطفل  9أشهر أو
 سجل فحص ي
بدن ي
أكب .
ى
ً
 يف غضون  30يوما من التسجيل ،إثبات مستوى الحديد يف الدم (الهيماتوكريت أو الهيموغلوبي) لدى الطفل
المسجل يف هيد ستارت أو هيد ستارت المبكر .
 خطة العمل الخاصة بالربو /الحساسية ،أو خطة الرعاية الصحية العامة أو الخاصة بالنوبات ،أو نموذج تعديل
الغذان (إن وجد) أو جميعهم .
النظام
ي
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االنتقال
.
البنامج من خالل التحدث إىل منارص األشة أو الزائر المب يىل إذا لم
يمكن لألش المسجلة طلب االنتقال إىل خيار آخر يف ى
الوص االتصال بقسم التسجيل (انظر األرقام المدرجة أدناه) لطلب االنتقال.
لوىل األمر/
يكن لدى األشة منارص ،يمكن ي
ي
ُ
البنامج إىل آخر
لضمان استمرارية الرعاية ،تعط أولوية قصوى لألطفال الذين يحتاجون إىل االنتقال من موقع أو خيار يف ى
أو من هيد ستارت المبكر إىل هيد ستارت .بمجرد أن تطلب األشة االنتقال ،يضع موظفو التسجيل الطفل يف قائمة
االنتظار حت يتوفر مكان.
من المتوقع أن ينتقل أطفال برنامج هيد ستارت المبكر إىل برنامج هيد ستارت عندما يبلغون من العمر عامي وتسعة
ً
متاحا لطفل ينتقل إىل برنامج هيد ستارت ،فيمكن للطفل البقاء يف هيد ستارت المبكر حت
أشهر .إذا لم يكن هناك مكان
يتاح مكان يف هيد ستارت ،ريثما يتم الحصول عىل إذن من إدارة وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية
ماساتشوستس .يف برنامجنا ،عندما يبلغ األطفال عامي وثالثة أشهر ،يبدأ منارص األشة أو الزائر المب يىل الخاص بك يف
مموىل
مناقشة خطة انتقال طفلك إىل برنامج هيد ستارت .حينها سوف نطلب وثائق األهلية المحدثة المطلوبة من قبل
ي
برنامج هيد ستارت.
هدفنا هو أن نكون قادرين عىل الحفاظ عىل استمرارية تقديم الرعاية لطفلك وسنبذل قصارى جهدنا لنقل طفلك إىل خيار
يلت احتياجات طفلك وأشتك عىل أفضل وجه .قد تكون هناك حاالت ال يمكننا فيها استيعاب
برنامج هيد ستارت الذي ى ي
طفلك ،مثل:




ً
ً
حاليا يف برنامج ليوم كامل يقدم يف المركز :إذا لم يكن لدينا مكان يف برنامج مرحلة ما قبل
أن يكون مسجال
المدرسة الذي يقدم يف المركز عندما يحي وقت خروج طفلك من برنامج األطفال الرضع والدارجي ،فسوف
نستكشف األماكن المتاحة يف خيار برنامج رعاية الطفل األشية .يف حالة عدم وجود مكان متاح ،سيتم إحالتك إىل
مكتب القسائم المناسب لتأمي تمويل الحصول عىل رعاية خارج برنامجنا .
:
تم تحديد أهلية األشة عىل أنها تحصل عىل دخل يزيد عن المحدد ىلبنامج هيد ستارت إذا تجاوز دخل أشتك
الدخل المحدد ىلبنامج هيد ستارت ،وكنا غب قادرين عىل استيعاب مشاركي من ذوي الدخل الزائد ،فقد ال
يتمكن طفلك من االنتقال إىل أحد خيارات برنامج هيد ستارت .سنعمل معك إليجاد برامج أخرى يف مجتمعنا
تلت احتياجات طفلك وأشتك .
ىي

أرقام هواتف التسجيل
معلومات عامة413-387-1250 :
برامج اليوم الكامل والسنة كاملة:
ر
هامبرس 413-387-1233 :
 مقاطعة


مقاطعة فرانكلي 413-475-1516 :

االصطحاب
لكل برنامج ساعات عمل محددة تم تدوينها يف أوراق التسجيل واألوراق المطلوب إكمالها يف المكان (وكذلك يف كتيب أولياء
األمور للمراكز) .يعمل الموظفون ومعلمو رعاية الطفل األشية كل يوم لتقديم خدمة عالية الجودة لألطفال ،ومن أجل
ً
الحفاظ عىل جداولهم ،من المهم جدا أن يتم اصطحاب األطفال يف الوقت المحدد .نحن نتفهم أنه يف بعض األحيان
وىل األمر وقد تمنعك من الوصول يف الوقت المحدد .يف هذه الحالة ،ى
يرج االتصال
تحدث أحداث خارجة عن سيطرة ي
بالمكان يف أقرب وقت ممكن للتبليغ بالموعد المقدر للوصول .يف حالة تكرار التأخر يف االصطحاب ،سيتحقق موظفو
ً
مناسبا الحتياجات أشتك.
البنامج مما إذا كان المكان أو جدول المواعيد
ى
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الت تقدم يف المركز لها فبة سماح مدتها  5دقائق الصطحاب األطفال .بعد ذلك ،يتم فرض رسوم قدرها 5.00
ى
البامج ي
.
البنامج يتم تحديد رسوم التأخب بالنسبة لرعاية الطفل
وىل األمر عن موعد إغالق ى
دوالرات لكل  15دقيقة يتأخر فيها ي
األشية وتحصيلها من قبل معلم رعاية الطفل األشية.
الحضور
يضمن الحضور المستمر أن يحصل طفلك عىل أقض استفادة من برنامجنا ،والذي يعده للنجاح يف مرحلة رياض األطفال
وما بعدها .ى
البنامج أو يفوت زيارة
يرج إبالغ معلم طفلك أو منارص األشة أو الزائر المب يىل إذا كان طفلك سيتغيب عن ى
ً
ً
أخبهم أيضا إذا كان طفلك أو أحد أفراد أشتك مصابا بمرض معد .من أجل التأكد من تمتع كل فرد يف
مبلية ألي سبب .ى
البنامج بصحة جيدة ،يجب عىل أي طفل مريض البقاء يف المبل دون الذهاب لدار الرعاية أو الحصول عىل الزيارة المبلية
ى
/
.
يف ذلك اليوم بالنسبة لألطفال الذين يحضون برامجنا لليوم الكامل العام الكامل ،توضح اتفاقية إخطار الحضور الخاصة
بوزارة ( EECالموقعة عند التسجيل)
بمزيد من التفصيل متطلبات الحضور الخاصة بوزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية ماساتشوستس.
معلومات االتصال
ً
يف حالة الطوارئ غي المعتادة ،نحتاج دائما إىل وجود معلومات االتصال الحديثة يف الملف .نطلب منك التأكد يف كل
يوم يكون طفلك يف الرعاية من وجود رقم هاتف يعمل واحد عىل األقل حيث يمكن الوصول إليك أو إىل شخص االتصال
ً
وىل األمر أو
يف حاالت الطوارئ الذي حددته إذا لم يكن الوصول إليك متاحا .يف حالة الطوارئ ،إذا تعذر الوصول إىل ي
شخص االتصال يف حاالت الطوارئ المحدد من قبله يف غضون فبة زمنية معقولة ،فسيتصل الموظفون بالوكالة المناسبة
ر
(الرسطة أو إدارة األطفال واألش ( ))DCFللمساعدة وضمان سالمة الطفل.
األهلية للحصول عل رعاية ليوم كامل بتمويل من وزارة EEC
ً
لك تكون مؤهال للحصول عىل رعاية ليوم كامل ،يجب أن يكون لدى األشة إما إحالة من إدارة األطفال واألش ( )DCFأو
ي
حاجة موثقة للحصول عىل رعاية ليوم كامل (وظيفة أو دراسة أو احتياجات خاصة ،وما إىل ذلك) .توفر وزارة التعليم
الت تسىع للحصول عىل الرعاية يف
والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية ماساتشوستس ( )EECالتمويل لألش المؤهلة ي
برامج التعليم والرعاية ف مرحلة الطفولة المبكرة مثل برامجناً .
نظرا لمحدودية التمويل ،قد يتم وضع األش المؤهلة عىل
ي
قائمة انتظار وزارة  EECللحصول عىل المساعدة المالية حت يتوفر التمويل  -موظفونا ذوو الدراية متاحون لمساعدتك
ُ
ً
خالل هذه العملية.
جزئيا من خالل وزارة  EECدفع
الت يتم تمويل رعاية أطفالها
باإلضافة إىل ذلك ،يطلب من بعض األش ي
ً
رسوم يتم تحديدها بناء عىل دخل األشة.
تطلب وزارة  EECمن األش إعادة التخويل بشكل دوري لتوثيق الحاجة إىل الحصول عىل رعاية ليوم كامل .إذا أصبحت
األشة غب مؤهلة للحصول عىل تمويل رعاية األطفال من وزارة  ،EECفنحن مطالبون بإنهاء رعاية اليوم الكامل .يعمل
موظفونا مع جميع األش يف برامج اليوم الكامل /العام الكامل للتأكد من فهمهم لمتطلبات وزارة  - EECسواء كان ذلك من
يعط
أجل البحث عن وظيفة أو العمل أو الدراسة .يف حالة خسارة إحدى األش لتمويل وزارة  EECلرعاية اليوم الكامل،
ي
برنامجنا األولوية لهم ويعمل موظفونا معهم بجد للعثور عىل خيار برنامج آخر متاح.
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أسباب قيام وزارة  EECبإنهاء خدمات اليوم الكامل:









لم تعد األشة مؤهلة للحصول عىل تمويل  .EEC
النهان إلعادة التخويل .
لم تقدم األشة الوثائق المناسبة بحلول الموعد
ي
.
عىل األشة مستحقات رعاية أطفال غب مدفوعة 
مبرة 
لدى الطفل حاالت غياب متتالية غب ى
البنامج .
لم تمتثل األشة لسياسات ى
ً ً
ارتكبت األشة احتياال مثبتا .
انتقلت األشة من والية ماساتشوستس .
زاد دخل األشة ر
ُ
.
بأكب من  ٪85من متوسط الدخل المطبق يف الوالية 

الت تدفع مقابل الحصول عىل الرعاية (الدفع الخاص) ليوم كامل ،إذا كان هناك
باإلضافة إىل ذلك ،يقبل ى
البنامج األش ي
أماكن متاحة .تحصل أش الدفع الخاص عىل رعاية أطفال جيدة باإلضافة إىل الوجبات الرئيسية والخفيفة ،ولكنها ال تتلف
خدمات هيد ستارت الشاملة ،مثل الفحوصات الصحية والغذائية ،وإحاالت رعاية األسنان ،وموارد تربية األطفال ،والدعم
من المتخصصي يف ال ىبنامج الذين يتم تمويلهم من هيد ستارت فقط ،وغبها من اإلحاالت ومنارصة األشة.
السياسة الخاصة بأولياء األمور لرسوم رعاية األطفال
.
الت ترغب يف التسجيل للحصول
األش
عىل
يجب
األمور
ألولياء
مجانية
برنامح هيد ستارت وهيد ستارت المبكر
خدمات
ى ي
ي
عىل الرعاية ليوم كامل ،والمؤهلة للحصول عىل مساعدة مالية من وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية
الت تريد أو تحتاج
ماساتشوستس ( ،)EECدفع رسوم يومية عىل النحو الذي تحدده والية ماساتشوستس .يجب عىل األش ي
إىل الحصول عىل رعاية ليوم كامل ،وغب مؤهلة للحصول عىل مساعدة مالية من وزارة  EECللحصول عىل تلك الخدمة،
ً
دفع رسوم ً
بناء عىل األسعار المنشورة الخاصة ىببنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ،إذا كان لدينا مكانا الستيعاب أشة دفع
ُ
ً
ً
الت تحصل رسوما التوقيع عىل اتفاقية
الت تسجل طفال باألماكن المتاحة لرعاية األطفال ي
خاص .يجب عىل جميع األش ي
الت تحدد الرسوم اليومية واألسبوعية المطلوبة .يتم تحصيل الرسوم عن جميع أيام تسجيل الطفل،
رسوم رعاية الطفل ي
ً
ً
البنامج بسبب
سواء كان الطفل حارصا أو غائبا .باإلضافة إىل ذلك ،يتم تحصيل الرسوم عن أي يوم يتم فيه إغالق ى
العطالت وأي أيام إغالق أخرى معتمدة (مثل اإلغالق بسبب الطقس).
ً
ً
ً
شهريا وفاتورة لخدمات رعاية األطفال ويمكن
أسبوعيا قبل تقديم الرعاية .ستتلف األش كشفا
الرسوم مستحقة السداد
الشخض أو
نبىع سداد هذه الرسوم بالحضور
سداد الرسوم ى
عب اإلنبنت من خالل .www.communityaction.us :ي ي
ي
الماىل بمنظمة  Community Actionعىل العنوان 393 Main Street, Greenfield,
بالبيد إىل المكتب
بإرسالها ى
ي
:
( 01301عناية حسابات المقبوضات) أو وضعها يف صناديق الدفع المخصصة يف العنواني 56 Vernon Street,
الماىل يف العنوان 393
 Northamptonو  .110 G Street, Turners Fallsيتم قبول المبالغ النقدية فقط يف المكتب
ي
 Main Streetيف غرينفيلد.
ً
إذا لم يتم السداد يف الوقت المحدد ،فلن يكون الطفل مؤهال للحصول عىل خدمات الرعاية ليوم كامل .إذا تم تحديد
العائىل لألشة ،فيجب
الماىل أو
الرسوم بناء عىل المقياس المتدرج للمساعدات المالية الخاصة بوزارة  ،EECوتغب الوضع
ي
ي
ُ
الت لديها أرصدة غب مدفوعة بالتسجيل (أو إعادة
عىل األشة إبالغ مستشار التسجيل
بالتغيبات .لن يسمح لألش ي
ً
التسجيل) يف أي برنامج آخر يحصل رسوما يف هيد ستارت والتعليم المبكر حت يتم سداد الرصيد غب المدفوع.
كما هو الحال ف جميع مراحل برنامجنا ،فإن موظفينا ملبمون ر
بالرساكة معك لمساعدتك عىل فهم خياراتك ومتطلبات
ي
 .EECنحن نشجعك عىل التواصل مع أحد الموظفي يف التسجيل أو العمليات التجارية أو المنارص أو المعلم الخاص بك
لفهم خيارات برنامجنا وما قد يناسب احتياجات أشتك الفريدة.
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الينامج
إشعارات إنهاء ر
يجب عىل أولياء األمور /األوصياء عىل األطفال الذين يحصلون عىل رعاية أطفال مدعومة من الوالية ليوم كامل ولعام كامل
البنامج بأسبوعي .أولياء األمور مسؤولون عن أي رسوم مستحقة عليهم مقابل خدمة
تقديم إشعار قبل االنسحاب من ى
ً
.
إشعارا ،يجب عىل برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
وىل األمر
يقدم
أن
بمجرد
األسبوعي
رعاية الطفل حت نهاية فبة
ي
البدء ً
فورا يف عملية تسجيل أشة جديدة يف ذلك المكان .لذلك ،بمجرد إرسال اإلشعار ،ال يجوز للطفل العودة إىل نفس
ً
ً
المكان إال إذا كان ال يزال متاحا؛ وإن لم يكن متاحا ،سيتم منح الطفل األولوية يف قائمة االنتظار الستمرار الرعاية.
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الصحة
ر
الت يمكن
بالرساكة مع أولياء األمور ،يحرص موظفو الصحة لدينا عىل أن يحط األطفال بمصدر مستمر للرعاية الصحية ي
طت ودار رعاية األسنان للعناية بصحة الفم .يراقب موظفو الصحة
الوصول إليها باستمرار،
والت يشار إليها عىل أنها دار ى ي
ي
ً
حالة تطعيمات األطفال للتأكد من مواكبتهم التطعيمات وفقا لمعايب وزارة الصحة العامة لوالية ماساتشوستس .تتم
ً
الزمت الذي حددته والية
مراقبة فحوصات صحة الطفل للتأكد من أن األطفال يتلقون الرعاية الوقائية وفقا للجدول
ي
الزمت متطلبات الرعاية
ماساتشوستس للفحص والتشخيص والعالج المبكر والدوري ( .)EPSDTيتضمن هذا الجدول
ي
الوقائية واألولية المناسبة للعمر بما يف ذلك الصحة الطبية وصحة األسنان والصحة النفسية.
كوفيد)COVID-19( 19-
قد تغب األحداث المتطرفة ،مثل انتشار جائحة ،الممارسات الصحية القياسية .تم تغيب أو تعليق بعض الممارسات
ً
الموضحة أدناه مؤقتا (عىل سبيل المثال ،قد ال يقوم األطفال بتنظيف أسنانهم بالفرشاة يف الفصول الدراسية) .لدى برنامج
هيد ستارت والتعليم المبكر بروتوكوالت شاملة تتعلق بجائحة كوفيد 19-يتم تحديثها بانتظام مع تغب ظروف الجائحة
البوتوكوالت المتعلقة بجائحة كوفيد 19-لدينا ،زر
وتوافر توجيهات محلية ووالئية وفدرالية جديدة .لمعرفة أحدث ى
.www.communityaction.us/parenthandbook
الينامج
المتطلبات الصحية للمشاركة يف ر
.
الت
التحصينات والفحوصات البدنية مطلوبة من أجل قبول األطفال يف ر
الينامج يجب إكمال الفحوصات البدنية ي
تحتوي عىل معلومات غب مستوفية ف غضون ً 30
يوما من بدء وجود الطفل يف الرعاية .ينص القانون العام لوالية
ي
ماساتشوستس (الفصل  ،76القسم  )15واللوائح ذات الصلة ) (105 CMR220.400عىل أنه "ال يجوز ألي طفل
ً
الت تثبت أن الطفل قد تم تطعيمه بنجاح وفقا
االلتحاق بأحد برامج مرحلة ما قبل المدرسة دون شهادة التطعيمات ي
للجداول الزمنية الحالية الموص بها من وزارة الصحة العامة بوالية ماساتشوستس ( )MDPHضد الدفتبيا والتيتانوس
الديك) وشلل األطفال والحصبة والنكاف والحمباء (الحصبة األلمانية) والمستدمية البلية من النوع
والشهقة (السعال
ي
الوبان النوع (أ)
العجىل والتهاب الكبد
وس النوع (ب) والحماق (جدري الماء) والفبوس
ي
ي
(ب) ( )Hibوالتهاب الكبد الفب ي
ً
والمكورات الرئوية ( )PCV13واألمراض المعدية األخرى عىل النحو المحدد من قبل وزارة  MDPHوفقا لتوصيات مركز
أخصان الصحة
السيطرة عىل األمراض" .تسمح  MDPHبإعفاءات محدودة لهذه اللوائح ويجب عىل األش التشاور مع
ي
لدينا قبل التسجيل إذا كانت هذه اإلعفاءات مطلوبة.
تسمح  MDPHبإعفاءات محدودة لهذه اللوائح يف ظل الظروف التالية:
ُ
ً
الطت إذا قدم الطبيب وثائق تثبت أن التطعيم يحظر استخدامه طبيا.
ُ .1يسمح باإلعفاء ر ي
الوص إفادة خطية بأن التطعيمات تتعارض مع معتقداته الدينية
وىل األمر أو
 .2يسمح باإلعفاء
الديت إذا قدم ي
ي
ي
الصادقة.
ً
ُ
ماكيت-فينتو وسياسة وزارة  EECللفئات السكانية ذات األولوية ،يسمح لألطفال
 .3إعفاءات أخرى :وفقا لقانون
ي
ر
البنامج دون تقديم
المرسدين أو أولياء األمور المراهقي أو الخاضعي للرعاية الداعمة ( )DCFبالتسجيل يف ى
إثبات عىل التحصينات الجسدية الحالية والمحدثة .سيعمل منارص األشة مع أفرادها للحصول عىل هذه
المستندات ف غضون ً 90
يوما .سيتم إرسال خطاب تذكب إىل األشة من قبل مكتب الصحة يف نهاية ال 90
ي
ً
يوما .سيحدد الخطاب أي معلومات صحية مفقودة أو قديمة.
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ف حالة ر
البنامج لفبة زمنية محددة عىل
تفش مرض يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم ،سيتم استبعاد الطفل من ى
ي
ي
النحو الذي تقرره وزارة  MDPHلهذا المرض المعي .إذا تم تسجيل طفل يف مكان متاح يف أحد برامج اليوم الكامل /العام
حارصا أو ً
ً
غائبا.
وىل األمر/
الوص مسؤول عن دفع الرسوم بغض النظر عما إذا كان الطفل
الكامل يتطلب دفع رسوم ،فإن ي
ي
أخصان الصحة لمراجعة
أثناء عملية التسجيل ،سيجتمع أولياء األمور الذين يطالبون بإعفاء أطفالهم من التطعيمات مع
ي
هذه السياسة والتوقيع عىل بيان يعلمهم باالستبعاد المحتمل.
الحاالت الطبية المزمنة
يجب أن يكون لدى جميع األطفال الذين يعانون من حالة طبية مزمنة تم تشخيصهم بها من قبل ممارس رعاية صحية
والت تشمل:
ووىل األمر/
مرخص خطة صحة فردية موقعة من قبل ممارس الرعاية الصحية ي
الوص ي
ي
ً
 وصفا للحالة .
 أعراضها .
ً
طت قد يكون رصوريا أثناء وجود الطفل يف الرعاية .
 أي عالج ى ي
 اآلثار الجانبية المحتملة لهذا العالج .
 العواقب المحتملة عىل صحة الطفل إذا لم يحصل عىل العالج (حسب الالئحة رقم ) .)CMR.7.11 (3
المرض
ً
ر
الينامج إذا كان طفلك لن يحض بسبب مرض أو إذا كان شخص آخر مريضا يف ميلك .يجب أن
يرج إخطار
موظف ر
ي
يعان من:
يبف الطفل المريض يف الميل إذا كان
ي
 حم ،حت تصبح درجة الحرارة طبيعية لمدة  24ساعة بدون دواء (مثل تايلينول أو ايبوبروفي) .
 تقيأ مرتي أو ر
أكب خالل ال  24ساعة الماضية .
ج .كما يوص بشدة بإزالة الصئبان من شعر
 قمل الرأس حت يتم عالجه بشكل صحيح وال يكون هناك قمل ي
الطفل بعد العالج .
 طفح جلدي مصحوب بحم أو تغب يف السلوك حت يرى طبيب الطفل ويسمح بعودته إىل الرعاية .
 القوباء ،إال بعد بدء العالج .
 الجرب ،حت يخلو من كل العث .
 اإلسهال ،حت الشفاء من اإلسهال لمدة  24ساعة .
.
 التهاب الحلق ،إال بعد بدء العالج وأن يكون الطفل بدون حم لمدة  24ساعة 
 جدري الماء ،حت اختفاء آخر رببة .
 صعوبة يف التنفس ،حت الشفاء منها أو الحصول عىل العالج المناسب و/أو خطة الصحة الفردية .
 تقرحات الفم ،حت يرى طبيب الطفل ويسمح بعودته إىل الرعاية .
 أي مرض معدي آخر (بما يف ذلك كوفيد )19-حت يأذن طبيب بعودة الطفل ويتم الشفاء من األعراض
ً
وفقا إلرشادات وزارة الصحة العامة لوالية ماساتشوستس .
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البنامج .
أي حالة تجعل الطفل غب قادر عىل المشاركة الكاملة يف أنشطة ى
ً
توضيحا ر ً
مباشا من طبيب حول أي حالة قد تعرض
أو إذا لم يتلق برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
صحة وسالمة الطفل أو اآلخرين للخطر .

