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 القیم
 في حیاة األطفال وأسرھم ينؤمن بترك آثر إیجاب

 .طفالھمالمؤثرین في حیاة أ أكثر المعلمینھم اآلباء  نقر بأن
 العالقات مع العائالت ومجلس اإلدارة والمجتمع وزمالء العمل.نقدر االحترام و

 التي تقدم الرعایة والدعم.بیئة البرنامج  نقدر
 رصنع القرا نقدر المشاركة في

 
 الرؤیة

 النمو االجتماعي والعاطفي والجسدي والفكري لكل طفل من خالل: تطور من خالل خلق بیئة تعزز االستعداد للمدرسة ندعم  حنن
 واإلبداع. االعتماد على النفستوفیر الخبرات التي تبني الثقة بالنفس و

 .طویر الفضول الطبیعي والتفكیر ومھارات حل المشكالتت
 لنمو الطفل. المھارات األكادیمیة المالئمةتطویر 

 تفرد والتمیز.قبول االختالفات الفردیة وتنمیة ال
 .لغة كل طفل وثقافتھ تقدیم خدمات تعكس

 .تأكید على التغذیة الصحیة والعافیةال
 المشاركة بنشاط مع كل طفل.

 
 :من خاللوندعمھم  ألنھما المعلم األول لألطفال دور الوالدینقدر نحن ن

 ذلك.وتشجیعھما على  Early Head Startأو  Head Startللمشاركة في دعوة الوالدین 
 واالستفادة منھا. احترام خبرة ومعرفة الوالدین

 .األسرة والطفلالعالقة بین قوي الفرص التي توإتاحة الخدمات بتقدیم الوالدین  دعم
 العتماد على النفس.آلباء لبناء المھارات والقدرات، والثقة بالنفس، وال توفیر فرص

 
 من خالل: ةمھنیالو ةشخصیمن الناحیة ال تطویر الموظفینھتم بن

 .الحفاظ على بیئة عمل إیجابیة تحترم التنوع
 .تنمیة روح الفریق

 تعتمد على الدعم المتبادل.مع المجتمع خلق عالقات تشجیع الموظفین على 
 .توفیر مجموعة متنوعة من فرص وأماكن التدریب

 
 تأكید احترام التنوع:إقرار 

Kidco Head Start  هوتقدیر تنوع البشريدعم قبول الملتزم بولتحیز ل مناھضبرنامج شامل ھو. 
 .فیة والدینیة والتركیبات العائلیةوالثقا العنصریةیرحب برنامجنا باألطفال والعائالت من جمیع الخلفیات العرقیة و

 .كس ھذا االحترام للتنوع في برامجنا وخدماتنا التعلیمیة، وسیاساتنا وممارساتنا، وتفاعالتنا مع العائالت والمجتمععنسعى جاھدین ل
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اإلدارة
 

(541) 451-1581  
300 Market Street 200 

Lebanon, OR 97355 
 

Corvallis Early Head Start 
1650 SW 45th Place  
Corvallis, OR 97333 

 
Bessie Coleman Center 

  .NW Walnut Blvd 38أو  38
Corvallis, OR 97330 

 
Lincoln Center 

110 SE Alexander Avenue 
Corvallis, OR 97333 

 
Street Early Head Start Center th35 

Street th333 NW 35 
Corvallis, OR 97330 

 
 
 
 

Harrisburg Center  
885 Sommerville Lane 
Harrisburg, OR 97446 

 
Jefferson Center  

615 N 2nd Street 
Jefferson, OR 97352 

 
Lebanon Center  

53 W Joy Street 
Lebanon, OR 97355 

 
Philomath Center  

1123 Main Street 
Philomath, OR 97370 

 
Riverside Center  

35140 Meadow Rd SW 
Albany, OR 97321 

 
Sunnyside Center  

44829 Quartzville Drive 
Foster, OR 97345

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  KIDCO HEAD STARTمواقع
 

 معلومات إغالق المدرسة
ي أ�ع وقت ممكن بمجرد اتخاذ قرار ب�غالق  عن ط��ق وس�لةسيتم إخطارك 