األطفال الذين يمرضون أثناء وجودهم يف الرعاية
ً
عندما يمرض الطفل أثناء وجوده ف الرعايةُ ،
سيوفر له مكانا لالستلقاء .معلمونا مدربون عىل قياس درجات الحرارة وإجراء
ي
ً
تقييمات صحية بسيطة .نحن نبذل قصارى جهدنا إلبقاء األطفال يف الرعاية عندما يكون ذلك ممكنا؛ ومع ذلك ،فإن
بوىل األمر
الطفل الذي يظهر عليه أي من األعراض المذكورة أعاله لن يتمكن من البقاء يف الرعاية وسوف نتصل ي
الصطحاب الطفل .يجب عىل أولياء األمور الوصول يف أشع وقت ممكن أو البتيب مع شخص مخول آخر الصطحاب
الطفل .إذا مرض طفل أو أحد أفراد األشة يف وقت الزيارة المبلية المجدولة ،ى
يرج االتصال بالمعلم /الزائر المب يىل إلعادة
ً
ه الطريقة الوحيدة أحيانا لوقف انتشار العدوى وضمان بقاء اآلخرين بصحة جيدة.
تحديد موعد .هذه ي
سياسة قمل الرأس
الج
القمل ي
وىل األمر .طالما بدأ العالج يف المبل ،يمكن
ج يف رأس الطفل ،يخطر أفراد الطاقم
التعليم ي
يف حالة العثور عىل قمل ي
ي
.
التاىل يمكن تأخب عالج القمل أو الصئبان حت نهاية اليوم طالما بدأ العالج قبل
للطفل العودة إىل المدرسة يف اليوم
ي
التاىل.
وىل األمر نسخة من صفحة المعلومات وقائمة التحقق من
الموقع
ف
لتعليم
ا
الطاقم
سيعط أفراد
العودة يف اليوم
ي
ي ي
ي
ي
إزالة القمل الستخدامها يف المبل وهذه السياسة عند اصطحاب الطفل .يمكن للطفل العودة إىل المدرسة بعد بدء
الج.
العالج وخلو رأسه من القمل ي
الصئبان غي المعالج
وىل أمر الطفل ،ولكن ليس من الضوري
إذا تبي أن الطفل
ي
يعان من صئبان ميوك دون عالج يف شعره ،فسيتم إخطار ي
.
لوىل األمر ويجب
إعطاءها
أو
هذه
المعلومات
صفحة
من
نسخة
إرسال
سيتم
اليوم
منتصف
ف
ل
المب
إرسال الطفل إىل
ي
ي
معالجة الطفل قبل العودة إىل الرعاية .لن يتم استبعاد الطفل إذا تم العثور عل صئبان يف شعره وتم معالجته.
التحقق من وجود قمل وإخطار أولياء األمور
ج ،سيفحص الموظفون رؤوس جميع األطفال والموظفي عىل
بمجرد أن يتم التعرف عىل إصابة أحد األطفال بقمل ي
يوم ،لمدة ال تقل عن  10أيام .باإلضافة إىل ذلك ،سيتم إخطار جميع أولياء األمور اآلخرين يف الفصل أو دار رعاية
أساس ي
ر
ج وسيتم إعطاؤهم
الطفل األشية بأن هناك طفل أو أكب يف فصل أطفالهم أو دار رعاية الطفل األشية مصاب بقمل ي
صفحة المعلومات.
ر
والواف من الشمس
الحرسات
استخدام طارد
ي
ر
ُيستخدم طارد الحرسات  Skintastikأو منتج مشابه (عىل النحو الذي يحدده مكتب الصحة ىببنامج هيد ستارت) يف
الواف من الشمس  No-Adأو ( Water Babiesبعامل حماية من الشمس بدرجة  15أو
البنامج عند الضورة .سيتم وضع
ى
ي
أعىل) أو منتج مشابه (عىل النحو الذي يحدده مكتب الصحة ىببنامج هيد ستارت) بصورة موضعية لطفلك حسب الحاجة
كتان من مقدم الرعاية
طوال العام .ال نستخدم
الواف من الشمس لألطفال دون سن  6أشهر ما لم يتم الحصول عىل إذن ى ي
ي
ً
ً
الصحية .يف حالة إخراج الرضع إىل الهواء الطلق ،يكونوا دائما مظللي تماما من الشمس.
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غسل اليدين
ً
نظرا ألن غسل اليدين من أفضل الطرق للوقاية من المرض ،فإن األطفال يغسلون أيديهم بالصابون السائل والماء الجاري
عدة مرات خالل اليوم :عند دخول الفصل ،وقبل اللعب بالماء وبعده ،وقبل تناول الطعام وبعده ،وبعد استخدام
المرحاض أو تغيب الحفاضات ،وبعد مالمسة سوائل الجسم أو إفرازاته (بما يف ذلك العطس والسعال) ،وبعد التعامل مع
الحيوانات أو معداتها.
صحة الفم وتنظيف األسنان بالفرشاة
تبدأ صحة الفم السليمة يف المبل .يعزز المعلمون يف المراكز ودور رعاية الطفل األشية ممارسات صحة الفم الجيدة مع
طفلك كل يوم من خالل مساعدته يف تنظيف أسنانه بالفرشاة .ينظف جميع األطفال يف مرحلة ما قبل المدرسة واألطفال
الدارجي أسنانهم مرة واحدة عىل األقل ً
البنامج .بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد
يوميا أثناء وجودهم يف ى
ً
يوميا .يشبط برنامج هيد ستارت
أو الذين بدأت أسنانهم بالظهور ،يمسح المعلمون خط لثة الطفل بضمادة شاش نظيفة
ً
شهرا من العمر ويتم تشجيع أولياء األمور عىل اصطحاب
أن تكون زيارة طبيب األسنان األوىل لألطفال قبل بلوغهم 12
أطفالهم إىل طبيب األسنان كل  6أشهر بعد ذلك.
إرشادات الخلو من العطور
لدى منظمة  Community Actionإرشادات للخلو من العطورً .
نظرا لوجود أطفال وبالغي يف برنامجنا يعانون من الربو
التنفش األخرى ،ومن أجل سالمة اآلخرين ،ى
البنامج وهو يضع الكولونيا أو
وأمراض الجهاز
يرج عدم إرسال طفلك إىل ى
ي
غبها من المنتجات المعطرة وعدم وضع الكولونيا أو غبها من المنتجات المعطرة عند حضورك مهام برنامج هيد ستارت
والتعليم المبكر أو التطوع يف الفصول الدراسية.
الفجان ( )SIDSوسياسة النوم اآلمن
متالزمة موت الرضيع
ي
الفجان
فهم متالزمة موت الرضيع
ي
الفجان للرضيع الذي يقل عمره عن عام واحد ،والذي ال تزال أسبابه غب موضحة
ه الموت
متالزمة موت الرضيع
ي
ي
الفجان ي
ر
ه
الطت .متالزمة  SIDSي
بعد عملية تحقيق شاملة ،بما يف ذلك إجراء ترسي ح كامل ،وفحص مكان الموت ،ومراجعة التاري خ ى ي
المسبب الرئيش للوفاة بي الرضع الذين تباوح أعمارهم بي شهر واحد و ً 12
شهرا.
ي
تحدث حالة وفاة واحدة من كل خمس حاالت وفاة من متالزمة  SIDSعندما يكون الرضيع تحت رعاية شخص آخر غب
وىل أمرهً .
نظرا لكون سبب متالزمة  SIDSغب معروف ،فهو غب قابل للعالج؛ ومع ذلك ،هناك خطوات يمكن لكل من أولياء
ي
ومقدم الخدمات اتخاذها لتقليل المخاطر.
األمور
ي
ً
إجراءات وسياسات برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للطفال البالغي من العمر  12شهرا وأصغر:
ً
استنادا إىل البيانات الرسيرية ولوائح  ،EECوضعت برامج هيد ستارت والتعليم المبكر السياسات واإلجراءات التالية من
أجل تقليل مخاطر وفاة الرضع يف أماكن رعاية األطفال من :SIDS
 سيتم إخطار أولياء أمور األطفال الذين يبلغون من العمر ً 12
شهرا أو أصغر بمخاطر  SIDSوممارسات الحد منها،
وسياسات وضعية النوم ،وترتيبات نوم جميع الرضع عىل ظهورهم .
ً
اختصاص الرعاية الصحية
شهرا أو أصغر عىل ظهره للنوم ،ما لم يأمر
 يجب وضع كل رضيع يبلغ من العمر 12
ي
ً
طت محدد كتابيا .
للطفل بخالف ذلك مع وجود سبب ى ي
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ً
شهرا أن يأخذ قيلولة بوجود وسائد أو دم محشوة أو غبها من المواد
ينبىع ألي طفل يقل عمره عن 12
ال
ي
الناعمة المبطنة .
ر
مباش يف جميع
يجب أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن  6أشهر وقت التسجيل تحت رإشاف بضي
الت يكونون فيها يف الرعاية .بعد  6أسابيع ،سيتم
األوقات ،بما يف ذلك أثناء القيلولة ،خالل األسابيع الستة األوىل ي
تفقدهم بشكل متكرر ويظلوا يف مجال رؤية وسمع الموظفي .يجب حماية األطفال من السخونة الزائدة أثناء
النوم  -ال تزيد درجة حرارة الغرفة عن  72درجة وال يرتدون مالبس ثقيلة .لن يتم استخدام عربات األطفال أو
مقاعد الرضع أو مقاعد السيارة يف القيلولة الروتينية .
ً
لن يتم استخدام البطانيات لتغطية األطفال الذين تقل أعمارهم عن  12شهرا أثناء القيلولة .يمكن استخدام
منامة قطعة واحدة ثقيلة أو أكياس نوم .
لن يتم تغطية رأس أي طفل أثناء النوم .
ر
عندما يكون الرضع مستيقظي ،سيقضون بعض الوقت الخاضع لإلشاف عىل بطونهم (وقت االستلقاء عىل
البدن .
البطن) لتشجيع النمو
ي
سيتعهد جميع المعلمي بالحفاظ عل جميع بيئات النوم واللعب خالية من التدخي .

اإلجراء الواجب اتخاذه يف حالة الطوارئ المتعلق بمتالزمة :SIDS
سيكون لدى كل فصل رضع /أطفال دارجي فردي ومعلم رعاية طفل أشية قائمة مكتوبة معلقة بالخطوات الواجب
اتخاذها يف حالة الطوارئ المتعلقة بمتالزمة  .SIDSسيكون جميع الموظفي عىل دراية بدورهم الخاص ويتدربون عىل
الت يجب اتباعها :بدء اإلنعاش
القلت الرئوي واإلسعافات األولية عىل أساس منتظم .تشمل اإلجراءات ي
مهاراتهم يف اإلنعاش ى ي
ر
الت
القلت الرئوي؛ االتصال برقم 911؛ إخطار المرسف؛ االتصال بأولياء األمور؛ االتصال بالطبيب؛ توثيق جميع األحداث ي
ىي
وقعت قبل حالة الطوارئ المتعلقة بمتالزمة  SIDSوأثناءها وبعدها ،بما يف ذلك الوقت والتاري خ؛ جمع ملف الرضيع أو
الصح إلرساله عند النقل إىل المستشف.
سجله
ي
يجب أن تتضمن برامج رعاية األطفال الجماعية سياسة سالمة النوم هذه ضمن سياسات وإجراءات برامجهم ،ويجب أن
معلم رعاية
تدرب الموظفي عىل اتباع هذه السياسة ،ويجب أن تقدم نسخة من السياسة إىل أولياء األمور .يجب عىل
ي
ً
أيضا تدريب مساعديهم عىل اتباع هذه السياسة باإلضافة إىل إخطار أولياء األمور بممارسات النوم اآلمن.
الطفل األشية
الت يجب اتخاذها يف حالة
تحتوي جميع المواقع عىل خطة واضحة ومعتمدة تحدد المسؤوليات الفردية واإلجراءات ي
القلت الرئوي وطلب المساعدة يف حاالت الطوارئ.
الطوارئ المتعلقة بمتالزمة  ،SIDSبما يف ذلك اإلنعاش ى ي
األدوية
ً
يتم حث أولياء األمور عىل إعطاء األدوية (الموصوفة وغب الموصوفة) ألطفالهم يف المبل عندما يكون ذلك ممكنا .إذا كان
ً
ال بد من إعطاء الدواء أثناء ساعات الرعاية ،فسيكون المعلم المعي مسؤوال عن إعطاء األدوية لطفلك .سيتم تدريب
ّ
أخصان الصحة عىل اإلجراءات المناسبة إلعطاء الدواء.
المعلمي المعيني من قبل
ي
وىل األمر والقائم بوصف الدواء
مطلوب وجود خطة رعاية صحية فردية أو استمارة تضي ح بإعطاء الدواء موقعة من ي
ليتم إعطاء أي دواء يف الرعاية:
 يجب استالم أمر مكتوب من الطبيب لكل دواء سواء كان بوصفة طبية أم بدون وصفة طبية .سيكون األمر
ً
صالحا لمدة عام واحد .
 يجب أن يكون الدواء يف عبوته األصلية ويجب كتابة اسم الطفل بوضوح عىل الملصق .
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ال يجوز إعطاء "الجرعة األوىل" من دواء يف المدرسة .
تتطلب األدوية الموضعية بدون وصفة طبية مثل كريم الحفاضات استمارة تضي ح بإعطاء الدواء موقعة من كل
ووىل األمر .
من القائم بوصف الدواء ي

الت تقدم يف المركز
الطعام يف ر
اليامج ي
اللوائح التنظيمية رلينامج هيد ستارت والمؤسسة الوطنية لتعليم األطفال الصغار ( )NAEYCووزارة الزراعة األمريكية
()USDA
ً
برنامح
وفقا لمعيار أداء برنامج هيد ستارت رقم  ،1302.44يجب عىل جميع الوكاالت الحاصلة عىل منحة أو تفويض من
ى ي
هيد ستارت وهيد ستارت المبكر استخدام األموال المقدمة من برامج تغذية األطفال الخاصة بوكالة الغذاء وخدمات
ً
أساس للدفع مقابل خدمات تقديم الوجبات .وفقا لتوجيه المؤسسة
المستهلكي التابعة لوزارة الزراعة األمريكية كمصدر
ي
ً
البنامج يوفر طعاما للوجبات الرئيسية والخفيفة ،يتم
الوطنية لتعليم األطفال الصغار ( )NAEYCرقم  ،5.B.01إذا كان ى
ً
إعداد الطعام وتقديمه وحفظه وفقا إلرشادات برنامج أغذية رعاية األطفال والبالغي ( )CACFPالتابع لوزارة الزراعة
األمريكية.
يف برامج هيد ستارت والتعليم المبكر
الت وضعتها وزارة الزراعة األمريكية فيما يتعلق بإعداد األطعمة
الصارمة
إلرشادات
ا
المبكر
تتبع برامج هيد ستارت والتعليم
ي
الت تم التعاقد معها إلعداد وتقديم وجبات
ألطفالنا وحفظها .ال تستخدم جميع مراكزنا المكرسات .يلزم عىل جميع المطابخ ي
ر
الطعام يف فصولنا الدراسية الحصول عىل تصاري ح بيع طعام صادرة عن مدينتها أو بلدتها ويرسف عليها موظف معتمد من
اختصاص التغذية لدينا مجموعة واسعة من الخدمات ىلبنامجنا ،بما يف ذلك إعداد قوائم الطعام
 .ServSafeيقدم
ي
ر
واإلشاف عليها ومراقبة الحساسية الغذائية لألطفال وعدم تحملهم لبعض األطعمة .يتم تشجيع األش عىل مشاركة
اختصاص التغذية يف برنامج هيد ستارت .باإلضافة إىل ذلك ،يستوعب برنامج
الوصفات المفضلة والتفضيالت الثقافية مع
ي
الغذان القائمة عىل رصورة طبية عند دعمها بوثائق طبيب ،وكلما كان ذلك
النظام
هيد ستارت والتعليم المبكر تعديالت
ي
ً
ممكنا.
الت لم يتم تحضيها من قبل برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو المطابخ المتعاقد معها
األطعمة ي
من أجل االمتثال لجميع المتطلبات الوالئية والفدرالية والتعليمية والغذائية ،ولضمان تطبيق المراقبة المناسبة لحساسية
الطعام وعدم تحمله ،ال يمكن ىلبنامج هيد ستارت والتعليم المبكر السماح ألولياء األمور /األوصياء وأفراد األشة بإحضار
الطعام من الخارج إىل الفصول الدراسية يف المركز خالل ساعات الدراسة العادية .وهذا يشمل األطعمة المعدة يف المبل
ً
وكذلك األطعمة المشباة من المتاجر .نعتقد أن هذا يخلق بيئة ر
أكب أمانا لجميع األطفال الذين نخدمهم .ومع ذلك ،يتم
الت تقام يف
تشجيع أولياء األمور /األوصياء وأفراد األشة عىل إحضار األطعمة معهم يف فاعليات التواصل
االجتماع ي
ي
مراكزنا ،واجتماعات األش ،واحتفاالت أولياء األمور /الفصول الدراسية مثل حفالت نهاية العام ،حيث إن مشاركة الطعام
الت يتناولها الطفل يف
وىل أمر الطفل أو
تبت الروابط المجتمعية .تقع عىل عاتق ي
الوص عليه مسؤولية مراقبة األطعمة ي
ي
ي
هذه الفاعليات.
سياسة تغذية الرضع
الرضاعة الطبيعية
 يرحب برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر باألمهات المرضعات ويدعم المعرفة الحالية فيما يتعلق بفوائد
الرضاعة الطبيعية .
 يشجع المعلمون والموظفون األمهات الحوامل عىل الرضاعة الطبيعية ،حسب االقتضاء .
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يقدم المعلمون والموظفون معلومات عن فوائد الرضاعة الطبيعية لألمهات الحوامل والمرضعات ،حسب
الحاجة .يحتفظ مكتب الصحة بقائمة من موارد الرضاعة الطبيعية المجتمعية (مثل برنامج التغذية التكميلية
للنساء والرضع واألطفال ( ،)WICومجموعات الرضاعة الطبيعية المحلية) للرجوع إليها .
يتم توفب البتيبات الالزمة لمن يختارون الرضاعة الطبيعية أثناء وجودهم يف برامج هيد ستارت والتعليم المبكر.
يعمل المعلمون عىل توفب مساحة مريحة يف كل برنامج من برامجنا ألي أم ترغب يف اإلرضاع يف الموقع وخالل
البنامج .
ساعات ى
يتم توفب مساحة لوجود ثالجة ومجمد يف برامج هيد ستارت والتعليم المبكر لحفظ حليب الثدي المشفوط
ً
والذي يحمل ملصقا .

الصناع
الحليب
ي
الصناع وأشهم .
 ترحب برامج هيد ستارت والتعليم المبكر بالرضع الذين يرضعون الحليب
ي
ً
الصناع إال إذا كان من عبوات لم يتم فتحها من قبل ،ويعدونه وفقا
 ال يقدم المعلمون والموظفون الحليب
ي
لتعليمات ر
الرسكة المصنعة .
الصناع مع مياه مفلبة /معبأة يف زجاجات .يف حالة عدم توفر مياه
 يخلط المعلمون والموظفون بودرة الحليب
ي
لتبد لمدة 10
مفلبة /معبأة يف زجاجات ،يمكن استخدام مياه الصنبور فقط بعد غليها لمدة دقيقة واحدة وتركها ى
دقائق عىل األقل قبل الخلط .
ّ
طبيا مكتوباً
الرضاعات عىل أطعمة صلبة إال إذا قدم مقدم الرعاية الصحية الخاص بالطفل ىتب ًيرا ً
 يجب أال تحتوي
لهذه الممارسة .
الصناع ببكيبة مدعمة بالحديد ،كما يجب تزويد الرضع يف
 يتم تزويد جميع الرضع الذين يرضعون الحليب
ي
صناع جاهز
بحليب
أشهر
4
عن
أعمارهم
تقل
الذين
كز
المر
برنامج هيد ستارت المبكر الذي يقدم يف
ي
لالستخدام .
صناع خاص (أي تركيبة مختلفة عما يتم توفبه يف الرعاية) إىل وجود وثائق
 يحتاج الرضع الذين يرضعون حليب
ي
.
من مقدم الرعاية الصحية الخاص بالرضيع قبل تقديمه له 
الصناع للرضع حت سن عام واحد ما لم يتم تزويد برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
 سيتم تقديم الحليب
ي
طت مكتوب لهذه الممارسة .
بمذكرة مكتوبة من مقدم الرعاية الصحية مع ىتبير ى ي
الحفظ /التدفئة
 يتأكد المعلمون والموظفون من وجود ملصق عىل حليب الثدي بالتاري خ الذي تم شفطه فيه (تقدم األش هذه
المعلومة) واسم الطفل .يمكن حفظ حليب الثدي يف المجمد لمدة تصل إىل  3أشهر أو االحتفاظ به يف الثالجة
إلذابة الثلج لمدة تصل إىل  72ساعة .يمكن إذابة الثلج عنه تحت ماء الصنبور البارد لالستخدام الفوري فقط.
ً
يجب استخدام الحليب األقدم أوال وال يجب إعادة تجميد حليب الثدي .
والت تحتوي عىل اسم البكيبة وتاري خ انتهاء الصالحية،
الصناع يف علبة المصنع األصلية،
 يتم حفظ الحليب
ي
ي
صناع بعد تاري خ انتهاء الصالحية .ال
ويوضع عليها ملصق بتاري خ فتحها .لن يتم استخدام أي تركيبة حليب
ي
الصناع السائل المركز يف عبوة محكمة الغلق للحفاظ
الصناع .يجب أن يكون الحليب
يمكن تجميد الحليب
ي
ي
ً
طازجا ويجب حفظه يف الثالجة بمجرد فتح العبوة؛ يمكن حفظه يف الثالجة لمدة تصل إىل  48ساعة
عليه
الت لم يتم تقديمها
ويجب التخلص من البكيبة غب المستخدمة .يمكن حفظ بودرة الحليب
الصناع المختلطة ي
ي
لمدة تصل إىل  24ساعة يف الثالجة ،وبعد ذلك يجب التخلص من البكيبة غب المستخدمة .يجب وضع عالمة
الصناع الجاهز لالستخدام بتاري خ ووقت الفتح ويمكن حفظه يف الثالجة واستخدامه خالل 48
عىل الحليب
ي
.
ساعة من الفتح 
ّ
 يجب وضع ملصق عىل جميع الرضاعات باسم الطفل وتاري خ خلط البكيبة أو تاري خ إذابة حليب الثدي أو
استالمه يف صورة سائلة .
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الصناع أو
الصناع وحليب الثدي بعد االنتهاء من الرضاعة ،أو إذا ظل الحليب
يجب التخلص من الحليب
ي
حليب الثدي ف درجة حرارة الغرفة ي ر
ألكب من ساعتي .
ي
الصناع وحليب الثدي بأي طريقة بخالف وضعه تحت ماء الصنبور الجاري الداف .
الحليب
تدفئة
يجب عدم
ي

إدخال األطعمة الصلبة
 سيعمل برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ر
مقدم الرعاية الصحية ،إن أمكن)
توصيات
(ومع
األش
مع
اكة
بالرس
ي
ً
لتقديم األطعمة الصلبة وفقا الحتياجات الرضع الفردية .
ً
 يمكن تقديم األطعمة الصلبة يف عمر  6أشهر أو عندما يكون الرضيع مستعدا من ناحية النمو ،ما لم يوجه بغب
ذلك مقدم الرعاية الصحية الخاص بالرضيع .
ً
وىل األمر أو مقدم الرعاية
 يمكن تقديم األطعمة الصلبة للرضع يف عمر  6-4أشهر عندما يطلب ذلك كتابيا ي
الصحية الخاص بالرضيع .
 لن يتم تقديم أي أطعمة صلبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن  4أشهر بدون وثائق مكتوبة من مقدم الرعاية
الصحية الخاص بالرضيع .
ً
ً
بدءا من  6أشهر (أو عندما يكون الرضيع مستعدا من ناحية النمو) ،سيتم تقديم طعام صلب واحد يف كل مرة.

سيتم إعطاء طعام جديد لمدة أسبوع قبل تقديم طعام جديد آخر .سيعمل المعلمون والموظفون عن كثب مع
أولياء األمور /األوصياء لدعم تقديم الطعام الصلب وللمساعدة يف تحديد اإلجراءات المناسبة التخاذها مع تقديم
الطعام .
بيان عدم التميي الخاص بوزارة الزراعة األمريكية ( )USDAرلينامج أغذية رعاية األطفال والبالغي
ً
اىل واللوائح والسياسات المطبقة يف وزارة الزراعة األمريكية ( )USDAالمعنية بالحقوق
عمال
بقانون الحقوق المدنية الفيدر ي
ُ
الت تخضع إلدارة
المدنية ،يحظر عىل  USDAووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة يف برامج  USDAأو ي
القوم أو
الوزارة ،التميب بي األفراد يف أي برنامج أو نشاط تعقده  USDAأو تموله عىل أساس العرق أو اللون أو األصل
ي
الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو االنتقام أو الثأر بسبب نشاط سابق يتعلق بالحقوق المدنية.
البامج (مثل طريقة برايل،
وينبىع لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إىل وسائل اتصال بديلة للحصول عىل معلومات ى
ي
والطباعة الكببة ،ر
والرسائط الصوتية ،ولغة اإلشارة األمريكية ،وما إىل ذلك) االتصال بالوكالة (الوالئية أو المحلية) حيث
قاموا بتقديم طلباتهم للحصول عىل مخصصات .يمكن لألشخاص الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع أو من
ّ
اىل عىل الرقم  .(800) 877-8339باإلضافة إىل ما
إعاقات النطق االتصال بالوزارة من خالل خدمة مرحل المكالمات الفدر ي
البنامج بلغات أخرى بخالف اللغة اإلنجلبية.
سبق ،يمكن أن تتوافر معلومات عن ى
البامج الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية،
البامج ،أكمل استمارة شكوى التميب يف ى
لتقديم شكوى تتعلق بالتميب يف أحد ى
( ،)AD-3027الموجودة عىل اإلنبنت من خالل:
 ،http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlوف أي مكتب من مكاتب  ،USDAأو أكتب خ ً
طابا
ي
ً
موجها إىل  USDAيحتوي عىل جميع المعلومات المطلوبة يف االستمارة .لطلب نسخة من استمارة الشكوى ،اتصل عىل
الرقم.(866) 632-9992 :
عب:
قدم االستمارة مستوفية البيانات أو الخطاب إىل  USDAى
البيد U.S. Department of Agriculture :

ى
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
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1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
الفاكس(202) 690-7442 :؛ أو 
ون program.intake@usda.gov :
ى
البيد اإللكب ي

تلبم هذه المؤسسة بتكافؤ الفرص.

االبتدان والثانوي ( )ESEلوالية ماساتشوستس يوليو /تموز 2018
وزارة التعليم
ي

الطعام يف اجتماعات األرس ومجلس السياسات
وف مجلس السياسات ،فإن برنامج هيد ستارت
األش
اجتماعات
ف
الطعام
يف حي أن لوائح هيد ستارت ال تتطلب توفب
ي
ي
وبالتاىل سنواصل تخصيص مبانية للوجبات طالما كان ذلك
والتعليم المبكر يدعم مشاركة األش بأي طريقة ممكنة،
ي
ً
يرج تذكر أن برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر يجب أن يمتثل لجميع لوائح  Healthو .ServSafe
ممكنا .ى
الت يجب معرفتها:
بعض األمور ي




نحن نقدم مجموعة متنوعة من األطعمة المغذية المعدة يف مطابخنا .
ً
متبف إىل المبل .
وفقا للوائح  Healthو  ،ServSafeال يجوز إرسال أي طعام
ي
نرحب باقباحاتك بشأن قوائم الطعام الخاصة بنا؛ ى
يرج االتصال بمدير الصحة يف برنامج هيد ستارت
والتعليم المبكر عىل الرقم .(413) 387-1268 :
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ريادة أولياء األمور
الحوكمة
يشكل أولياء أمور األطفال المسجلي عضوية اجتماعات األش الخاصة بنا ويضطلعون بالدور المهم لتمثيل أطفالهم يف
االجتماعات الخاصة بموقعك أو مبل رعاية الطفل األشية أو مجموعة الزيارة المبلية .يف اجتماعات األش ،يقدم أولياء
نواج اهتمام أو قلق ،وينتخبون ممثلهم يف مجلس السياسات ويتلقون
البنامج بشأن أي
األمور الحاليون تعليقاتهم إىل ى
ي
تقارير الحوكمة المستمرة ويقدمون المشورة للموظفي حول كيفية تلبية احتياجات األطفال واألش .تعد اجتماعات األش
فرصة رائعة للتواصل مع أولياء األمور اآلخرين ،والتعرف عىل الموظفي بشكل أفضل ،وتقديم آراء حول المناهج واألنشطة
التبعات والفعاليات والدورات التدريبية.
وجمع ى
كما ذكرنا أعاله ،يتم انتخاب أولياء األمور يف اجتماعات األش كأعضاء يف مجلس السياسات ،ويتمثل دورهم يف المشاركة يف
عملية اتخاذ القرارات بشأن رسالة برنامجنا وعملية تشغيله .يف مجلس السياسات ،يراجع األعضاء جميع قرارات التوظيف
البنامج ،وتقارير المبانية والتسجيل والحضور ،وسياسات
(بما يف ذلك التعيي والفصل) ،وطلبات التمويل ،وأهداف ى
ً
ً
أيضا ً
ً
دورا فعاال يف أنشطة التخطيط
تماما مثل تلك الموجودة يف هذا المستند .ألعضاء مجلس السياسات
البنامج —
ى
لتوىل القيادة وتعلم مهارات جديدة وفهم المزيد عن
والمراقبة المستمرة .توفر اجتماعات مجلس السياسات فرصة رائعة
ي
ُ
.
البنامج والتأكد من تمثيل مجتمعك .يجتمع مجلس السياسات مرة واحدة يف الشهر يف األوقات العادية ،تعقد االجتماعات
ى
ف نورثهامبتون ويحصل األعضاء عىل وجبة طعام ورعاية لألطفال وبدل وقودً .
نظرا لحالة عدم اليقي الناتجة عن كوفيد-
ي
ً
عب تطبيق  .Zoomيمكن أيضا استخدام  Zoomيف حالة
 19واللوائح المتعلقة بالتجمعات الكببة ،يمكن عقد االجتماعات ى
الشخض.
الت قد تحول دون عقد اجتماعات بالحضور
سوء الطقس والعقبات األخرى ي
ي
أولياء األمور كمتعلمي
نحن ملبمون بتعزيز بيئة يكون فيها كل من موظفينا وأولياء األمور متعلمي مدى الحياة .نحن نقدم ً
فرصا لجميع أولياء
البنامج المب يىل،
أمور األطفال المسجلي لمعرفة المزيد عن نمو أطفالهم وتربيتهم ،من خالل المشاركة يف فرص التعلم مثل ى
البامج المجتمعية القائمة،
الت تقدمها برامج  Community Actionاألخرى ،وورش العمل مع ى
والمجموعات ي
الت يديرها موظفونا المدربون يف برنامج  .Touchpoints Parenting Curriculumيف اجتماعات األش يف
والمجموعات ي
الت يهتمون بمعرفة المزيد عنها ومحاولة تخطيط تقويمنا
الخريف ،نقوم باستطالع آراء أولياء األمور
لفهم الموضوعات ي
ً
ً
الت نخدمها؛ تحدث إىل معلم طفلك أو
التدريت وفقا لذلك .فرص التعلم مصممة وفقا الحتياجات وموارد جميع المدن ي
ىي
الزائر المب يىل أو منارص األشة للحصول عىل تفاصيل حول كيفية المشاركة.
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التيعات لها
صندوق أنشطة أولياء األمور وجمع ر
صندوق أنشطة أولياء األمور
ماىل متاح يسم صندوق أنشطة أولياء
مبلغ
المبكر
ستارت
وهيد
ستارت
هيد
نامح
لب
تابع
لدى كل موقع وخيار برنامج
ى
ى
ي
ي
األمور .بموجب لوائح هيد ستارت ،يجب توفب األموال للمساعدة يف تحقيق هدف مشاركة أولياء األمور يف تعليم أطفالهم
وتنميتهم.
الت يجب معرفتها:
بعض األمور ي
ً
ً
الت تتضمن محتوى تعليميا ،عىل سبيل المثال،
 يجب إنفاق األموال عىل المواد التعليمية و/أو
الرحالت الميدانية ي
ً
رحلة إىل متحف أو حديقة حيوانات .يشمل ذلك أيضا فاعلية مثل احتفال نهاية العام ،والذي قد يتضمن بعض
البفيه المرتبط بالمنهج والتعلم .
 يجب أن توافق األش عىل اقباح يف اجتماع األش حول كيفية إنفاق األموال .يجب أن يتضمن محض اجتماع
ً
األش سجال بالتصويت عىل المبلغ والغرض المحددين .سبسل أمي اجتماع األش نسخة من المحض إىل
التاىل .يجمع مدير
الموظف المناسب (مثل  ESSأو منارص) للموافقة عليها يف اجتماع مجلس السياسات
ي
الخدمات األشية هذه الوثائق من جميع الموظفي لتقديمها إىل مجلس السياسات .
 يجب أن يوافق مجلس السياسات عىل طلب استخدام األموال .
 بعد الموافقة ،سيتم إخطار الموظفي المناسبي حت تتمكن األش من البدء يف التخطيط لفاعليتهم ويجب
إرسال نسخ من الطلبات الموافق عليها ومحارص االجتماعات إىل مكتب أعمال برنامج هيد ستارت والتعليم
المبكر لدعم النفقات .
 يجب إنفاق األموال وتقديم اإليصاالت إىل مكتب أعمال برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بحلول 30
سبتمب /أيلول من كل عام؛ ال يمكن ترحيل األموال إىل السنة المالية التالية .
ى
التيعات الذي يقوم به أولياء أمور هيد ستارت
جمع ر
البنامج .لدى الحكومة الفدرالية إرشادات وقيود واضحة
التبعات لصالح األطفال يف ى
نرحب باهتمام األش بأنشطة جمع ى
برنامح هيد ستارت وهيد ستارت المبكر اتباع جميع سياسات وإجراءات الوكالة
موظف
للموظفيُ .يطلب من جميع
ى ي
ي
التبعات ونماذج الطلبات عىل ضمان جمع
والبنامج .ستساعد محارص االجتماعات التفصيلية ونماذج التخطيط لجمع ى
ى
.
السفىل من هذا القسم لمعرفة اقباحات من أولياء أمور قاموا بحمالت
الجزء
اجع
ر
المتابعة
وفعالية
السلس
عات
التب
ى
ي
ً
التبعات المحتملي أن تكون دليال وليست قائمة نهائية.
جمع ىتبعات ناجحة .الغرض من قائمة
جامىع ى
ي
التيعات الخاصة بك
الموافقة عل حملة جمع ر
التبعات يف وقت مبكر من العام قدر اإلمكان من خالل اجتماع األش
يجب عىل أفراد األشة بدء جميع مشاري ع جمع ى
التبعات.
وىل أمر ليكون منسق حملة جمع ى
واختيار ي
التبعات واالستخدام المقبح
جمع
ع
مشاري
عىل
بالموافقة
والتصويت
األش
اجتماع
ف
اح
اقب
طرح
يتم
أن
يجب

ى
ي
لألموال وأن يدون ذلك يف محض اجتماع األش .
التبعات إىل مدير العمليات التجارية للموافقة عليها
 يجب تقديم نسخة من المحض ونموذج خطة حملة جمع ى
ً
وقتا ً
التبعات واستخدام األموال الناتجة
يف موعد أقصاه  15مارس /آذار ،مما سيتيح
كافيا لتنفيذ فاعلية جمع ى
اس .
عنها قبل نهاية العام الدر ي
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مرسف المواقع /ر
يعمل أولياء األمور بشكل وثيق مع ر
مرسف الخدمات األشية /مستشاري رعاية الطفل األشية
ي
لضمان اتباع جميع سياسات  Community Actionوبرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر المتعلقة بالشؤون
المالية والعالقات العامة ،بما ف ذلك مراجعة جميع ر
النرسات واإلعالنات ووسائل الدعاية األخرى قبل اإلصدار.
ي
يحظر استخدام اسم أو شعار " "Community Actionو/أو "برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر" عىل أي
والت تتطلب موافقة مسبقة من المدير العام ىلبامج هيد ستارت .
مواد ،باستثناء حاالت نادرة ،ي
التبعات من قبل مدير العمليات التجارية ،تكون األش مسؤولة عن إعداد
بمجرد الموافقة عىل خطة جمع ى
/
.
لموظف برنامج هيد ستارت هيد ستارت المبكر
التبعات ال يجوز
وتنظيم وتنسيق نشاط أو فاعلية جمع ى
ي
اىل لإلدارة والميانية ال يسمح
ر
الفد
المكتب
ألن
عات
التي
جمع
أنشطة
التيعات و/أو
ر
المشاركة يف طلب ر
ي
بذلك .