) �ض ي
ويض االتصال المفضل لد�ك (مكالمة هاتف�ة، رسالة نص�ة، ب��د إل��ت

. ير�ب التأ�د من تحد�ث معلومات االتصال بك أحد المرا�ز  وري إلغاء فصل درا�ي   �سبب سوء األحوال الج��ة أو إذا كان من ال�ض
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 یُ سجل الحضور یومیًا ویطلب من المعلمین تسجیل سبب الغیاب
 

ي مجال الصحة. إذا كان طفلك سي
ي �جب اتباعها �ض ، نطلب منك االتصال بالمركز المدرسةغ�ب عن تلدينا العد�د من اللوائح الصارمة الئت

بلغنا الطفل  تغ�ب�ذا و و�عالمنا بطب�عة الغ�اب. 
ُ
ي غضون  سوف نتصلالعائلة، ولم ت

الغ�اب دق�قة من وقت بدء الفصل لتأ��د  45بك �ض
ض طفلك  تغ�ب�ذا و . سببهوتوثيق  ض متتاليني لك��ارة سنتوجه ل، فليومني ض  .العائالت سالمةللتحقق من  م�ض

 
ل.  عل�ك إبقاؤە، لذلك إذا لم �كن طفلك ع� ما يرام، خال�ة من األمراضدراس�ة الفصول النحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ ع�  ض ي الم�ض

 �ض
ي منإذا كان �ي  طفل إ� المدرسةالأسباب عدم إرسال  بعض 

 :�عايض
 ح�.  .1
 . طفح جلدي .2
ء أو إسهال  .3 ي

 . ساعة 24آخر  خالل�ت
 . سعال مستمر أو مزعج أو غ�ي عادي .4
 قابل لالنتشار.  أي مرض معدي .5

 
�ب أم ال  إرسال طفلك إ� المدرسة مما إذا كان عل�كإذا كنت غ�ي متأ�د   .كة المتابع لطفلمقدم الرعا�ة الصح�مراجعة األمر مع ، ف�ي

 
ا، عندما �صل طفلك إ� المدرسة، ستكون هناك أسئلة يوم�ة للو   .درجة الحرارة ق�اسالصح�ة و  متابعةأ�ض�
 

ض من األمراض المعد�ة، لذلك �شكركم ج��ل الشكر  ع� الدور  مرة أخرى، سبب اتباع هذە اإلرشادات هو حما�ة جميع األطفال والموظفني
ي هذە العمل�ةونالمهم الذي تلعب

 .ه �ض
 

 :اصطحاب الطفل إلى المدرسة
ح�ب بكل طفل و  • ي للطفل عند مدخل المركز وتوجيهه إ� و� األمر سيتم ال�ت  .باب الفصل الخار�ب
 .عند المدخل، س�حي�ك المعلمون أنت وطفلك •
 .درجة حرارة كل طفل مع ق�اسالمعلمون األسئلة الصح�ة المطل��ة عل�ك س�ط�ح  •
 . إ� س�ارتهو� األمر س�دخل طفلك الفصل وس�عود  •

 
 :اصطحاب الطفل من المدرسة

ي للفصل الدرا�ي �تم ل�ل طفل و اصطحاب الطفل من المدرسة، ُ�سمح بدخول و�ي أمر واحد  أثناء • توجيهه إ� الباب الخار�ب
 الطفل. الصطحاب 

 للمعلم تحمل صورة شخص�ةبطاقة ه��ة  تقد�م الم�ح لهأنت أو الشخص البالغ عل�ك  ،عند المدخل •
وستقوم أنت أو الشخص البالغ المعتمد  من الفصل خ�ج طفلك�، سمنك ه��ة من القائمة الموقعةالبطاقة  التحقق منبمجرد   •

ا  خروجه بتسج�ل ون��  . إل��ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023-2022نتیجة العام الدراسي    
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 الرموز معلومات عامة
ي  الموجودةتبدأ جميع الفصول الدراس�ة 

 أو  منعقدة: ال توجد خدمات مقدمة المنظمة غیرإجازة،  – EHS Hو HS :المركز �ض
 ال یوجد موظفون حاضرون