تحصيل األموال وتوثيقها وإيداعها
ً
والتبعات
التبعات مسؤوال عن توثيق وتحصيل المبالغ المالية

ى
وىل األمر منسق حملة جمع ى
ى
يعتب ي
التبعات .
المتعلقة بحملة جمع ى
ر
ر
التبعات مرسف الموقع /مرسف الخدمات األشية /مستشار رعاية الطفل األشية
 يدعم منسق حملة جمع ى
.
التبعات مسؤول عن توزي ع أي أغراض عىل
جمع
حملة
منسق
ثمنها
المدفوع
لضمان استالم جميع السلع
ى
األش .
 يجب تحرير الشيكات والحواالت المالية باسم منظمة ) .Community Action Pioneer Valley (CAPVال
وىل أمر .
يجوز تحت أي ظرف من الظروف إصدار شيكات /حواالت مالية لموظف أو ي
وىل أمر أو متطوع تابع لمنظمة  CAPVاالحتفاظ بحساب جاري أو توفب باسم
 ال يجوز ألي موقع أو موظف أو ي
المعف من الضائب .مخالفة هذه السياسة سيؤدي إىل التعرض إلجراءات
المنظمة أو استخدام رقم المنظمة
ي
تأديبية تصل إىل وتشمل إنهاء الخدمة .
 يجب وضع جميع الشيكات والحواالت المالية والنقود يف مكان آمن ومغلق يف الموقع حت يتمكن منسق حملة
الماىل لمنظمة .CAPV
ثان ،من إصدار إيصاالت و/أو تسليم األموال إىل المكتب
جمع ى
وىل أمر ٍ
ي
التبعات ،بحضور ي
سيتم إصدار إيصاالت بجميع النقود والشيكات والحواالت المالية المستلمة .سيوقع عىل اإليصاالت منسق حملة
الثان
التبعات بعد مراجعة ى
جمع ى
وىل األمر ي
وىل األمر الشاهد كلما أمكن ذلك .إذا لم يكن ي
التبع إىل جانب توقيع ي
ً
متاحا ،فيجوز ألحد الموظفي التوقيع عىل اإليصال باألحرف األوىل .
إجماىل المبلغ
ووىل أمر آخر من
التبعات
 قبل نقل األموال إىل المكتب
الماىل ،سيتحقق منسق حملة جمع ى
ي
ي
ي
.
التبعات سيحددان المبلغ الذي تم تحصيله من الشيكات والحواالت المالية
المتحصل عليه من حملة جمع ى
والنقود .
الماىل لمنظمة  CAPVوعنوانه  393 Main Streetيف غرينفيلد عند
 سيتم تسليم جميع األموال إىل المكتب
ي
التبعات .
االنتهاء من حملة جمع ى
ر
 يجب تسليم جميع قسائم الدفع وأوامر الرساء والفواتب إىل مكتب أعمال برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
ً
للموافقة عىل النفقات ومعالجتها وفقا لذلك .
ً
لوىل أمر أو أحد أفراد األشة

نظرا ى
لكب حجم منطقتنا الجغرافية وتكلفة الوقود والسيارات ،إذا لم يكن من الممكن ي
الماىل .يف هذه الحالة ،سيقوم
الماىل ،فقد يقوم أحد الموظفي بتسليم األموال إىل المكتب
الوصول إىل المكتب
ي
ي
بالبيد إىل عنوان مبل منسق حملة جمع
موظف حسابات المقبوضات بإرسال إيصال
بإجماىل المبلغ المودع ى
ي
التبعات .
ى
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الت تم جمعها
الوصول للموال ي
يجب دفع جميع نفقات األنشطة من حساب جمع ىتبعات أولياء األمور يف  .Community Actionقد تكون نفقات األنشطة:





البيدية 
المراسالت ى
دفاتر إيصاالت جديدة 
خزينة 
النسخ 

التبعات،
يجب إكمال استمارة رصف األموال ،بما يف ذلك سجل محض االجتماع حيث تمت الموافقة عىل حملة جمع ى
التبعات وتقديمها إىل مدير العمليات التجارية من أجل اإلفراج عن األموال .قد
وتوقيعها من قبل منسق حملة جمع ى
تستغرق هذه العملية أسبوعي أو ر
أكب.
التبعات عن طريق  Community Actionباستخدام شيكات
يجب دفع جميع الفواتب المتعلقة بحملة جمع ى
ً
ينبىع تحت أي ظرف من الظروف أن ُيدفع للبائع نقدا أو بشيك آخر بخالف الشيكات الصادرة
 .Community Actionال
ي
عن  .Community Actionلن تتم معالجة أي مدفوعات أو سداد تكاليف بدون الفواتب أو اإليصاالت المناسبة.
التيعات
أفكار ناجحة لجمع ر
 Mo’s Fudge 
 Maredy 
 Hillside Organic Pizza 
 Yankee Candle 
 Original Works 
 Kringle Candle 
 ABC Fundraising 
 Butter Braid 
 Uncle Jerry’s Tees 
محىل يبيع النباتات 
 متجر زهور
ي
 Nature’s Vision 
 Pierce Bros Coffee 
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فحوصات الخلفية الجنائية وغيها من ررسوط التوظيف
الجنان
الجان
قبل التوظيف ،تتطلب  Community Actionإجراء فحص خلفية جنائية ( )BRCيتضمن :سجل
ي
ي
مرتكت الجرائم الجنسية (،)SORI
( ،)C.O.R.Iوالتحقق من إدارة األطفال واألش ( ،)DCFوالتحقق من معلومات سجل
ىي
برنامح هيد ستارت وهيد ستارت المبكر .تتطلب
موظف
الوطت القائم عىل بصمات األصابع لجميع
وسجل CORI
ى ي
ي
ي
ً
ً
ُ
 Community Actionأيضا إجراء فحوصات خلفية جنائية للمتطوعي والمتدربي .يطلب أيضا من المتعاقدين الذين
يجرون أعمالهم بشكل منتظم يف مواقع هيد ستارت إكمال فحوصات خلفية جنائية وتزويد Community Action
بتعهدات خطية باالمتثال.
الوطت القائم عىل بصمات األصابع بنجاح.
استمرار التوظيف مرهون بإكمال سجل CORI
ي
ً
ً
وجسديا عىل أداء الواجبات الموكلة إليهم مع
عقليا
موظف هيد ستارت /هيد ستارت المبكر قادرين
يجب أن يكون جميع
ي
ً
ُ
ر
.
توفب البتيبات التيسبية المعقولة وفقا لما يقتضيه القانون لهذا يطلب من جميع الموظفي الجدد ،كرسط للتوظيف،
خطرا ً
ً
كببا عىل صحة أو سالمة اآلخرين بسبب
بدن قبل التوظيف للتأكد من أنهم ال يشكلون
الحصول عىل فحص ي
األمراض المعدية.
يجب عىل جميع الموظفي الجدد ،ر
كرسط للتوظيف ،المشاركة يف التدريب والتوجيه المقدمي من Community
موظف برنامج هيد ستارت /هيد ستارت المبكر عىل األهداف والفلسفة
 .Actionباإلضافة إىل ذلك ،سيتم تدريب
ي
األساسية للتعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة ،بما يف ذلك برنامج هيد ستارت ،وطرق تنفيذها.
موظف منظمة CAPV
سلوكيات
ي
موظف  .Community Actionتم تصميم أنظمة القيم ومعايب
أنشطة
لجميع
المرشد
هو
واألخالف
المهت
السلوك
ي
ي
ي
الخدمة لدينا لتعزيز رسالة المنظمة وبالتوافق مع معايب خدمة العمالء لدينا .من الضوري أن ندير أنفسنا وأعمالنا بحيث
ر
األخالف
مبت عىل أساس األداء
ي
يعلم كل من نعمل معهم ومشاركينا وزمالئنا ومرسفينا ومجتمعنا أننا البمنا بتحقيق تمب ي
الرائع.
من المتوقع أن يمتثل جميع الموظفي لتوقعات وسياسات المنظمة كما هو مفصل ف كتيب موظف ً .CAPV
نظرا ألنه
ي
ي
من غب الممكن تفصيل جميع معايب السلوك غب المقبول يف كتيب الموظفي ،تتوقع  Community Actionأن
لمهت .ال يجوز للموظفي ىتبير سلوكهم لمجرد أن كتيب
يستخدم الموظفون المنطق والحكمة يف تحقيق معيار السلوك ا ي
الموظفي ال يحظر اإلجراء أو السلوك عىل وجه التحديد.
سيلبم جميع الموظفي بالتوقعات التالية كحد أدن:
ُ
ومقدم
البنامج وغبهم من الموظفي
 .1يتوقع من جميع الموظفي حماية واحبام خصوصية المشاركي يف ى
ي
الخدمات.
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 .2يجب عىل الموظفي ً
وحست الهندام بما يتناسب مع الوظيفة
دائما الحرص عىل أن يكونوا أنيقي ونظيفي
ي
والمكان.
العاىل واللغة المسيئة أو البذيئة يف أي وقت بحضور
 .3يجب عىل الموظفي االمتناع عن استخدام الصوت
ي
مقدم الخدمات الخارجيي.
المشاركي أو
ي
 .4ال يجوز للموظفي إحضار أسلحة من أي نوع ،بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحض السكاكي والبنادق ورذاذ
الفلفل ،إىل أي موقع عمل أو موقع متعلق بالعمل.
 .5ال يجوز للموظف الحضور إىل العمل تحت تأثب المخدرات أو الماريجوانا أو الكحول؛ ال يجوز للموظفي حيازة
الكحول أو الماريجوانا أو المخدرات أو غبها من المواد الخاضعة للرقابة أو توزيعها أو بيعها أو تعاطيها أو العمل
تحت تأثبها أثناء ساعات العمل أو أثناء القيام بمهام المنظمة.
الوظيف.
 .6ال يجوز للموظفي رفض أداء العمل يف نطاق واجباتهم عىل النحو المبي يف الوصف
ي
 .7لن يتم التسامح مع مضايقة أي موظف أو عميل.
 .8يجب عىل الموظفي تجنب أي موقف ينطوي عىل تضارب يف المصالح (كما هو مفصل يف سياسة تضارب
المصالح) مع واجباتهم تجاه  Community Actionأو مع أي مصلحة لها .يلبم الموظفون بإبالغ ر
مرسفهم بأي
أمور يمكن اعتبارها مؤثرة يف الحفاظ عىل سمعة  Community Actionمن حيث الصدق والباهة.
ر
المرسف بأي عالقة
 .9يحظر عىل الموظفي الدخول يف عالقة مع مشارك /عميل .يجب عىل الموظفي إبالغ
ً
ر
البنامج أو أي شخص تخدمه  .Community Actionسيقوم المرسف
موجودة مسبقا مع أحد المشاركي يف ى
ً
مناسبا.
بإعادة تعيي المشارك إىل موظف آخر ،إذا كان ذلك
كتان.
 .10لن يقوم الموظفون بإزالة أحد ممتلكات  Community Actionمن مبانيها دون إذن ى ي
ُ .11يتوقع من أي موظف يمثل  Community Actionأو يحض فاعلية ترعاها أو ذات صلة بمنظمة Community
 ،Actionمثل مؤتمر أو حفلة موظفي أو أي نشاط آخر معتمد من العمل سواء كان وقته مدفوع األجر أم ال ،أن
يتضف بطريقة مهنية ومسؤولة ومحبمة.
 .12ال يجوز ألي موظف استخدام موارد  Community Actionألي غرض بخالف عمل المنظمة ما لم تسمح
السياسة بذلك عىل وجه التحديد.
ُ
ً
.
 .13سيؤدي تزوير كشوف الحضور واالنضاف أو طلبات سداد نفقات العمل إىل الفصل الفوري يحظر تماما عىل
ون الخاص بمنظمة Community
الموظفي الذين يستخدمون نظام تسجيل وقت الحضور واالنضاف اإللكب ي
 Actionمن مشاركة كلمة المرور للدخول عىل النظام الخاصة بهم أو من جعل موظف آخر يسجل وقت
الحضور أو االنضاف نيابة عنهم.
ً
ر
ر
الصون
البيد
ون أو ى
 .14تقع عىل عاتق الموظف مسؤولية إخطار مرسفه المباش (شخصيا أو عن طريق ى
ي
البيد اإللكب ي
أو الهاتف) يف غضون ساعة واحدة من بداية يوم العمل بأي نوع إجازة يتم أخذها يف غياب الظروف المخففة .إذا
ُ
وسيطلب من الموظف استخدام استحقاقات
لم يتم تقديم اإلخطار ،فسيتم اعتبار هذا الغياب بدون عذر
ً
اىل (قانون اإلجازة المرضية يف والية
ر
الفد
القانون
محميا بموجب قانون الوالية أو
اإلجازات السنوية ،ما لم يكن
ي
تخىل الموظف عن
ماساتشوستش) .إذا استمر هذا الغياب دون إخطار لمدة ثالثة أيام ،سيتم اإلعالن عن
ي
المنصب وسيكون فصله ً
فوريا.
الت تعكس
يجب عل جميع
ي
موظف برنامج هيد ستارت /هيد ستارت المبكر االمتثال لمعايي السلوك اإلضافية ي
معايي أداء هيد ستارت المدرجة أدناه.
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من المتوقع أن يتضف الموظفون واالستشاريون والمتعاقدون والمتطوعون بطريقة مهنية يف جميع األوقات أثناء تمثيل
 Community Actionأو برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بأي صفة .ويشمل هذا ،عىل سبيل المثال ال الحض :مكان
الت يدفع تكاليفها أو يرعاها برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر؛ المشاركة يف اللجان؛ حضور
العمل؛ حضور المؤتمرات ي
ً
االجتماعات مع الوكاالت األخرى أو أعضاء المجتمع .سيلبم الموظفون واالستشاريون والمتعاقدون والمتطوعون أيضا
بإرشادات الخصوصية والرسية يف جميع األوقات (انظر أدناه).
تنطبق معايب السلوك اإلضافية التالية عىل جميع الموظفي واالستشاريي والمتعاقدين والمتطوعي يف برنامج هيد ستارت/
هيد ستارت المبكر:
.1
.2
.3
.4

.5

احبام وتعزيز الهوية الفريدة لكل طفل وأشة واالمتناع عن التنميط عىل أي أساس ،بما يف ذلك النوع أو العرق أو
الجنش أو تكوين األشة.
اإلثنية أو الثقافة أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه
ي
بالبنامج فيما يتعلق بالمعلومات عن األطفال واألش والموظفي
اتباع سياسات الخصوصية والرسية الخاصة ى
اآلخرين (انظر أدناه).
ر
عدم ترك أي طفل بمفرده أو بدون إشاف أثناء وجوده تحت رعاية  Community Actionأو برنامج هيد ستارت
والتعليم المبكر أو دور رعاية الطفل األشية أو االستشاريي أو المتعاقدين أو المتطوعي أثناء رعايتهم.
.
بدن أو إساءة نفسية أو جسدية أو إذالل باإلضافة
استخدام طرق إيجابية لتوجيه الطفل وعدم القيام بأي عقاب ي
الت تنطوي عىل العزل ،أو استخدام الطعام كعقاب أو مكافأة ،أو منع
إىل ذلك ،عدم استخدام
أساليب التأديب ي
ً
االحتياجات األساسية (انظر أيضا سياسة إرشاد الطفل).
يىل كحد
بما
الموظفون
يقوم
أال
ذلك
ويشمل
خطر،
لل
سالمتهم
عدم إساءة معاملة األطفال أو تعريض صحتهم أو
ي
أدن:
البدن؛
أ .استخدام العقاب
ي
ب .استخدام العزل لتأديب طفل؛
ج .تكبيل أو ربط طفل لتقييد حركته أو غلق فم طفل ر
برسيط الصق؛
د .استخدام أو منع الطعام كعقاب أو مكافأة؛
الت تعاقب الطفل أو تحط من قدره أو تهينه؛
المرحاض
استعمال
ه .استخدام أساليب التعلم /التدريب عىل
ي
و .استخدام أي شكل من أشكال اإلساءة النفسية ،بما يف ذلك اإلذالل العام أو الخاص ،أو رفض الطفل أو
ترهيبه أو التجاهل الممتد له أو إفساده؛
البدن عىل طفل؛
ز .االعتداء
ي
ح .استخدام أي شكل من أشكال اإلساءة اللفظية ،بما يف ذلك اللغة البذيئة أو الساخرة أو التهديدات أو
المالحظات المهينة بشأن الطفل أو أشته؛
البدن أو قضاء الوقت بالخارج كعقاب أو مكافأة؛
ط .استخدام النشاط
ي

ً
تأديت ،بما يف ذلك الفصل الفوري.
أي واقعة سلوك غب الئق يمكن أن تكون سببا للخضوع إلجراء ى ي
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سياسة إساءة معاملة الطفل أو إهماله
موظف برنامج هيد ستارت
يتطلب القسم ( )51Aمن الفصل  119من القواني العامة لوالية ماساتشوستس من جميع
ي
ومعلم رعاية الطفل األشية تقديم بالغ إىل إدارة األطفال واألش (“ )”DCFيف والية ماساتشوستس عندما
والتعليم المبكر
ي
يعان من إساءة المعاملة أو اإلهمال .يمتثل برنامج هيد ستارت والتعليم
ما
طفل
أن
ب
لالعتقاد
معقول
سبب
يكون لديهم
ي
ً
المبكر للقسم ( )51Aولوائح وبروتوكوالت  DCFمن خالل تقديم بالغات يف الوقت المناسب عن مثل هذه المخاوف وفقا
لهذه السياسة .تقوم  DCFبعد ذلك بفحص البالغات المتعلقة بإساءة معاملة األطفال وإهمالهم المشتبه بهما والتحقيق
ً
فيها .تتوافق السياسة أيضا مع متطلبات الباب  45من مدونة اللوائح الفدرالية ( ،)CFRالمادتي  )b)(5)(i(1302.47و
والت تتطلب إبالغ وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية بشأن
 )d)(1)(ii(1302.102من معايب أداء هيد ستارت،
ي
الت تتناول
موظف أو
أي بالغات تتعلق بامتثال
متطوع )" Community Action Pioneer Valley (“CAPVللقواني ي
ي
ي
مرتكت الجرائم الجنسية.
تحكم
الت
القواني
أو
وإهمالهم
إساءة معاملة األطفال
ىي
ي
تعريفات إساءة المعاملة واإلهمال بموجب لوائح وزارة الصحة العامة ()110 CMR 2.00
إساءة المعاملة

"ارتكاب أي فعل غب عفوي من قبل موفر رعاية لطفل دون سن ً 18
حقيف لإلصابة
عاما يتسبب يف أو ينشأ عنه خطر
ي
جنش بي موفر الرعاية وطفل
الجسدية أو النفسية ،أو يشكل جريمة جنسية بموجب قواني الوالية ،أو أي اتصال
ي
يرعاه .ال تعتمد إساءة المعاملة عىل الموقع (أي يمكن أن تحدث اإلساءة عندما يكون الطفل يف مكان خارج المبل أو
داخله)".
البدن
االعتداء
ي
ً
ً
ارتكاب أي فعل غب عفوي من قبل موفر رعاية يتحمل مسؤولية صحة طفل أو رعايته يلحق رصرا جسديا بالطفل.

تشمل
اإلصابات
البدنية:

 oالوفاة
 oكرس يف العظام وورم دموي تحت الجافية وحرق واعتالل أي عضو وأي إصابة كببة أخرى من هذا
القبيل
ً
الت حدثت
والظروف
الطفل
عمر
مثل
عوامل
عىل
ا
اعتماد
الجلد
كدمات
أو
الرخوة
األنسجة
 oتورم
ي
فيها اإلصابة وعدد الكدمات ومكانها

اإلساءة النفسية واللفظية /اإلهمال
ً
النفش لطفل أو مشاعر تقدير الذات لديه بما يف
عندما ُيظهر موفر رعاية ،كما هو محدد أعاله ،سلوكيات تؤثر سلبا عىل النمو
ي
متساو باستمرار؛ واستمرار عدم االهتمام من قبل
ذلك التقليل من شأن الطفل أو لومه أو رفضه؛ ومعاملة األشقاء بشكل غب
ٍ
موفر الرعاية بعافية الطفل.
اإلصابة
النفسية
تعت:
ي
اإلساءة الجنسية
موظف  CAPVوطفل ،بما يف ذلك االغتصاب والمداعبة الجنسية والعروض
االتصال بالقوة أو بدونها بي موفر الرعاية أو أحد
ي
الجنش لشخص بالغ.
الفاضحة واستغالل الطفل من أجل اإلشباع
ي
اعتالل أو اضطراب يف القدرة الفكرية أو النفسية للطفل كما يتضح من انخفاض ملحوظ وجوهري يف قدرة
الطبيىع لألداء والسلوك.
الطفل عىل العمل ضمن النطاق
ي
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اإلهمال
عندما يفشل موفر الرعاية ،إما عن عمد أو بسبب اإلهمال أو عدم القدرة ،يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبويد الطفل بالحد
ر
العاطف والنمو ،أو أي رعاية أساسية أخرى،
واإلشاف واالستقرار
األدن من الطعام والملبس والمأوى والرعاية الطبية
ي
رشيطة أن يكون عدم القدرة هذا ال يرجع فحسب إىل عدم كفاية الموارد االقتصادية أو فحسب إىل وجود حالة إعاقة.
التدريب
ً
تدريبا لجميع الموظفي لتعريفهم بأعراض إساءة معاملة األطفال وإهمالهم،
يوفر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
ومسؤوليتهم عن اإلبالغ ،وبروتوكوالت المنظمة لإلبالغ ،وإجراءات  .DCFيتم توفب هذا التدريب لجميع الموظفي أثناء
ً
عب اإلنبنت من
جلسة توجيه الموظفي عند تعيينهم وكل سنة بعد ذلك .يتم توفب التدريب أيضا من خالل التدريب ى
المدع العام للوالية ومن خالل وكالة حماية الطفل المحلية ويضمن برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر حصول
مكتب
ي
جميع الموظفي عىل التدريب من خالل المراقبة المستمرة.
اإلفصاح عن إساءة معاملة أو االشتباه بها
إذا كان هناك إفصاح عن إساءة معاملة طفل أو إهماله أو عندما يكون هناك اشتباه معقول يف إساءة معاملة طفل أو
إهماله ،يجب عل الموظف عل الفور:
 االهتمام بالسالمة النفسية والجسدية للطفل.
 الحصول عىل المعلومات المطلوبة من خالل طرح أسئلة بسيطة مفتوحة وغب متكررة.
مرسفه أو ر
 اإلبالغ ف أقرب وقت ممكن بشكل معقول عن اإلفصاح إىل ر
مرسف أو مدير إدارة أو مدير برنامج
ي
آخر متاح.
 توثيق اإلفصاح بالوقائع يف أقرب وقت ممكن بشكل معقول (بما يف ذلك قاعدة بيانات  .)MyHeadStartيجب
توثيق المعلومات ً
تماما كما تم قولها ،باستخدام عالمات االقتباس قدر اإلمكان (يجب أن تتضمن الشخص الذي
ً
ً
ً
ومقروءا ،ويشمل اسم الموظف بحروف
صحيحا ودقيقا
قالها ومكانها ومحتواها ووقتها) .يجب أن يكون التوثيق
واضحة وتوقيعه وتاري خ ووقت الحادث.
ً
ً
 يف أقرب وقت ممكن ،ستجتمع لجنة لتحديد ما إذا كانت المعلومات تتطلب بالغا إلزاميا إىل  .DCFيجب
أن تشمل اللجنة بحد أدن:
البنامج
 oمدير خدمات دعم الطفل واألشة أو مدير التعليم أو مدير ى
 oمدير أو ر
مرسف عىل الخدمات األشية
 oمدير أو ر
مرسف عىل التعليم
 oالشخص الذي تلف اإلفصاح
 oالموظفي المعنيي اآلخرين حسب االقتضاء أو الحاجة
ً
ً
بالغا إلز ً
اميا (بموجب القسم  )51Aإىل ،DCF
الت تم تلقيها تتطلب
 إذا اتخذت اللجنة قرارا بأن المعلومات ي
فسيقوم مسؤول مكلف بإعداد البالغ لتقديمه.
عب
عب اإلنبنت يف غضون  48ساعة من البالغ ى
عب الهاتف وبوابة ( )51Aى
 سيقدم المسؤول البالغ إىل  DCFى
الهاتف.
ُ
األصىل وأعضاء اللجنة فيما يتعلق بأي نتائج (انظر "توثيق إجراء
 سباقب المسؤول نتيجة البالغ ويتابع مع المب ِلغ
ي
بموجب القسم ( ")51Aالموجود عىل .)SharePoint
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مسؤولية الموظفي اإلضافية:
ً
 إذا اتخذت اللجنة قر ًارا بعدم تقديم بالغ إىل  ،DCFفال يزال كل موظف /معلم  FCCمكلفا بشكل فردي ،ويمكنه
تقديم بالغ إىل  DCFبشكل مستقل إذا كان لديه سبب معقول لالعتقاد بحدوث إساءة المعاملة أو اإلهمال المشتبه
جماع.
به .سيتم بذل كل جهد ممكن للتوصل إىل وفاق يف اآلراء
ي
ً
 لن يكون هناك أي انتقام من  Community Actionضد أي شخص يقدم بحسن نية بالغا عن إساءة معاملة
األطفال أو إهمالهم.
إخطار أولياء األمور
وىل أمر بالبالغات المقدمة يف حاالت االشتباه يف وقوع اعتداء جسدي أو
ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف إخطار ي
الت ال تتضمن العنارص المذكورة أعاله ،تتخذ اللجنة كل قرار بشأن
جنش من قبل ي
وىل األمر أو عنف مب يىل .يف الحاالت ي
ي
إخطار أولياء األمور عىل أساس فردي ،مع األخذ يف االعتبار العوامل ذات الصلة بما يف ذلك أي توجيهات من  DCFحول
اإلخطار.
متطوع Community Action
موظف أو متعاقدي أو
االدعاءات ضد أحد
ي
ي
عند تقديم بالغ عن إساءة معاملة و/أو إهمال طفل ضد منظمة  Community Actionأو أحد موظفيها أو المتعاقدين
معها أو المتطوعي فيها ،فسيتم اتباع اإلجراءات التالية:
ً
 عند استالم الشكوى ،سيقوم الشخص الذي تلف الشكوى بتوثيق تفاصيلها .يجب توثيق المعلومات تماما كما تم
ً
ً
ً
ومقروءا ،ويشمل اسم
صحيحا ودقيقا
تلقيها ،باستخدام عالمات االقتباس قدر اإلمكان .يجب أن يكون التوثيق
الموظف بحروف واضحة وتوقيعه وتاري خ/وقت الحادث( .األشخاص والمكان وما حدث والزمان).
البنامج أو أي مدير آخر متاح ،والذي يقوم عىل الفور بمشاركة المعلومات مع
 يقوم الموظفون عىل الفور بإبالغ مدير ى
مدير الموارد ر
البرسية والمدير التنفيذي.
ً
 وفقا للوائح وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية ماساتشوستس (" ،)"EECال ُيسمح للشخص
ً
إداريا عن العمل من قبل مدير الموارد ر
البرسية حت اكتمال
المذكور يف الشكوى بالعمل مع األطفال ويمكن إيقافه
تحقيق إدارة األطفال واألش (.)DCF
ر
 يف حالة وجود أي ادعاء بوقوع إساءة معاملة أو إهمال يتعلق بطفل أثناء وجوده يف رعاية برنامجنا ،سيقوم المرسف أو
وىل أمر الطفل عىل الفور.
من ينوب عنه كذلك بإشعار ي
اإلقليم
البنامج أو من ينوب عنه باإلبالغ عن الشكوى إىل  DCFو  ،EECوإخطار مكتب هيد ستارت
 يقوم مدير ى
ي
بطبيعة البالغ يف أقرب وقت ممكن بعد تقديمه إىل  DCFو .EEC
 سيتم إجراء مقابالت إضافية مع الموظفي المعنيي من قبل مدير الموارد ر
البنامج المناسبي.
البرسية
وموظف ى
ي
 عند االنتهاء من المقابالت و/أو ظهور نتائج تحقيق  DCFو  ،EECيقرر مدير الموارد ر
البرسية ما إذا كان الشخص
ً
موظف  ،CAPVبما يف ذلك الفصل الفوري ،أم ال.
المذكور يف الشكوى سيخضع إلجراءات تأديبية وفقا لممارسات
ي
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يجوز للموظف العودة إىل مهامه المعتادة مع األطفال يف حالة وجود ادعاء "غب مدعوم" من خالل تحقيق  DCFو
 ،EECوبإذن من الموارد ر
البرسية و  DCFو  .EECعند عودته إىل العمل ،ستتم معالجة فحص خلفية جنائية ()BRC
الوطت
تكت الجرائم الجنسية ( )SORIوسجل CORI
ي
مع إدارة األطفال واألش ،والتحقق من معلومات سجل مر ى ي
القائم عىل بصمات األصابع من جديد.
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التعليم
وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية ماساتشوستس
ر
الت ترسف عىل خدمات التعليم والرعاية يف مرحلة
ه الوكالة ي
وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة ( )EECي
.
الت تمنح تراخيص رعاية األطفال ،فإن
الوكالة
بصفتها
ماساتشوستس
الطفولة المبكرة وخدمات ما بعد المدرسة لألش يف
ي
ً
البامج المرخصة لضمان الحصول عىل قيمة تعليمية عالية ،فضال عن الصحة والسالمة.
 EECلديها معايب جودة لجميع ى
البنامج /معلم  FCCقد أثبت أنه قد تم استيفاء المعايب الموضحة يف لوائح .EEC
يعت الحصول عىل ترخيص أن ى
ي
ون من خالل:
لمزيد من المعلومات حول لوائح رعاية الطفل الخاصة بوزارة  ،EECيمكنك زيارة موقعها اإللكي ي
https://www.mass.gov/lists/licensing-regulations-for-group-and-school-age-child-careprograms
التنظيم ىلبنامج هيد ستارت والتعليم المبكر (المعروف
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل معلومات حول سجل االمتثال
ي
ً
سابقا بمركز تنمية األطفال وأولياء األمور) ،ى
اإلقليم لوزارة  EECوعنوانه1441 Main Street, :
يرج االتصال بالمكتب
ي
 ،Suite 230, Springfield, MA 01103أو عىل الرقم.(413) 788-8401 :
المتطوعون والبدالء والمتدربون الذين يعملون يف فصول هيد ستارت
ً
تماما مثل موظفينا ،يجب عىل أفراد األش وغبهم الذين يتطوعون عىل نحو منتظم يف الفصول الدراسية ويتعاملون مع
ً
ُ
الماص،
بدن خالل العام
رص .سيحتاجون أيضا إىل تقديم إثبات عىل إجراء فحص ي
ي
األطفال المسجلي إكمال فحص  BRCم ي
بما يف ذلك إثبات تقييم ساري لخطر اإلصابة بالسل وإثبات المناعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية (.)MMR
سيتم توجيه المتطوعي للتحىل بمعرفة أساسية حول مكان عملهم والسلوك المناسب /المهت ف بيئاتنا .ر
يرسف عىل
ي ي
ي
ً
أبدا دون رقابة مع األطفال.
التعليم وال يبكونهم
المتطوعي يف الفصول الدراسية الطاقم
ي

سياسة إرشاد الطفل
يف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ،نعمل عن كثب مع األش لدعم نمو األطفال وتطورهم يف بيئات تعليمية آمنة
ً
أيضا أن النمو الصح ال يتقدم ً
دائما بنمط سلس وسهل لكل من الطفل ومقدم الرعايةً .
غالبا
ومحفزة وداعمة للنمو .نعلم
ي
ي
ما تحدث اضطرابات يف تطور السلوك والمهارات قبل حدوث انطالقات مهمة وتقدم محرز ،وكل هذا رصوري للنمو
والتطور .نفبض يف عملنا أن أولياء األمور لديهم معلومات متخصصة عن أطفالهم ،ونتعاون معهم أثناء مشاركتهم يف تنمية
أطفالهم وتعلم كيفية القيام بذلك .بناء العالقات ودعمها هما جوهر كل ما نقوم به ،ألن األطفال يطورون مهاراتهم المبكرة
الذان ،يف سياق هذه العالقات.
األساسية ،مثل الثقة يف اآلخرين والرحمة والثقة والتنظيم
ي
تحدد هذه السياسة ممارساتنا اليومية لتوجيه سلوك األطفال واالستجابة له بطرق تعزز العالقات والروابط وتحد من
ً
البنامج .تحدد سياسة إرشاد الطفل أيضا نظام إدارة
استخدام الممارسات اإلقصائية مثل الفصل المؤقت واالستبعاد من ى
الت تتطلب توقف الرعاية المؤقت.
الحاالت المعمول به لدعم جميع األطفال واألش والظروف المحدودة ي
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ر
اإلرساف الفعال:
 .1ف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ،يجب ر
اإلشاف عىل األطفال يف جميع األوقات .لن ُيبك أي طفل بمفرده
ي
ر
أثناء وجوده يف رعاية برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر .يجب اإلشاف عىل األطفال يف مرحلة ما قبل المدرسة
من خالل الرؤية والسمع ف المقام األول .يمكن ر
اإلشاف عىل األطفال يف مرحلة ما قبل المدرسة لفبة وجبة من
ي
خالل السمع وحده ،كما هو الحال عندما يكون الطفل يف الحمام ،ولكن يجب عدم تركهم بدون رإشاف.
 .2يجب ر
اإلشاف عىل الرضع والدارجي من خالل الرؤية والسمع يف جميع األوقات .أثناء نوم الرضع والدارجي،
ً
يجب عىل الموظفي أن يتخذوا مكانا بحيث يمكنهم رؤية جميع األطفال وسماعهم .إذا كان بعض األطفال
ً
ً
مستيقظا والبعض اآلخر ً
نائما ،يجب أن يكون هناك شخص يتعامل مع األطفال المستيقظي ويجب أيضا أن
ً
منتبها بالرؤية والسمع للطفل النائم /لألطفال النائمي.
يكون هناك شخص ما
يف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ،نوجه سلوك األطفال من خالل:
ً
 .3الحفاظ عىل التواصل المتكرر والمستمر مع األشة للتخطيط والتعاون معا من أجل نجاح الطفل .يدرك
الت يجب عىل األش تقديمها يف كل مرحلة من مراحل النمو.
المعلمون المعلومات الهامة ي
اللفط.
اللفط وغب
 .4بناء الثقة والتفاهم من خالل المالحظة واالستماع واالستجابة لتواصل األطفال
ي
ي
 .5مراعاة تفرد األطفال ،والتعرف عىل واحبام الحالة المزاجية الفريدة لكل طفل وأسلوب تعلمه وثقافته وخلفيته
األشية.
 .6ترتيب البيئة ،بما يف ذلك األثاث والمواد األخرى ،لتشجيع التعلم واالستقاللية.
الت
 .7تزويد
زمت منظم ويمكن التنبؤ به ويسمح بمتسع من الوقت لألطفال لالستمتاع باألنشطة ي
األطفال بجدول ي
ً
يختارونها وفقا لوتبتهم الخاصة.
اليوم.
الزمت والروتي
 .8تعزيز الشعور باألمان من خالل توفب االتساق يف الجدول
ي
ي
 .9تصميم األنشطة الفردية والجماعية الت توفر ً
فرصا مدعمة لبناء المهارات.
ي
اإليجان والفكاهة
والتعزيز
التوجيه
وإعادة
المناسب،
للسلوك
نموذج
عرض
 .10توجيه سلوكيات األطفال من خالل
ىي
والتشجيع والتعليم المستهدف يف حل المشكالت االجتماعية.
 .11تزويد األطفال بتوقعات إيجابية واضحة ومالئمة من ناحية النمو ومطبقة بطريقة متسقة ومرنة.
تعاون مع األطفال.
 .12وضع القواعد والتوقعات بشكل
ي
 .13دعم األطفال لفهم وإدارة والتعبب عن مشاعرهم بشكل مناسب.
 .14توقع التحديات والتدخل قبل ظهور المشكلة.
الت تساعد عىل بناء المهارات بي المعلمي وأفراد األشة واألطفال.
 .15العمل كفريق لتقديم الدعم والظروف ي
المعلمون وموظفو الدعم متعلمون نشطون.
 .16االستجابة للمواقف غب اآلمنة باستخدام اسباتيجيات خفض الحدة واإلقرار واإلصالح.
 .17استخدام نظام إدارة الحاالت الخاص ىببنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للدعم المستمر.
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ً
يف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ،ال نستخدم مطلقا:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

البدن بأي شكل.
العقاب
ي
العزل لتأديب طفل.
تكبيل أو ربط طفل لتقييد حركته أو غلق فم
طفل ر
برسيط الصق
الطعام كعقاب أو مكافأة
أساليب التعلم /التدريب عىل استعمال المرحاض
الت تعاقب الطفل أو تحط من قدره أو تهينه
ي
أي شكل من أشكال اإلساءة النفسية ،بما يف ذلك
اإلذالل العام أو الخاص ،أو رفض الطفل أو ترهيبه أو
التجاهل الممتد له أو إفساده؛

البدن
االعتداء
ي
اإلهمال الجسدي ،مثل ترك الطفل بدون رإشاف أو
عدم تلبية احتياجاته
أي شكل من أشكال اإلساءة اللفظية ،بما يف ذلك
اللغة البذيئة أو الساخرة أو التهديدات أو المالحظات
المهينة بشأن الطفل أو أشته
البدن أو قضاء الوقت بالخارج كعقاب أو
النشاط
ي
مكافأة

عالوة عل ذلك:
مباش عىل الصحة والسالمة ،يمكن لمقدم الرعاية مساعدة الطفل جسدياً
ف الظروف القصوى ،عندما يكون هناك خطر ر
ي
ي
لمنع إصابة نفسه أو اآلخرين ،مثل إبعاد الطفل عن السياج أو األثاث ،أو منع الوصول إىل وضع غب آمن.
نظام إدارة الحاالت
تعتب إدارة الحاالت يف صميم دعم األطفال واألش .يتم استخدامها للتقييم والتخطيط والتيسب وتنسيق الرعاية والمنارصة.
ى
يستخدم برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ثالثة مستويات من إدارة الحاالت :عامة ومستهدفة ومكثفة .يتلف جميع
األطفال إدارة عامة للحاالت ،ويتم تحديد حصول األطفال عىل إدارة حاالت مستهدفة أو مكثفة ً
بناء عىل احتياجاتهم.
ر
مباش،
عندما يتدخل سلوك الطفل يف المشاركة يف بيئة التعلم أو يعرض نفسه أو اآلخرين لخطر اإلصابة بضر
تستخدم فرق التعليم والخدمات األشية والخدمات الصحية والنمائية إجراء إدارة الحاالت المستهدفة وأدواتها
يىل:
الت يتم اتخاذها باستمرار ما ي
للدعم .تشمل الخطوات ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ررساكة مستمرة مع األرسة.
أداة التفكي والتخطيط الخاصة بالمعلم المستخدمة للتفكب يف التأثبات عىل سلوك الطفل وأفضل طريقة
لتقديم الدعم.
ر
الت تدعم الطفل بشكل أكب فاعلية.
متتبع السلوك لتتبع التأثبات عىل السلوك بمرور الوقت ،واالسباتيجيات ي
متخصض الخدمات النمائية.
التشاور مع
ي
اإلحاالت لخدمات التدخل المبكر أو الببية الخاصة أو الصحة السلوكية حسب االقتضاء.
الت يتم وضعها مع األشة لتحديد أوجه الدعم االستباقية وشيعة
خطة الدعم المستهدفة ( )TSPي
االستجابة.
متتبع  TSPلتتبع تنفيذ اسباتيجيات  TSPوما إذا كانت تدعم الطفل بنجاح.
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عندما ال تدعم  TSPبشكل فعال احتياجات الطفل أو تستمر تضفات الطفل يف تعريض نفسه أو اآلخرين للضر ،ينظر
ً
للبنامج وفقا لقواني الحقوق المدنية الفدرالية والوالئية لدعم الطفل والمعلمي
البنامج يف إجراء تعديالت معقولة ى
مدير ى
.
البنامج يف االعتبار إلجراء تعديالت معقولة عىل
البنامج بشكل عام تتضمن بعض ال
الت سيأخذها مدير ى
وبيئة ى
ي
نواج ي
يىل:
ما
البنامج
ى
ي








نسبة الموظفي 
تكوين مجموعات الموظفي واألطفال 
الروتي والجدول 
البتيب المادي للغرفة 
رشاء أدوات ومواد إضافية للتهدئة /التنظيم 
أوقات الوصول /المغادرة الخاصة بالطفل 
أنشطة بديلة (عىل سبيل المثال ،مجموعة صغبة /موقع مختلف) لفبات اليوم الصعبة 

توقف الرعاية المؤقت
يتم استخدام توقف الرعاية المؤقت يف ظروف محدودة حيث يوجد تهديد خطب للسالمة ال يمكن الحد منه من خالل
إجراء تعديالت معقولة عىل برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر .الغرض من توقف الرعاية المؤقت هو تطوير و/أو تقوية
الحاىل .سيتم حجز مكان الطفل أثناء توقف الرعاية
اس أو برنامجه
البنامج
تعديالت ى
ي
لدعم الطفل داخل فصله الدر ي
ً
اإلضاف الالزم مع الحفاظ عىل سالمة الطفل واآلخرين.
ينبىع أن تشتمل خطة توقف
المؤقت ،مما يتيح وقتا لتقديم الدعم
ي
ي
يىل:
الرعاية المؤقت عىل ما ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وثائق تهديد السالمة الخطب.
التعديالت المعقولة المقدمة.
االستشارات وأوجه الدعم المقدمة.
المهت والتدريب والدعم للمعلمي.
التطوير
ي
زيارة مبل األشة ودعمها خالل فبة توقف الرعاية المؤقت.
خطة الدعم ُ
المستهدفة.
خطة العودة إىل الرعاية.