ض إ�  تعمل من HS&EHSالفصول الدراس�ةجميع   فصول دراس�ةتوجد ؛ ال الخم�ساالثنني
 يوم الجمعة

I ؛ ال یوجد أطفال أو ال زیارات منزلیةبالخدمةالموظفین = تدریب 

ي تعمل نصف يوم (الفصول الدراس�ة  : HS اليوم األخ�ي من فصول ا  HB ،Leb ،RSالئت صباح�
 أو مساًء)

V = ال أطفال أو ال موظفین -عطلة الشتاء أو عطلة الربیع 

ي األخ�ي من الفصول الدراس�ة الاليوم 
ي الفصول الدراس�ة 6.5المركز:  موجودة �ض

 HS ساعة �ض
 EHS و

 = C-ASR ض قبل اإلجازة الص�ف�ة ض المتبقني  آخر يوم للموظفني

ي مركز
ل�ة EHS تنتقل الفصول الدراس�ة �ض ض ض الذين �قدمون الخدمات لفصول C-PDS =  إ� الخدمات الم�ض ي  آخر يوم للموظفني ، HB(التط��ر المهئض

RS (ا أو مساًء ي المرا�ز EHS صباح�
ض �ض ل�ة الص�ف�ة للمسجلني ض  اليوم األخ�ي للخدمات الم�ض

22-أغسطس 22-سبتم�ب    22-أ�ت��ر    

ض  ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني  جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني
1 2 3 4 5        1 2            

8 9 10 11 12  H 6 7 8 9  3 4 5 6 7 

15 16 17 18 19  12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 

22 23 24 25 26  19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 

29 30 31      26 27 28 29 30  24 25 26 27 28 
            31         

22-نوفم�ب  22-د�سم�ب    23-يناير    

ض  ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني  جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني
  1 2 3 4        1 2  V V V V V 

7 8 9 10 H  5 6 7 8 9  I 10 11 12 13 

14 15 16 17 18  12 13  14 15 16  H 17 18 19 20 

21 22 23 H H  19 20 21 22 H  23 24 25 26 27 

I 29 30      V V V V V  30 31       
     

اير 23-ف�ب 23-مارس   23-إب��ل    

ض  ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني  جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني
    1 2 3      1 2 3            

6 7 8 9 10  6 7 8 9 10  I 4 5 6 7 

13 14 15 16 17  13 14 15 16 17  10 11 12 13 14 

H 21 22 23 24  20 21 22 23 24  17 18 19 20 21 

27 28        V V V V V  24 25 26 27 28 
                 

23-مايو 23-يونيو   23-يوليو    

ض  ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني ض   جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني  جمعة خم�س أر�عاء ثالثاء اثنني
1 2 3 4 5        1 2  3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12  5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 

C-PDS 16 17 18 19  12 13 14 15 16  H 18 19 20 21 

22 23 24 25 26  H 20 21 22 23  24 25 26 27 28 

H 30 31      26 27 28 29 C-ASR  31         
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 .من أنفسھم ویشعرون باألمانھدفنا ھو مساعدة األطفال على أن یصبحوا متعلمین واثقین  

، بدعم من البالغین بأنفسھم بشكل أفضل من خالل العمل الفلسفة الكامنة وراء مناھجنا ھي أن األطفال الصغار یتعلمون
 الذین یقدمون الرعایة المدعومة بالمعرفة. سریعي االستجابة

 .اللعب ھيتحقیق ذلك وسیلة ل أفضللمعرفة كیفیة عمل األشیاء، و إجراء التجاربوالنشط تفكیًر یتطلب ال التعلم

 .عمل األطفال الصغارھو اللعب 

 المركز في الفصول الدراسیة
 خمیسإلى ال االثنینمن  •
 ة فقط.ساع 3.5مساًء \صباًحا Lebanonو RiversideوHarrisburg * ةساع 6.5مدة الفصل  •
 .المعلمین على منصة افتراضیةمع  الوالدینواجتماعات عقد الزیارات المنزلیة تُ  •
 تتواصل المدرسة مع العائلة یومیًا. •
 یومیًا.صغیرة  اتمجموعفي نشطة ممارسة األ •

  المنزلي Early Head Startبرنامج 
المعلم المسؤول عن  أسبوعیًا من خالل منصة افتراضیة مع Early Head Startالمسجلة في برنامج العائالت  تجتمع
المشاركة وتبادل مجموعات اللعب االفتراضیة للتنشئة االجتماعیة كل أسبوعین حیث یمكن للعائالت  وتُجرى .العائلة

 .مع فریق التدریس المنزلي الخبرات
 
 

 تطبیق االتصال العائلي
 My Teachingسرة في إعداد ملفھم الشخصي في تطبیق عمل المعلم المسؤول عن العائلة على مساعدة األسی

Strategies Family یمكن للعائالت والمعلمین  خالل الزیارة المنزلیة األولى! من خالل ھذا التطبیق السري واآلمن
 .فریق تدریسمع  الصور والمالحظات والتقاریر الیومیة وأنشطة التعلممشاركة 

 
 
 
 
 

 
ویُقدم لألطفال الرضع الذي یلتحقون بھ.  تبعًا للصفاألطفال على وجبة اإلفطار والغداء ووجبة خفیفة بعد الظھر،  سیحصل

 .حلیب األطفال واألطعمة المناسبة لنموھم وعمرھم

  التعلیم

الدراسي الفصلالتغذیة في   
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الحبوب تقدیم  ونحرص على منخفضة السكر والدھون المشبعة والملح.ھي أسابیع و 8دورة مدتھا الطعام لدینا ل قوائمتُعد 

 .كل أسبوع وجبة واحدة على األقل بدون لحم. ونقدم الكاملة والفواكھ والخضروات ومجموعة متنوعة من األطعمة الثقافیة
 

، ولماذا نحتاج تأتياألطعمة التي نتناولھا، ومن أین عن  ھباإلضافة إلى تطویر وعیشجع طفلك على تجربة أطعمة جدیدة سن
 .الطعامتناول إلى 

 
 أو یُعاقبون بالطعام.یكافئون  ال یُجبر األطفال أبدًا على األكل وال

 
نحن نبذل ف ة.إلى المدرس» خارجي«نطلب بكل احترام عدم إحضار طعام و العدید من المناسبات الخاصة خالل العام یوجد

محدد.  صحیة لطفلك ولدینا عدد متزاید من األطفال الذین لدیھم نظام غذائي خاصال ة طعمناقصارى جھدنا للحفاظ على قائم
 العدید من األفكار الرائعة ستجد لدیھیرجى التحدث مع معلم طفلك، ف، للفصلإذا كنت ترغب في القیام بشيء ممیز و

 !الطعام والتي ال تشمللالحتفاالت 
 

من الطعام  ةمناسب كمیة مع وضعمع أسلوب خدمة المطعم، ». المطعم طراز«أو » على الطراز العائلي«سیتم تقدیم الوجبات 
 .الطبق وتقدیمھ للطفل في
 

 :Early Head Startو Kidco Head Startتضمن 
 

 .لألطفال السالمة العامةبالرعایة الوقائیة بما في ذلك فحوصات  دائمةیمدھم بصفة طبي  تسجیل جمیع األطفال في مركز• 
 
لمرحلة ما قبل  الفلورایدب تلمیع األسنان(یتم تقدیم في الوقت الحالي رعایة األسنان ویخضعون لطب األسنان ل ركزمتسجیل جمیع األطفال في  •

 .مرات خالل العام الدراسي) 3المدرسة 
 

 .في موعدھا تحصیناتال تلقي جمیع األطفال• 
 

 .لنطق واللغة)ل قدرات السمع والبصر والنمو والنطق (یتوفر معالج للتحقق من األطفال فحص• 
 

 .(المتابعة مع أخصائي تغذیة مسجل عند الحاجة) تغذیة األطفالتقییم • 
 

 وتقدیم الخدمات لھم. ألطفال ذوي اإلعاقةاوتشخیص تحدید المساعدة في • 
 
 

 
 ؟األطفال للخطریتعرض لماذا 

 
 .األطفال لدیھم خصائص طبیعیة تعرضھم للخطر حول حركة المرور وعند عبور الشوارع

 خدمات الرعایة الصحیة
 

وأولیاء أمورھم في الطریقلألطفال  المروریةالسالمة   
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 .األطفال بعد تتطور عند ومھارة متقدمتین لمتمییًزا  توخي الحذریتطلب تعلم و
 