الينامج
الفصل المؤقت واالستبعاد من ر
ً
وفقا لمعيار أداء هيد ستارت رقم  ،1302.17فإن استخدام الفصل المؤقت (انظر توقف الرعاية المؤقت أعاله) واالستبعاد
البنامج بسبب سلوك الطفل محدود للغاية .إذا قرر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ،بعد تنفيذ وتوثيق جميع
من ى
الخطوات الموضحة أعاله ،وبالتشاور مع الوالدين ومعلم الطفل والوكالة المسؤولة عن قانون تعليم األفراد من ذوي
ً
ً
ً
مستمرا لسالمة
خطبا
اإلعاقات (( )IDEAإن وجد) ومستشار الصحة النفسية ،أن استمرار تسجيل الطفل يمثل تهديدا
البنامج ليس المكان األنسب للطفل ،سيعمل برنامج هيد ستارت والتعليم
الطفل أو األطفال المسجلي اآلخرين وقرر أن ى
مباش إىل مكان ر
المبكر مع هذه الكيانات لتسهيل انتقال الطفل بشكل ر
أكب مالءمة.
ر
مبارسة مع األطفال أو لديهم اتصال مع األطفال االليام بهذه السياسة .أي
يجب عل جميع األشخاص الذين يعملون
ستعتي من أسباب التعرض إلجراءات تأديبية تصل إىل وتشمل الفصل من العمل.
مخالفة لهذه السياسة
ر
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دليل الخدمات النمائية
يحدد دليل الخدمات النمائية ىلبنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ( )HSELPإطار العمل والخدمات والممارسات
واإلجراءات المستخدمة لدعم جميع األطفال وأشهم .تكمن جذور برنامجنا يف نهج ™ ،Brazelton Touchpointsحيث
من المسلم به أن كل النمو يحدث يف سياق العالقات .عملية النمو ليست سلسة ،لكنها تتسم بفبات تراجع وانطالق
وتوقف مؤقت .باإلضافة إىل ذلك ،يؤكد النهج أن صحة الطفل ونموه يعتمدان عىل قوة عالقاته مع البالغي الذين يعتنون
موظف الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة المبكرة هم رشكاء مهمون يف دعم هذه العالقات وتعزيزها .يتم تدريب
به ،وأن
ي
ً
التأمىل ويستخدمون فرقا متعددة التخصصات لضمان تمتع كل
موظف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر عىل هذا النهج
ي
ي
أشة بشبكة دعم قوية داخل كل من برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ومجتمعهم .تم تصميم الخدمات النمائية ىلبنامج
هيد ستارت والتعليم المبكر مع وضع األطفال الفرديي ومجموعات األطفال والموظفي واألش يف االعتبار.
جنبا إىل جنب مع أولياء األمور ،يستخدم برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر سلسلة متصلة من الخدمات النمائية
ً
االستباف واالستشارات
ثقافيا .تتضمن سلسلة الخدمات هذه الدعم
لدعم صحة ورفاهية األطفال بطرق مالئمة
ي
والدعم شي ع االستجابة وإدارة الحاالت.
هرم لبتيب أوجه الدعم يف طبقات من األسفل إىل األعىل،
يستخدم برنامج هيد ستارت والتعليم
المبكر نموذج إطار عمل ي
ً
ً
.
الهرم هو وسيلة لدعم الكفاءة العاطفية
النموذج
المكثف
الدعم
نحو
ا
وصعود
بدءا من العالقات والدعم العام
ي
ه العالقات ،بما يف ذلك العالقة بي األهل والطفل ،والعالقات
االجتماعية عند الرضع واألطفال الصغار .قاعدة الهرم ي
بي المعلم والطفل ،والعالقات بي األهل والمعلم ،والعالقات بي الموظفي وبعضهم البعض ،والعالقات بي األقران.
ر
األكب أهمية.
ه نقطة البداية والمكون
عند القاعدة ،تكون العالقات ي
هذا هو المكان حيث تدعم االفباضات والمبادئ التوجيهية المستندة
إىل قوة نهج ™ Touchpointsالمعلمي يف عالقاتهم مع األطفال
ه بيئة التعلم ،بما
واألش ومع بعضهم البعض .الطبقة التالية من الهرم ي
يف ذلك المساحة والمواد ،باإلضافة إىل األعمال الروتينية واألنشطة
والنسب وديناميكيات المجموعات والحالة النفسية .تركز الطبقة
والعاطف المستهدفة
االجتماع
الثالثة من الهرم عىل أوجه الدعم
ي
ي
لمساعدة األطفال عىل تعلم التواصل والتأقلم ومهارات أخرى
لمساعدتهم يف تنظيم عواطفهم وسلوكهم يف برنامج هيد ستارت
والتعليم المبكر ،تتضمن هذه الطبقة التدريس المقصود والمنهج مثل
 ،Second Stepباإلضافة إىل اسباتيجيات التنظيم المشبك المصممة
لمساعدة األطفال عىل تطوير واستخدام المهارات يف الوقت الراهن
(مثل تقنيات التنفس) .يتم تخصيص الطبقة العليا من الدعم للطفل
داخل نظام أشته وبيئة محددة يف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر.

دعم مكثف
والعاطف المستهدفة
االجتماع
أوجه الدعم
ي
ي
بيئة التعلم
العالقات

إجراء ر
اإلرساف
ر
ر
يخضع األطفال لإلشاف الدائم يف رعايتنا .معلمو مرحلة ما قبل المدرسة مسؤولون عن اإلشاف عىل األطفال من خالل الرؤية يف
ر
اإلشاف عليهم من خالل السمع لفبة وجبة ،كما هو الحال عندما يكون الطفل يف الحمام.
المقام األول ،ويمكن

38

يجب أن ر
يرسف معلمو الرضع /األطفال الدارجي عىل األطفال من خالل الرؤية والسمع يف جميع األوقات.
فيما يل بعض اإلجراءات اإلضافية الت اتخذناها لضمان إجراء ر
اإلرساف يف جميع األوقات:
ي
ي








اس إىل الملعب أو من
عندما تقوم المجموعات بتغيب مواقعها ،عىل سبيل المثال عند االنتقال من الفصل الدر ي
الملعب إىل الحافلة ،يجب تسجيل الحضور يف كل نقطة مغادرة ووصول .
عند تسجيل الحضور ،يجب مناداة اسم كل طفل ويجب عىل المعلمي التحقق من حضور كل طفل .عد الرؤوس
يكف للتحقق من الحضور .
ال ي
عند الذهاب ف رحالت ميدانية أو جوالت ف الح ،سيكون هناك "حقيبة رحلة ميدانية" ً
دائما مع المجموعة.
ي
ي
ي
يجب أن تحتوي هذه الحقيبة عىل مواد اإلسعافات األولية باإلضافة إىل معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ
والمعلومات الطبية والمعلومات الخاصة بتسليم كل طفل يف المجموعة .
ً
البامج الصحية تجب ذلك ،فيجب أيضا نقل أدوية الطوارئ يف حقيبة الرحلة الميدانية .
إذا كانت ى
ً
يجب حفظ حقيبة الرحالت الميدانية بعيدا عن متناول األطفال .
سيكون هناك ً
شخض أو خاص بالمنظمة) مع المجموعة عندما تكون خارج
دائما هاتف جوال يعمل (سواء
ي
الموقع .
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رعاية الطفل األرسية
معلم رعاية الطفل األشية الذين تم ترخيص برامجهم مع وزارة التعليم
يتعاقد برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر من الباطن مع
ي
.
البامج بمشاركتها مع أولياء
فيما
)
EEC
(
والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية ماساتشوستس
يىل معلومات إضافية تلزم  EECى
ي
األمور قبل أن يبدأ الطفل يف ارتياد إحدى دور رعاية الطفل األشية:
التسجيل /االستيعاب
.
يتم توضيح عدد األطفال الذين قد يتوىل معلم  FCCرعايتهم يف وقت واحد يف ترخيصه يجوز للمعلم يف أي وقت أن يرع
فقط عدد األطفال المدرج يف ترخيصه؛ يشمل هذا العدد أطفال المعلم حسب أعمارهم .باإلضافة إىل ذلك ،تنص لوائح
وزارة التعليم والرعاية ف مرحلة الطفولة المبكرة ( )EECعىل أن معلم  FCCال يمكنه رعاية ر
أكب من ثالثة ( )3أطفال دون
ي
عمر الثانية ( )2مع بلوغ أحد هؤالء األطفال ً 15
ر
ويمش بدون مساعدة ،إال إذا كان لديه مساعد.
األقل
عىل
العمر
من
ا
شهر
ي
إذا كانت دار  FCCتقدم خدمات هيد ستارت ،فال يجوز للمعلم رعاية ر
أكب من طفلي ( )2دون عمر الثانية .إذا وظف المعلم
ً
مساعدا (انظر أدناه) ،فيمكنه رعاية ما يصل إىل أربعة ( )4أطفال دون عمر الثانية.
المساعدون يف دور رعاية الطفل األرسية
ر
معلم  FCCمساعدون لمعاونتهم يف رعاية أطفال دور رعاية الطفل ،برسط موافقة  EECعليهم .يف حالة
قد يكون لدى
ي
ً
االستعانة بمساعد وعند القيام بذلك ،يجب عىل المعلم إخبارك مسبقا ،ويجب أن تتاح لك الفرصة لمقابلة المساعد الذي
ً
البنامج .قد يستعي المعلم أيضا بمتطوعي من وقت آلخر ،وعىل الرغم من أنهم لن يقدموا رعاية األطفال يف
سيعمل يف ى
ر
البنامج بشكل مباش ،إال أنهم سيكونون يف أماكن العمل ويساعدون يف رعاية األطفال.
ى
الينامج
ساعات عمل /إغالق ر
ً
سيقدم لك معلم  FCCمخططا للسياسات المتعلقة بساعات الرعاية وأي سياسات تختلف عن تلك الموجودة يف هذا
ً
ً
ً
إشعارا مسبقا بشأن اإلغالق لألش.
الكتيب .عندما يكون ذلك ممكنا ،سيقدم معلمو FCC
احتياجات رعاية الطفل األرسية /الرعاية البديلة
ً
يتم توفب رعاية بديلة ،إذا كان ذلك ممكنا ،كلما احتاج معلم رعاية الطفل األشية التابع ىلبنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
إىل اإلغالق بسبب المرض أو اإلجازة .سيخطرك معلم  FCCالخاص بطفلك باإلغالق ويعد لك رعاية بديلة يف مبل معلم
 FCCتابع لبنامج هيد ستارت والتعليم المبكر آخر ،إذا كان ً
متاحا.
ى
يتم تقديم معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ وغبها من المعلومات الحيوية إىل معلم  FCCالبديل.
ً
معلم  ،FCCقد ال يتمكن
نظرا للمتطلبات المحددة للموقع أو أوقات التوصيل /االستالم أو عمر الطفل أو توفر أماكن لدى ً ي
برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر من ترتيب رعاية بديلة يف جميع المواقف .قد ترفض األش أيضا الرعاية البديلة .ال يتم
فرض أي رسوم إذا لم يتمكن برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر من تقديم رعاية بديلة أو إذا تم رفض الرعاية .يف حالة
وىل األمر سواء كان الطفل يحض بالفعل أم ال.
ترتيب رعاية بديلة وقبولها ،سيتم فرض رسوم عىل ي
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ً
ى
غالبا ما يستمتعون بالتغيب عند الذهاب إىل معلم  FCCجديد ،حيث توجد ألعاب مختلفة
يرج مالحظة أن األطفال
ً
وأصدقاء جدد .يمكنك بالطبع زيارة دار الرعاية البديلة قبل اتخاذ قرارك بشأن قبولها مؤقتا .ى
يرج عدم مناقشة تغيب رعاية
الحاىل
طفلك عىل أساس دائم مع معلم  FCCللرعاية البديلة .فهذا يضعه يف موقف حرج .إذا شعرت يف أي وقت أن مكانك
ي
يرج االتصال بمكتب التسجيل أو مدير التعليم.
يلت احتياجات طفلك ،ى
غب مناسب أو ال ى ي
سياسات الصحة يف دور رعاية الطفل األرسية
لدى معلمو رعاية الطفل األشية سياسات الصحة الخاصة بهم .ى
يرج التحدث مع معلم رعاية الطفل األشية حول
سياساته.
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االنتقاالت
البنامج أو عن طريق التعاقد مع رشكة
يتم توفب االنتقاالت يف برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لألطفال إما عن طريق ى
حافالت محلية .إذا كانت أشتك بحاجة إىل خدمات االنتقاالت ،سيتمكن موظفو التسجيل أو منارص أشتك من
مساعدتك عن طريق ملء استمارة طلب انتقاالت.
يتم اتخاذ قرارات توفب االنتقاالت من خالل تقييم احتياجات األشة وتوافر مكان واألموال المتاحة ،باإلضافة إىل االمتثال
لوزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة ( )EECفيما يتعلق بإمكانية إكمال مسار الحافلة يف  45دقيقة أو أقل.
البوتوكوالت ،تفضل
قد تتأثر سياسات االنتقاالت الواردة أدناه ىببوتوكوالت كوفيد 19-الخاصة بنا .للتعرف عىل أحدث ى
بزيارة .www.communityaction.us/parenthandbook
خطوط اإللغاء
ً
ً
بمجرد أن يتلف طفلك خدمة االنتقاالت بالحافلة ،ستكون ملزما باالتصال بخط اإللغاء قبل الساعة  6:30صباحا إذا كان
يىل أرقام خطوط اإللغاء:
طفلك لن يستخدم خدمات االنتقاالت يف أي يوم معي .فيما ي
آميست
غرينفيلد /ترنرز فولز
سيينغفيلد
ويستفيلد /ويست ر
فلورنس /نورثهامبتون
أورانغ

(413) 584-1264
(413) 475-1430
(413) 654-1775
(413) 387-1282
(978) 575-0522

خدمات االنتقاالت
ً
يىل :بداية
قد تكون هناك أوقات خالل العام قد تحتاج فيها خدمات االنتقاالت المقدمة لألش إىل إعادة التقييم بناء عىل ما ي
اس جديد أو تغيب يف عنوان األشة أو البيئة التعليمية أو الوصول إىل وسائل انتقاالت أخرى أو تغيب يف نقاط األولوية.
عام در ي
ً
ً
إشعارا قبل أسبوعي من إلغاء الخدمة
إذا تبي أن طفلك لم يعد مؤهال للحصول عىل خدمة االنتقاالت ،فسيتم إعطاؤك
حت تتمكن من اتخاذ ترتيبات أخرى.
صفحة التوقيع الخاص باالنتقاالت
البنامج بطرق مختلفة ،ويشمل ذلك السيارات الخاصة ووسائل النقل العام والسب عىل األقدام
يأن األطفال إىل مواقع ى
ي
.
الت يوفرها برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو المدارس الحكومية المحلية تطلب منا وزارة EEC
المدرسية
والحافالت
ي
جمع المعلومات عن كيف تنوي توصيل طفلك واصطحابه من المدرسة ،ويتعي توقيعك عىل هذه االستمارة بالموافقة
الت ترغب بها.
عىل خيارات وسائل النقل ي
النقل بسيارة خاصة
وىل األمر/
اس أو دار رعاية الطفل
يتوفر موقف للسيارات يف كل موقع .يجب عىل ي
الوص مرافقة الطفل إىل الفصل الدر ي
ي
ر
.
األشية ويجب أن يتأكد من أن المعلمي عىل دراية بأن اإلشاف عىل الطفل انتقل إليهم يجب عىل السائقي القيادة
وتوج الحذر عند القيادة يف موقع رعاية األطفال أو حوله .وقوف السيارات غب مسموح به يف
ببطء ( 5ميل يف الساعة)
ي
ينبىع ترك السيارة بدون
ينبىع ترك أي طفل بمفرده يف سيارة متوقفة .ال
األماكن المخصصة للحافالت المدرسية .ال
ي
ي
مراقبة والمحرك يعمل.
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ر
والمش
وسائل النقل العام
ي
اتصل بموقع برنامجك إذا كنت بحاجة إىل مساعدة فيما يتعلق بمواعيد ومواقع وسائل النقل العام أو إذا كانت لديك أية
وىل األمر/
اس أو دار رعاية
مخاوف بشأن حالة عالمات ممرات العبور .يجب عىل ي
الوص مرافقة الطفل إىل الفصل الدر ي
ي
الطفل األشية.
سالمة المشاة
ً
البنامج ويتم
دخولهم
من
ا
يوم
30
أول
خالل
المبكر
والتعليم
ستارت
هيد
برنامج
ف
لألطفال
المشاة
سالمة
يتم تدريس
ى
ي
مشاركة ر
نرسة حول سالمة المشاة مع أولياء األمور عند التسجيل.
نشجع األرس عل تعزيز قواعد سالمة المشاة التالية مع أطفالهم:








اعب الشوارع عند زاوية ،باستخدام إشارات المرور وممرات العبور.
ى
ً
ال تعد أضواء إشارة الحافلة وعالمة توقف الحافلة المدرسية ضمانا لتوقف حركة المرور للحافلة .تواصل بالعي
مع السائق ،وانتظر أضواء حافلة المدرسة الحمراء وإشارة رفع اإلبهام من السائق قبل العبور أمام الحافلة .ال
تفبض أن السائق يراك ألنك تراه.
انظر إىل اليسار واليمي واليسار مرة أخرى عند العبور واستمر يف متابعة حركة المرور أثناء العبور.
امش وال
ِ
عب الشارع.
تركض ى
.
امش يف مواجهة حركة المرور إىل أقض اليسار قدر
أرصفة،
هناك
تكن
لم
ا
إذ
ات
ر
المم
أو
األرصفة
عىل
امش
ِ
اإلمكان.
الت تنعطف أو ترجع للخلف.
انتبه للسيارات ي
يجب عىل أولياء األمور واألطفال اإلمساك بأيدي بعضهم البعض يف مواقف السيارات ومحطات الحافالت
وعند عبور الشوارع.

إعطاء إذن آلخرين الصطحاب طفلك
ُ
/
كتان ىلبنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لتسليم
إذن
إعطاء
الرعاية
موفر
األمر
وىل
ىي
أثناء عملية التسجيل ،يطلب من ي
ً
مناسبا.
وىل األمر /موفر الرعاية
الطفل المسجل إىل بالغ (بالغي) آخر يراه ي
.
وىل األمر يوقع بالفعل عىل اتفاقيات رعاية الطفل يمكن ألولياء
يجب إعطاء إذن ى ي
كتان الصطحاب الطفل ألي بالغ بخالف ي
األمور إضافة أو إزالة أسماء من قائمة اإلذن بتسليم الطفل يف أي وقت عن طريق إخطار برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
ً
وتوج الحذر الشديد يف اختيار أشخاص بديلي إلحضار أطفالهم إىل
كتابيا .يتم حث أولياء األمور عىل تحديث هذه القائمة
ي
وىل األمر .ى
يرج فحسب تضمي األشخاص الذين تثق بشكل معقول بأنهم سيكونون متاحي
المبل يف حالة عدم توفر ي
زمت مدته  30دقيقة ،عند الحاجة.
إطار
الصطحاب طفلك يف غضون
ي
وىل األمر أو أي شخص بالغ مضح له باستالم الطفل يقع تحت تأثي المخدرات أو الكحول عند استالم
إذا اتضح أن ي
الطفل:
وىل األمر أو الشخص البالغ المضح له التخاذ ترتيبات أخرى لنقل و/أو
 سيقوم الموظف بتشجيع ومساعدة ي
ر
اإلشاف عىل الطفل ،مثل االتصال بشخص آخر مضح له مدرج عىل قائمة اإلذن بتسليم الطفل.
القانون من اصطحاب الطفل؛ ومع ذلك ،إذا لم يتم اتخاذ ترتيبات بديلة ،يجوز
الوص
 ال ُيسمح للموظفي بمنع
ي
ي
بالرسطة للحصول عىل المساعدة وإخطار ر
للموظفي ،بدافع القلق عىل سالمة الطفل ،االتصال ر
المرسف /المدير
يف أقرب وقت ممكن بشكل معقول.
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القانون ،فال يتعي عىل الموظفي تسليم الطفل .سيتواصل
الوص
إذا لم يكن الشخص البالغ المضح له هو
ي
ي
القانون للطفل إلبالغه باألمر ووضع خطة لتسليم الطفل.
الوص
الموظف مع
ي
ي

معلومات االتصال والتسليم
البالغون الذين لديهم حضانة قانونية هم الوحيدون القادرون عىل إخراج طفل من الحافلة أو مكان رعاية األطفال دون إذن
ّ
ً
سنا (ً 16
وأكب) يف استمارة اإلذن بتسليم
األكب
تسليم موقع .يجب إدراج جميع البالغي اآلخرين بما يف ذلك األشقاء
عاما ى
ى
الطفل واستمارات االتصال يف حاالت الطوارئ .ى
يرج االحتفاظ باإلذن الخاص بك ،والذي يتضمن استمارة تسليم الطفل
ً
ً
وأشخاص االتصال يف حاالت الطوارئ واإلذن بمغادرة المبت ،ساريا .تأكد أيضا من إخطار الموظفي/
معلم  FCCبجميع
ي
التغيبات يف العنوان وأرقام الهواتف .يجب عىل أولياء األمور والبالغي المضح لهم إظهار هوية تحمل صورة قبل تسليم
البنامج بتسليم الطفل ألي شخص دون إذن
والبنامج .لن يقوم موظفو ى
الطفل لهم حت يتعرف عليهم موظفو االنتقاالت ى
ً
وىل األمر/
الوص .يف حالة الطوارئ ،يمكن لشخص لم يكن مدرجا يف قائمة تسليم الطفل من قبل أن يصطحب
ىي
كتان من ي
ي
ً
ً
الطفل ،ر
وىل األمر الحاضن رسالة نصية أو بريدا إلكبونيا أو ،يف حاالت الطوارئ القصوى وبموافقة مدير
يرسل
أن
ط
برس
ًي
ً
شفهيا .يجب عىل أولياء األمور البيولوجيي الذين ال يعيشون مع أطفالهم تقديم إثبات عىل
البنامج أو المدير العام ،إذنا
ى
وىل األمر الحاضن.
تقدير
حسب
إال
التسليم،
قائمة
عىل
اجهم
ر
إد
قبل
الحضانة
حقوق
ي
السالمة يف الحافالت
ثنان االتجاه
السلك
اتصال
بنظام
معها
تعاقد
وم
المبكر
والتعليم
ستارت
هيد
نامج
بب
خاصة
مدرسية
تم تجهب كل حافلة
ى
ي
ي
و/أو هاتف جوال .يوجد مراقب حافلة يف جميع المركبات المستخدمة لنقل األطفال من وإىل برنامج هيد ستارت والتعليم
ً
تدريبا عىل نقل
سائف الحافالت والمراقبي
والعاطف .تلف جميع
االجتماع
المبكر لمراقبة سالمة األطفال ورفاههم
ي
ي
ي
األطفال من خالل وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة لوالية ماساتشوستس من أجل حماية األطفال يف
القلت الرئوي .يكمل سائق الحافلة فحوصات
المركبات .جميع المراقبي معتمدون إلجراء اإلسعافات األولية واإلنعاش
ىي
السالمة قبل الرحلة وبعدها .يتابع كل من سائق الحافلة والمراقب الحضور أثناء ركوب األطفال الحافلة ونزولهم منها .يسب
سائق الحافلة والمراقب يف الحافلة للتأكد من نزول جميع األطفال منها .يرافق األطفال من وإىل الحافلة يف المركز أو دار
البنامج تحت رإشاف معلم معتمد من .EEC
رعاية الطفل األشية موظفو ى
ً
يل:
تشمل السالمة يف الحافالت أيضا الحفاظ عل بيئة ركوب آمنة للطفال واألرس والموظفي .نطلب ما ي
 عدم جلب األطفال الطعام أو المال (أو األشياء الصغبة األخرى) أو األدوية إىل الحافلة.
 عدم التدخي يف محيط  100قدم من الحافلة.
 االمتناع عن استخدام لغة أو سلوك غب الئق يف الحافلة أو بالقرب منها.
الت ال تتبع هذه
نشكرك عىل
تعاونك يف المسائل الواردة أعاله .قد يتم تعليق خدمات االنتقاالت الخاصة بأطفال األش ي
ً
اإلرشادات مؤقتا حت التمكن من عقد اجتماع لمناقشة وضع خطة ما .إذا كانت لديك أية مخاوف ،ى
يرج االتصال بمنارص
أشتك أو معلم طفلك للحصول عىل المساعدة.
ً
نظرا لضيق الوقت ،ال تستطيع الحافلة االنتظار إذا لم يكن الطفل يف المحطة المحددة خالل النافذة الزمنية
المحددة .نقدر تعاونك باتباع اإلرشادات التالية:
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ً
جاهزا يف محطة الحافالت قبل  10دقائق عىل األقل من موعد الحافلة المحدد الصطحابه.
اجعل طفلك
ً
جاهزا يف محطة الحافالت الستالم طفلك قبل  10دقائق عىل األقل من موعد توصيله المحدد.
كن
إذا تأخرت وسيلة االنتقاالت لسبب ما ،ى
يرج االنتظار لمدة  10دقائق عىل األقل بعد وقت االصطحاب
ر
يرج عدم االتصال برسكة الحافالت.
والتوصيل قبل االتصال بالموقع أو معلم رعاية الطفل األشية .ى
انتظر مع طفلك ورافق طفلك إىل الحافلة الصطحابه وكن يف موقع التوصيل المحدد عندما يعود طفلك إىل
المبل .ألسباب تتعلق بالسالمة ،ى
يرج االنتظار مع طفلك يف محطة الحافالت المخصصة عىل بعد خمسة أقدام
عىل األقل من الطريق .تذكر االبتعاد عن "منطقة الخطر" ألن سائق الحافلة ال يمكنه رؤيتك فيها .أنت مسؤول
عن أطفالك حت وصولهم بأمان إىل الحافلة وعن مساعدة طفلك عىل البول من الحافلة يف فبة ما بعد الظهر.
أكب مضح له.
يجب أن يرافق األطفال إىل الحافلة ويستلمهم منها شخص بالغ أو شاب يبلغ من العمر  16عا ًما أو ى

ممارسات الركوب اآلمن




جميع الحافالت مجهزة بمقاعد سالمة خاصة باألطفال مناسبة لسن ووزن الطفل .يتم إجراء ترتيبات تيسبية
خاصة حسب الضورة لألطفال ذوي اإلعاقة .يجب عىل األطفال عدم إحضار أي أشياء إىل الحافلة باستثناء
حقائب الظهر المغلقة وحقائب اليد وحقائب الحفاضات وما إىل ذلك .ألغراض السالمة ،ال ُيسمح بتناول
ً
الطعام أو ر
الرساب أو وجود المال (األشياء الصغبة) أو األدوية يف الحافلة .يتم حفظ جميع المتعلقات بأمان بعيدا
عن مسارات الخروج .مراقب الحافلة مسؤول عن التأكد من جلوس كل طفل بشكل صحيح وآمن يف المقعد
المناسب وأن جميع متعلقات األطفال ّ
مؤمنة بصورة صحيحة.
يتم اتباع سياسة إرشاد الطفل لتعامالت الموظفي /األطفال يف الحافلة .يضع مراقب الحافلة قواعد واضحة
ومتسقة للسالمة يف الحافلة مع األطفال ويحافظ عىل روتي متوقع .عندما يقوم أحد األطفال بسلوك غب
آمن ،بما يف ذلك فك حزام المقعد أو الوقوف أثناء سب الحافلة ،يعيد مراقب الحافلة توجيه الطفل .إذا استمر
السلوك غب اآلمن ،سيتعاون الموظفون مع األشة إليجاد طرق لدعم الطفل.

الرحالت الميدانية
ً
ستتم مشاركة أي رحلة ميدانية ر
وىل أمر حت تتاح لكل أشة فرصة فهم
كل
مع
ا
كتابي
الموظفون
أو
األمور
أولياء
فيها
ع
يرس
ي
المبان للموافقة عىل القيام
بمغادرة
اإلذن
الرحلة والموافقة عليها واختيار وسيلة االنتقاالت .يوقع أولياء األمور عىل نموذج
ي
برحالت ً
سبا عىل األقدام إىل حديقة محلية أو أي فاعلية /موقع آخر داخل المجتمع.
يرج مالحظة اإلجراءات التالية المتخذة يف برنامجنا:
ر





يتم أخذ حقيبة إسعافات أولية تحتوي عىل المستلزمات المطلوبة يف جميع الرحالت الميدانيةُ .يحض المعلم
قائمة بجميع أرقام االتصال يف حاالت الطوارئ ويسجل حضور كل من يف الحافلة .بمجرد ركوب الجميع
الحافلة ،تتم مشاركة معلومات الحضور مع مكتب االنتقاالت والسائق.
يف حالة وقوع حادث ،سيتم اتباع إجراءات الحوادث المذكورة أدناه.
سباجع المعلم إرشادات السالمة مع جميع البالغي المشاركي يف الرحلة الميدانية قبل المغادرة.
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ُ
الوص مرافقة طفله يف الرحلة الميدانية.
وىل األمر/
يف بعض الحاالت ،قد يطلب من ي
ي

عندما يكون هناك طفل ينتظر وحده يف محطة الحافالت
إذا كان الطفل ينتظر بمفرده يف محطة الحافالت أو بالقرب من منطقة االصطحاب المخصصة له ،فسيكون الشاغل األول
لمراقب الحافلة هو سالمة الطفل الفورية .سيتم اصطحاب الطفل إىل حافلة المدرسة.
وىل األمر/
الوص .يشمل هذا عل
لن تغادر الحافلة منطقة االصطحاب حت يتم بذل كل جهد معقول لتحديد مكان ي
ي
سبيل المثال ال الحض:
 سيطلق سائق الحافلة صوت البوق لفبة وجبة.
الوص.
بوىل األمر/
 سيتصل مراقب الحافلة ي
ي
وىل األمر/
وف الطريق
الوص يف غضون  5دقائق ،ستنتقل الحافلة إىل المحطة التالية؛ ي
 إذا لم يتم تحديد مكان ي
ي
يىل:
سيقوم الموظفون بما ي
ر
المحىل واإلبالغ عن الموقف.
 oاالتصال بقسم الرسطة
ي
 oاإلبالغ عن الواقعة إىل ر
مرسف االنتقاالت أو المدير العام أو اإلداري.
ً
عندما ال يكون الشخص البالغ المضح له باستالم الطفل موجودا يف موقع التسليم
القانون
الوص
لن يتم إنزال أي طفل يف أي مكان إال يف محطة الحافالت المخصصة له .االستثناء الوحيد هو إذا تسلم
ي
ي
ً
طفله يف محطة أخرى عىل طريق الحافلة .إذا لم يكن أحد البالغي المضح لهم موجودا يف موقع التسليم ،فسيتم إحضار
ً
الطفل إىل موقع مخصص حيث يكون أحد البالغي المضح لهم مسؤوال عن اصطحاب الطفل .يف مقاطعة فرانكلي ،إذا كان
شقيقان يرتادان مواقع متعددة وكان عمر أحدهما أو كليهما أقل من عامي وتسعة أشهر ،فسيتم إعادتهما إىل شارع سنبال
( .)Centralعدا ذلك ،سيتم إعادتهما إىل أقرب موقع الستكمال مسار الحافلة.
لن يقوم سائق الحافلة بمحاولة ثانية إلنزال الطفل.
بوىل األمر واألشخاص المحددين يف جهات االتصال يف حاالت الطوارئ يف استمارة اإلذن
سيحاول أحد الموظفي االتصال ي
وىل األمر أو أي شخص مضح له باصطحاب الطفل خالل فبة زمنية معقولة ،قد يتم االتصال
بتسليم الطفل .إذا لم يأت ي
بإدارة األطفال واألش.
بالنسبة رليامج نصف اليوم واليوم الكامل:
اس.
 سيتم إعادة األطفال إىل موقع فصلهم الدر ي
بالنسبة لرعاية الطفل األرسية:
 سيتم إعادة األطفال يف منطقة غرينفيلد /ترنرز فولز إىل موقع شارع سنبال.
 سيتم إعادة األطفال يف منطقة آمبست إىل موقع رعاية األطفال المجتمعية يف آمبست.
 سيتم إعادة األطفال يف منطقة نورثهامبتون إىل موقع شارع فبنون (.)Vernon
بروتوكول األطفال العائدين إىل مواقعهم وإلغاء خدمات االنتقاالت يف حالة عودة طفل إىل الموقع ،سيتصل موظفو
البنامج باألشة لمناقشة سبب عودة الطفل وسيدعمون األشة للمساعدة يف حل هذه المسألة .ستتم مناقشة توقعات
ى
االنتقاالت وخيارات االستالم وسيتم إخطار ر
مرسف االنتقاالت .قد يتم إلغاء خدمات االنتقاالت بعد عودة الطفل للموقع 4
مرات.
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حاالت الطوارئ يف االنتقاالت
تعطل الحافلة
ه ضمان سالمة األطفال والمركبة.
إذا تعطلت حافلة المدرسة عىل الطريق ،فإن المسؤولية األوىل للسائق والمراقب ي
يخطر السائق رشكة الحافالت و/أو ر
مرسف االنتقاالت ويتم إرسال حافلة بديلة .يتم نقل األطفال ومقاعدهم المخصصة
نه الحافلة المسار المحدد .يف غضون ذلك ،يتصل مراقب الحافلة
بأمان إىل الحافلة الجديدة ،ويتم تسجيل الحضور وت ي
معلم  FCCالخاصة باألطفال اللذين كانوا يف الحافلة المعطلة ويطلب منهم االتصال بأولياء األمور
بالمواقع أو دور
ي
إلبالغهم بأي تأخبات قد تؤثر عليهمُ .ترسل مالحظة من ر
مرسف االنتقاالت أو من ينوب عنه إىل مبل أولياء األمور
إلبالغهم بتعطل الحافلة .يتم تقديم تقرير بالواقعة إىل ر
مرسف االنتقاالت يف غضون  24ساعة.
حادث يشمل إحدى الحافالت
ً
البوتوكول مشابها .بعد التأكد من السالمة الفورية لألطفال والمركبة ،يقوم سائق الحافلة
يف حالة وقوع حادث ،يكون ى
بالرسطة ر
بإبعادها عن طريق حركة المرور ،إن أمكن .يتصل سائق الحافلة ر
وشكة الحافالت .يحدد سائق ومراقب الحافلة إذا
كان اإلخالء رص ً
وريا .إذا كان األمر كذلك ،يتبعان إجراء إخالء الحافلة ،مع تسجيل الحضور قبل اإلخالء وبعده .يفحص
ً
مراقب الحافلة كل طفل عىل حدة بحثا عن أي إصابة مرئية.
ً
ً
ّ
لتلف مزيد من
ورية
رص
توصيات
أي
ويقدمون
محتملة
إصابات
يقيم المستجيبون األوائل أيضا جميع األطفال بحثا عن أي
ي
العالج .راجع "الطوارئ الطبية" أدناه لالستجابة لإلصابات .يتصل مراقب الحافلة ر
بمرسف االنتقاالت أو المدير العام أو
عب الهاتف ،مع إرسال
اإلداري يف أقرب وقت ممكن .يتصل الموظفون المعينون بأولياء أمور /األوصياء عىل أطفال الحافلة ى
خط للمتابعة .يخطر مدير خدمات دعم الطفل واألشة وزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة ،ومكتب
إشعار
ي
ً
ً
ر
هيد ستارت يف المنطقة  ،1ووزارة النقل وفقا للوائح المناسبة .يرسل مراقب الحافلة تقريرا عن الحادث إىل مرسف
االنتقاالت يف غضون  24ساعة من وقوع الحادث ،باإلضافة إىل مخطط مقاعد الحافلة لوصف مكان جلوس كل طفل وقت
وقوع الحادث.
الطوارئ الطبية
يف حالة حدوث حالة طبية طارئة أثناء وجود الحافلة يف طريقها ،سيقوم مراقب الحافلة بتقييم الموقف باستخدام
القلت الرئوي .سيوقف السائق الحافلة ،ويتصل بالرقم  911إذا قرر
بروتوكول التدريب عىل اإلسعافات األولية ً واإلنعاش ى ي
الت تنتقل مع األطفال يف الحافلة .تم تجهب
األساسية
الطبية
المراقب ذلك .سباجع مراقب الحافلة أيضا المعلومات
ي
القلت الرئوي حسب
الحافالت بمجموعة إسعافات أولية ومجموعة سوائل الجسم .يتم إجراء اإلسعافات األولية /اإلنعاش ى ي
الحاجة .راجع قسم سياسات الصحة للحصول عىل معلومات إضافية .يتصل مراقب الحافلة ر
بمرسف االنتقاالت أو المدير
عب الهاتف ،مع
العام أو اإلداري يف أقرب وقت ممكن .يخطر الموظفون المعينون أولياء أمور /األوصياء عىل أطفال الحافلة ى
ً
كتابيا .عند وصول فريق االستجابة للطوارئ ،سيقدم مراقب الحافلة أي معلومات طبية متاحة .يرسل مراقب
المتابعة
ً
تقريرا عن الحادث إىل ر
مرسف االنتقاالت يف غضون  24ساعة من وقوع الحادث.
الحافلة
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التأهب لحاالت الطوارئ
اإلسعافات األولية والعالج يف حاالت الطوارئ
مقدم الخدمات التابعي لنا أو المساعدين
أو
لموظفينا
اإلذن
تمنح
فأنت
وىل األمر،
بالتوقيع عىل صفحة أذونات ي
ي
القلت الرئوي ( )CPRأو كليهما وتنفيذ إجراءات الطوارئ إذا لزم
المعتمدين بتقديم خدمات اإلسعافات األولية أو اإلنعاش ى ي
األمر ،ويشمل ذلك عىل سبيل المثال ال الحض ،أقالم إبينفرين الجاهزة للحقن عند االشتباه يف التعرض لمواد مسببة
وىل األمر ،وعندما ُيشكل التأخب خطورة عىل صحة
لحساسية تهدد الحياة ،وذلك يف حالة عدم التمكن من التواصل مع ي
مقدم الخدمات التابعي له أو المساعدين المعتمدين
البنامج أو
الطفل .باإلضافة إىل ذلك ،فأنت تمنح اإلذن
لموظف ى
ي
ي
الطت يف حاالت الطوارئ.
بتوفب وسيلة نقل للطفل إىل منشأة طبية،
وتلف الطفل العالج ى ي
ي
يتم تدريب جميع ُمعلم برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ُ
والمعلمي يف رعاية الطفل األشية والمساعدين المعتمدين،
ي
عىل أساسيات اإلسعافات األولية ،وقد يحتاجون إىل عالج طفلك عند اللزوم .سيتم بذل جميع الجهود الممكنة لالتصال
الت تتطلب تقديم عناية عاجلة لطفلك.
بك يف حالة الطوارئ ي
ومع ذلك ،يف حالة عدم التمكن من الوصول إليك ،فقد يحتاج موظفو برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر إىل االتصال
ً
بطبيب طفلك .قد يقوم موظفو برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر أيضا بنقل طفلك إىل المستشف الذي تفضله والوارد
يف بيان المعلومات وجهات االتصال (أو أقرب مستشف) ،وتوفب العالج الالزم لطفلك.
 ف حالة الطوارئ (مثل التعرض لسقوط شديد أو جرح خطب) سيبدأ ُ
المعلم يف إجراء اإلسعافات األولية يف
ي
القلت الرئوي ( )CPRأو كليهما ،وسيتصل برقم  911للحصول عىل المساعدة.
حاالت الطوارئ أو اإلنعاش ى ي
البنامج أو ُمعلم رعاية الطفل األشية ،للحضور واصطحاب طفلك ،أو إذا كان
موظف ى
 سيتصل بك أحد ً ي
ً
ُ
وقت االستجابة عامال مهما ،فسيطلب منك مالقاة طفلك والموظف يف المستشف.
 عند عدم التمكن من الوصول إىل الوالدين ،سيتم االتصال باألشخاص الواردة أسمائهم يف جهات اتصال يف
البنامج
وظف ى
حاالت الطوارئ ،كمحاولة أخرى للوصول إىل ُالوالدين .حت يتم الوصول إليك ،سيستمر أحد م ي
رج إخطارنا بأي تغب يف أي من معلومات االتصال الخاصة بك.
المعيني يف محاولة االتصال بك .لهذا السبب ،ي ى
وىل األمر الطفل من مركز الرعاية ،سيطلب
 يف حالة حدوث إصابة خطبة أو إصابة تتطلب أن يصطحب ي
لك يتمكن الطفل من العودة إىل المدرسة.
ى
البنامج شهادة طبية من طبيب ي
يتخذ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر خطوات كل يوم لضمان صحة وسالمة العمالء والموظفي .يفحص المعلمون
ً
الفصول الدراسية والمالعب بحثا عن المخاطر ويحدون منها يف البيئة التعليمية .يعمل موظفو الصيانة عىل الحفاظ عىل
المبان آمنة وخالية من المخاطر .تمارس المواقع تدريبات اإلخالء واالحتماء يف المكان من العواصف أو غبها من المخاطر
ي
الخارجية غب اآلمنة.
إجراء الطفل المفقود
التاىل:
إذا فشلت إجراءات تسجيل الحضور وانفصل طفل عن المجموعة ،يجب تنفيذ اإلجراء
ي
ً
ً
ً
مفقودا عىل الفور بتنبيه بقية فريق التعليم يف الغرفة /الموقع.
 سيقوم المعلم الذي ينمو إىل علمه أوال أن طفال
الت قد يتجول فيها الطفل.
 سيغادر أحد المعلمي الغرفة /الموقع الموجود فيه الستكشاف المناطق المجاورة ي
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ً
ر
ر
متاحا لطلب
المرسف
بالمرسف أو بشخص آخر يف المبت إذا لم يكن
سيتصل أحد المعلمي عىل الفور
مساعدته يف البحث .يجب عىل جميع العاملي يف المكتب المتواجدين التوقف عن عملهم والمساعدة يف
البحث عن الطفل.
يف حالة وجود معلم ثالث ،يجب أن يقوم هذا الشخص يف المقام األول بالتفاعل مع األطفال الحارصين إلبقائهم
مشغولي وهادئي.
ر
إذا لم يتم العثور عىل الطفل خالل فبة وجبة (ال تزيد عن عدة دقائق) ،يجب إبالغ الرسطة واألشة.
تؤدي مثل هذه الحوادث إىل تقديم بالغات إىل إدارة األطفال واألش ( )DCFووزارة التعليم والرعاية يف مرحلة
ً
الطفولة المبكرة ( )EECوإجراء تحقيقات من قبلهما .يجب عىل برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر أيضا اإلبالغ
عن مثل هذه الحوادث إىل مكتب هيد ستارت .يجب عىل الموظفي التعاون مع جميع هذه التحقيقات.

سوء األحوال الجوية
يف ظل ظروف شتوية قاسية معينة ،قد يتم إغالق المواقع و/أو إلغاء االنتقاالت .أي عمليات إلغاء انتقاالت أو إغالق
ً
للمواقع أو تأخب سيتم اإلعالن عنها عل قناة  .(www.wggb.com( WGGB 40يمكن أيضا معرفة معلومات حول
الت
اإللغاءات أو التأخبات من خالل خط أحوال الطقس الخاص ىببنامج هيد ستارت .سيتم اإلعالن عن إغالق المواقع ي
الت يسوء فيها
تقدم الخدمات يف المركز بشكل فردي عل خط أحوال الطقس الخاص ربينامج هيد ستارت يف األيام ي
الطقس .ستتلف األش المشبكة يف برنامج  School Messengerرسالة نصية حول اإللغاء أو التأخب.
بالنسبة لرعاية الطفل األشية ،إذا تم إغالق مواقع  CAPVبسبب سوء األحوال الجوية أو حاالت طوارئ أخرى ،يجب عىل
الت تستقبل أطفال برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر .إذا تم إغالق المدارس يف المدن المحلية،
معلم  FCCغلق الدور ي
ي
معلم  FCCيف تلك المدن .اتصل بمعلم  FCCالخاص بطفلك للحصول عىل معلومات حول عمليات
فقد يتم إغالق دور
ي
اإلغالق .سيتم اإلعالن عن إلغاء خدمات االنتقاالت عىل خط أحوال الطقس الخاص ىببنامج هيد ستارت .معلمو FCC
مسؤولون عن التواصل مع أولياء األمور عندما تكون هناك تغيبات يف ساعات العمل .يتم شد تغيبات االنتقاالت الخاصة
بدور  FCCعىل خط أحوال الطقس.
إذا كنت تتلف خدمات مبلية ،فسيتصل الزائر المب يىل بك إذا لم يتمكن من الحضور لتقديم الخدمات المعتادة بسبب
الظروف الجوية.
خط أحوال الطقس
فرانكلي(413) 475-1560 :
ر
هامبرس(413) 387-1260 :
ويسين هامبدن(413) 654-1760 :
الكهربان /فقدان التدفئة أو المياه
انقطاع التيار
ي
زمت معقول ومن شأنه أن يخلق
إطار
غضون
ف
معالجته
يمكن
ال
والذي
المياه
أو
التدفئة
أو
الكهربان
التيار
فقدان
سيؤدي
ي
ي
ي
داع لها عىل األطفال والموظفي إىل إغالق الموقع .إذا حدث ذلك أثناء ساعات العمل ،فسيقوم الموظفون
مشقة ال ي
.
بتقييم مقدار الوقت الذي سيستغرقه إصالح المشكلة سيتم إلغاء الرعاية لبقية اليوم إذا كان اإلصالح سيؤثر بشكل كبب
للبنامج أو جميعهم .سيتم إخطار أولياء األمور ،وسيتم نقل
عىل التدفئة أو الضف
الصح أو اإلضاءة أو السالمة العامة ى
ي
ُ
األطفال إىل المبل عن طريق خدمة االنتقاالت المتعاقد معها ،أو سيطلب من أولياء األمور اصطحاب أطفالهم.
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نشوب حريق أو حاجة أخرى لإلخالء يف حاالت الطوارئ
ر
اس .أثناء اإلخالء ،يساعد الموظفون األطفال ،بما يف ذلك استخدام أشة اإلخالء
يتم نرس خرائط اإلخالء يف كل فصل در ي
للرضع .يتم وضع خطط فردية ألي طفل يحتاج إىل مساعدة خاصة أثناء اإلخالء .يحمل قوائم الحضور طاقم عمل
الفصل أثناء اإلخالء ،مع تسجيل الحضور أثناء وبعد إخالء المبت ر
مباشة .يحتوي كل موقع من مواقع الفصول الدراسية
عىل مكان اجتماع مخصص لالستخدام أثناء تدريب اإلخالء أو اإلخالء نفسه .تتواصل أنظمة اإلنذار ر
مباشة مع إدارة
اإلطفاء.
اإلخالء
/
البنامج أو
وف الوقت المناسب وسيتم نقل األطفال بواسطة مركبات الموظفي ى
سيتم إخطار أولياء األمور بطريقة مناسبة ي
ُ
.
البنامج حسب
سينقلهم
أو
أطفالهم
اصطحاب
األمور
أولياء
من
طلب
سي
المحدد
الخدمات المتعاقد عليها إىل الموقع
ى
االقتضاء.
مقاطعة فرانكلي




الرئيش لكلية غرينفيلد
الجامىع
سيتم إخالء الفصول الدراسية يف غرينفيلد وترنرز فولز إىل الحرم
ي
ي
المجتمعية ( )GCCيف .One College Drive, Greenfield, MA 01301
سيتم إخالء الفصول الدراسية يف نورث أورانغ إىل مدرسة ماهار اإلقليمية الثانوية ،يف 507 South Main
.Street, Orange, MA 01364
سيتم إخالء دور رعاية الطفل األرسية يف مقاطعة فرانكلي إىل  GCCيف ( One College Drive,
 )Greenfield, MA 01301ما لم توجه سلطة الطوارئ المحلية بمكان مختلف.

سيتم استخدام هذه المواقع ما لم توجه سلطة الطوارئ المحلية بمكان مختلف.
ر
هامبرس
مقاطعة
ر
يف حالة اإلخالء العام لمواقع يف مقاطعة هامبرس ،سيتم إخالء األطفال إىل أقرب مدرسة أو مكتبة عامة محددة:







بالنسبة لموقع شارع فينون ،ستكون مدرسة نورثهامبتون الثانوية أو مدرسة  JFKاإلعدادية.
بالنسبة لموقع إيستهامبتون ،ستكون مدرسة إيستهامبتون الثانوية ،يف 70 Williston Avenue,
.Easthampton, MA 01027
بالنسبة لموقع رعاية األطفال المجتمعية يف آميست ،ستكون مدرسة وايلدوود االبتدائية ،يف 71 Strong
.St., Amherst, MA 01002
بالنسبة لموقع نورث آميست ،ستكون مكتبة نورث آمبست ،يف 8 Montague Rd., North Amherst
.MA 01002
بالنسبة لموقع وير ،ستكون مكتبة وير العامة ،يف .37 Main Street, Ware, MA 01082
ر
هامبرس إىل أقرب مدرسة عامة محددة ما لم توجه سلطة
سيتم إخالء دور رعاية الطفل األرسية يف مقاطعة
الطوارئ المحلية بمكان مختلف.

سيتم استخدام هذه المواقع ما لم توجه سلطة الطوارئ المحلية بمكان مختلف.
مقاطعة هامبدن
مجتمع غي مشارك يف اإلخالء:
سيتم إخالء المواقع يف أغاوام وويستفيلد إىل أقرب مدرسة عامة أو كنيسة أو مبت
ي


الرئيش.
بالنسبة ألغاوام ،سيذهبون إىل مدرسة بنيامي فيلبس يف الشارع
ي
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بالنسبة لويستفيلد ،يمكن أن تكون مدرسة طريق ساوثهامبتون االبتدائية يف 330 Southampton
 Rd.أو مدرسة نورث اإلعدادية يف .350 Southampton Rd

سيتم استخدام هذه المواقع ما لم توجه سلطة الطوارئ المحلية بمكان مختلف.

ً
جدا للوصول إليها ً
سبا عىل األقدام أو كان الطقس
من أجل نقل األطفال بأمان قدر اإلمكان يف حالة كانت المدرسة بعيدة
ً
بسائف الحافالت وحافالتنا الصطحاب األطفال من موقعهم ونقلهم إىل أحد أماكن اإلخالء القريبة
مشكوكا فيه ،سنستعي
ي
المحددة.
لدى المواقع مستلزمات الطوارئ األساسية لألطفال يف الرعاية ليتم أخذها يف حالة إجراء اإلخالء عىل مستوى المنطقة .تشمل
المستلزمات الطعام والماء وحفاضات األطفال ومصباح يدوي بذراع تدوير وراديو .NOAA
"أمر االحتماء ف المكان" أثناء وقوع كارثة طبيعية أو حالة طوارئ مدنية
ً
يتم إعطاء "أمر ي االحتماء ف المكان" عندما تشعر سلطة الطوارئ أن بقاء األطفال ف موقعهم الحاىل ر
أكب أمانا من إخالئهم.
ي
ي
ي
يحتفظ كل موقع بمستلزمات طوارئ لالحتماء يف المكان .تشمل المستلزمات الطعام والماء وحفاضات األطفال ومصباح
يدوي بذراع تدوير وراديو  NOAAلمثل هذه المواقف .سيتم أخذ التوجيه من سلطة الطوارئ المحلية.
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حقائق صحية إضافية
مرض المكورات السحائية
يلزمنا قانون والية ماساتشوستس بمشاركة هذه المعلومات الصحية مع األش وقت التسجيل.
مرض المكورات السحائية ومرتادي الرعاية النهارية
األسئلة الشائعة
ما هو مرض المكورات السحائية؟
يحدث مرض المكورات السحائية بسبب عدوى ببكتبيا تسم النيرسية السحائية .يمكن أن تصيب هذه البكتبيا األنسجة
الشوك وتسبب التهاب السحايا ،أو قد تصيب الدم أو أعضاء الجسم األخرى .يف
الت تحيط بالدماغ والحبل
ي
("السحايا") ي
الواليات المتحدة ،يصاب ما يقرب من  1000إىل  3000شخص بمرض المكورات السحائية كل عام ويموت ٪15-10
حواىل  ٪19-11أطرافهم أو يصابوا
تلف العالج بالمضادات الحيويةِ .من بي َمن ينجون ،قد يفقد
ي
منهم عىل الرغم من ي
ً
العصت أو يصبحون متخلفي عقليا أو يعانون من نوبات رصع أو سكتات دماغية.
بالصمم أو يعانون من مشاكل يف الجهاز
ىي
كيف ر
ينترس مرض المكورات السحائية؟
تنتقل هذه البكتبيا من شخص آلخر عن طريق اللعاب (البصاق) .يجب أن تختلط بشكل وثيق بلعاب الشخص
المصاب حت ر
تنترس البكتبيا .تشمل المخالطة الوثيقة أنشطة مثل التقبيل أو مشاركة زجاجات المياه أو مشاركة أدوات
األكل /ر
الرسب أو مشاركة السجائر مع شخص مصاب؛ أو أن تكون عىل بعد  6-3أقدام من شخص مصاب ويسعل أو
يعطس.
عال لإلصابة بمرض المكورات السحائية؟
من هم المعرضون لخطر ٍ
عال أي شخص مصاب بتلف يف الطحال أو تم استئصال طحاله ،ومن يعانون من
لخطر
تشمل المجموعات المعرضة
ٍ
ر
ر
ان) ،ومن يعانون من عدوى فبوس نقص المناعة البرسية ( ،)HIVومن
تكميىل مستمر (اضطراب
نقص عنض
مناع ور ي
ي
ي
ر
الت ينترس فيها مرض المكورات السحائية بشكل كبب ،وعلماء األحياء الدقيقة ،واألشخاص الذين قد
يسافرون إىل البلدان ي
يكونون تعرضوا لمرض المكورات السحائية أثناء ر
تفش المرض .األشخاص الذين يعيشون يف أماكن معينة مثل الطالب
ي
ً
أيضا ر
أكب عرضة لإلصابة بالمرض.
الجدد بالجامعة الذين يعيشون يف مساكن الطلبة ،والمجندون العسكريون هم
هل األطفال ف الرعاية النهارية ر
أكي عرضة لإلصابة بمرض المكورات السحائية؟
ي
ً
األكب سنا،
األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات لديهم معدل إصابة بمرض المكورات السحائية أعىل من األطفال
ى
تعتب الرعاية النهارية ً
سببا يف زيادة خطر اإلصابة بمرض المكورات السحائية.
ولكن ال ى
هل هناك لقاح ضد مرض المكورات السحائية؟
ر
ً
تحم من  4من أكب المجموعات المصلية
الت
ي
يوجد حاليا نوعان من اللقاحات ًالمتاحة لألطفال يف الواليات المتحدة ي
ً
ً
الت تسبب مرضا خطبا .تمت الموافقة عىل استخدام لقاح
(المجموعات الفرعية) ال  13شيوعا من النيرسية السحائية ي
المكورات السحائية متعدد السكاريد ( )Meningococcal polysaccharideمع األطفال الذين يبلغون من العمر عامي أو
أكب .يوجد لقاحان مقبنان مرخصان ضد المكورات السحائية .تمت الموافقة عىل استخدام ® Menactraلمن يبلغون من
ى
عاما .تمت الموافقة عىل استخدام ® Menveoلمن يبلغون من العمر عامي حت ً 55
العمر  9أشهر حت ً 55
عاما.
ً
تقريبا.
لقاج المكورات السحائية يوفران الحماية لمدة  5سنوات
ُيعتقد أن
ي
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طفل عل لقاح مرض المكورات السحائية؟
ينبع أن يحصل
هل
ي
ي
ً
روتيت لألطفال الذين تباوح أعمارهم بي  11و  12عاما مع الحصول عىل جرعة
ُيوص اآلن بلقاح المكورات السحائية بشكل
ي
ً
منشطة ف سن ً 18-16
عاماُ .ينصح الطالب الجدد يف الكليات وغبهم من طالب الجامعات الملتحقي حديثا والذين يعيشون يف
ي
بتلف جرعة من لقاح المكورات السحائية يف غضون  5سنوات من التسجيل .تشمل المجموعات األخرى المعرضة
الطلبة
مساكن
ي
تكميىل مستمر ،ومن يعانون
عال أي شخص مصاب بتلف يف الطحال أو تم استئصال طحاله ،ومن يعانون من نقص عنض
لخطر ٍ
ي
البرسية ( ،)HIVومن يسافرون إىل البلدان الت ر
من عدوى فبوس نقص المناعة ر
ينترس فيها مرض المكورات السحائية بشكل كبب،
ي
ً
وعلماء األحياء الدقيقة ،واألشخاص الذين قد يكونون تعرضوا لمرض المكورات السحائية أثناء ر
تفش المرض .يجب أيضا أن
ي
ر
ان) عىل اللقاح .يجب عىل أولياء أمور
انتهان (اضطراب
تكميىل
يحصل األطفال والبالغون الذين يعانون من نقص عنض
مناع ور ي
ي
ي
ي
األطفال يف هذه المجموعات مناقشة الحصول عىل اللقاح مع مقدم الرعاية الصحية ألطفالهم.
الروتيت بلقاح المكورات السحائية لألطفال األصحاء يف سن ما قبل المدرسة الذين ليسوا يف
الحاىل ،ال ُينصح بالتطعيم
يف الوقت
ي
ي
إحدى المجموعات المعرضة لخطر عال .يمكن لمقدم الرعاية الصحية لطفلك تقديم معلومات إضافية حول التطعيم يف هذه
الفئة العمرية.
طفل من اإلصابة بمرض المكورات السحائية؟
يمكنت حماية
كيف
ي
ي
ً
أفضل حماية ضد مرض المكورات السحائية والعديد من األمراض المعدية األخرى هو غسل اليدين جيدا وبانتظام ،واتباع العادات
التنفش وآداب السعال.
المرتبطة بصحة الجهاز
ي
ينبع عل األشخاص:
ي
ً
 .1غسل أيديهم كثبا ،خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام أو تحضبه (يجب غسل اليدين بالماء
كحوىل إذا لم تكن األيدي متسخة بشكل واضح).
(جل) أو غسول يدين
والصابون ،أو يمكن استخدام هالم ِ
ي
 .2تغطية أنفهم وفمهم بمنديل عند السعال أو العطس والتخلص من المنديل يف سلة المهمالت ،أو بداخل مرفقهم إذا
لم يكن لديهم منديل.
ر
 .3عدم مشاركة الطعام أو المرسوبات أو أدوات األكل مع أشخاص آخرين ،خاصة إذا كانوا مرص.
يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات حول مرض المكورات السحائية أو التطعيم من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ،أو
المحىل يف منطقتك (المدرج يف دليل الهاتف تحت قسم الهيئات الحكومية) ،أو قسم علم األوبئة والتحصي يف
مجلس الصحة
ي
:
المجان عىل ،(888) 658-2850 :أو الموقع
الرقم
أو
،
)(617
983-6800
الرقم
عىل
ماساتشوستس
بوالية
العامة
وزارة الصحة
ي
ون لوزارة  MDPHمن خالل.www.mass.gov/dph :
اإللكب ي

ً
مقدم من وزارة الصحة العامة بوالية ماساتشوستس وفقا لقواني والية ماساتشوستس العامة ( ،)M.G.L.الفصل  ،111القسم
.219

معلومات عن التطعيم ضد اإلنفلونزا
ً
مقدم خدمات التعليم المبكر بتوزي ع المعلومات عىل أولياء
تلزم وزارة الصحة العامة بوالية ماساتشوستس حاليا جميع
األمور واألوصياء فيما يتعلق بفوائد التطعيم السنوي ضد اإلنفلون يزا لألطفال الذين تباوح أعمارهم بي  6أشهر و ً 18
عاما.
ً
منشورا بعنوان( The Flu: A Guide for Parents ،اإلنفلونزا :دليل
سيعطيك منارص أشتك أو مقدم خدمات FCC
ً
أيضا عىل.www.mass.gov/flu :
ألولياء األمور) ،والمتوفر
يرج االتصال بمدير الصحة عل الرقم.(413) 387-1268 :
إذا كانت لديك أية أسئلة ،ر

53

الوقاية من التسمم بالرصاص
من متطلبات برنامج هيد ستارت ووزارة التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة المبكرة أن يتم فحص جميع األطفال ،بغض
ً
النظر عن مدى العرضة للخطر ،للكشف عن التسمم بالرصاص مرة واحدة عىل األقل بي سن ً 12-9
وسنويا بعد
شهرا،
ً
تعتبه وزارة الصحة
ذلك يف سن  2و  3سنوات .يجب أيضا فحص األطفال يف سن الرابعة إذا كانوا يعيشون يف مجتمع ى
ً
معرضا لخطر عال للتسمم بالرصاص.
العامة
ُيطلب من معلمو  FCCاإلفصاح لك عما إذا كانوا عىل علم بأي مصادر معروفة للرصاص يف منازلهم.
لمزيد من المعلومات عن التسمم بالرصاص ،يمكنك زيارة ،http://www.mass.gov/dph/clppp :أو اتصل ىببنامج
الوقاية من تسمم األطفال بالرصاص ( )Childhood Lead Poisoning Prevention Programعىل الرقم(800) :
.532-9571
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شكاوى أولياء األمور والمجتمع
سياسة شكاوى أولياء األمور والمجتمع
جانبا ً
األكب ً
.
الت يدعم بها
الطرق
إحدى
المبكر
والتعليم
ستارت
هيد
برنامج
من
ا
مهم
تعد مشاركة أولياء األمور والمجتمع
ى
ي
ه من خالل الحفاظ عىل نظام فعال لجمع وتوثيق واالستجابة
برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر هذه المشاركة ي
األكب.
للشكاوى أو المخاوف الواردة من أولياء األمور أو المجتمع
ى
تتمثل سياسة برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر يف مراجعة الشكاوى الواردة من المجتمع والرد عليها وحلها عل
ً
الفور وفقا لإلجراء الموضح أدناه:


وىل أمر أو
يف غضون  5أيام عمل من العلم بوجود إجراء أو إجراءات تثب القلق ،يجب تقديم شكوى رسمية من ي
ً
كتابيا إىل مدير خدمات دعم الطفل واألشة يف .56 Vernon Street, Northampton, MA 01060
المجتمع
يجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة رش ًحا للمشكلة ،وتاري خ ووقت حدوثها ،وإدراج أسماء األفراد الذين ُيعتقد أنهم
متورطون فيها ،واسم مقدم الشكوى ورقم هاتفه.



سيحقق مدير خدمات دعم الطفل واألشة ويبذل قصارى جهده لحل الشكوى يف غضون أسبوعي من استالمها؛
إذا لم يتمكن مدير خدمات دعم الطفل واألشة من حل الشكوى بشكل مرض ،فسيقوم بإحالة الشكوى إىل مدير
عام هيد ستارت.



سباجع المدير العام الشكوى وسيحدد ،يف غضون أسبوعي من االستالم وبالتشاور مع كبار الموظفي
اإلداريي يف  Community Actionحسب االقتضاء ،خطوات وإجراءات المتابعة الالزمة.



األكب ،يبلغ مدير عام هيد ستارت المدير التنفيذي للمنظمة ومجلس
الت تشمل المجتمع
ى
يف جميع الحاالت ي
ر
السياسات بالشكوى ويرسك مجلس السياسات ،إىل أقض حد ممكن ،فيما يتعلق باإلجراء الواجب اتخاذه.



موظف برنامج هيد ستارت قصارى جهدهم
الت تتضمن شكاوى من أولياء األمور ،سيبذل كبار
ي
يف الحاالت ي
وف الحاالت ذات الطبيعة الخطرة ،سيبلغون مجلس السياسات باإلجراء المتخذ،
للحفاظ عىل شية األشة ،ي
حسب االقتضاء.



لن يستجيب برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لشكاوى مجتمعية مجهولة.
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