 :األطفال الصغار
 .إحساس محدود بالخطر ھملدی •
 .بسھولة الصوت صدرمعرفة م ھمال یمكن •
 .مدى سرعة حركة السیارات والحكم علیھا یستطیعوا التعرف علىال  •
 .بسھولة موال یمكن رؤیتھ ار القامةقص •
 .المرور یالحظون إشارةعلى شيء واحد في كل مرة، وقد ال  واركزی •
 م.صبرھ ینفذو ینمندفعً  وایكون قد •
 .السلوك (غیر اآلمن في بعض األحیان) لألطفال األكبر سنًا والبالغین یقلدون •
 

 !�حتاج طفلك إ� حمايتك ومساعدتك لتط��ر عادات آمنة
 

 فعلھ؟ آلباءالذي یمكن ل ما
 .ممارستھاالسالمة وعن یمكن لألطفال تعلم عادات السالمة الجیدة من خالل االستماع 

 .، یمكنك مساعدتھ على تعلم ھذه المھارات القیمة والضروریةعلیھواألكثر تأثیًرا لطفلك بصفتك المعلم األول 

 
 :یمكن للوالدین

 .عارن حركة المرور في الشع محجوبةمسیجة أو وآمنة المنزل  ر مناطق لعب خارجیوفت •

 .سنوات 9طفل في كل مرة یعبر فیھا الشارع حتى سن التأكد من اإلشراف على ال •

 .عن عادات السالمة الجیدة ُكتباقرأ -السالمة بأھمیة طفل ال إخبار •

 .مالبس زاھیة حتى یمكن رؤیتھ بسھولة الحرص على ارتداء الطفل •

 .تشعر أن طفلك یمكنھ المشي بأمان بجانبك إلى أن ھیدی الطفل كثیًرا، امسكمع  التنزه •

 .عبور الشارع فقط عند الزوایا أو ممرات المشاة •

 ویكون نسخة منك. طفلك قلدكنموذًجا لعادات السالمة الجیدة، سی أن یُمثلوا •

 "السیارات للبحث عنفي كال االتجاھین أنظر أنا أتوقف و"تدبیر السالمة الذي تتخذه؛ لشرح تحدث بصوت عاٍل ال •

 .الجیدة یةسالمة المرورالألطفال الذین ربما لم یطوروا بعد مھارات ل وینتبھوا بحذر أن یقودوا •
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وري لدى   فعندما يتم تلب�ة احت�اجات األ�ة بأ�ملها، �صبح األطفال أ��� قدرة ع�  Kidco Head Startإن خدمات العائلة جزء مهم و�ض
ا لدعم عائلتك. و�عض الطرق ون دائم� ي الموظفون حا�ض

ي  التعلم والنمو. وستجد المعلم المسؤول عن العائلة ومدرب دعم األ�ة و�ا�ت
اليت

 :  �مكن أن �دعمك بها ف��قك �ي
 

  .ي �س�ي لها األ�ة وتقد�م الدعم لتحق�قها  رعا�ة األهداف الئت
  .التوع�ة المال�ة والتوج�ه 
  تط��ر التعل�م العام (توف�ي الفرص التعل�م�ة: (دعم الحصول ع� شهادةGED ( ة كلغة� ض أو شهادة جامع�ة، أو دروس تعلم اإلنجل�ي

 اس�ة، أو تثق�ف اآلباء، أو الصحة، أو ما إ� ذلك)ثان�ة، أو المنح الدر 
  .دعم نمو طفلك وتطورە 
  .ي ذلك: المسكن والطعام والمال�س والصحة والتنقل وأ��� من ذاك

 توف�ي الموارد والمساندات بما �ض
 

ي تعمل بها 
ي معرفة الم��د عن الط��قة اليت

أو ت��د فقط المشاركة  Kidcoالوالدين ومقدمو الرعا�ة هم أفضل دعم لنا. إذا كنت ترغب �ض

 ،  نرحب بك لالنضمام إ� إحدى اللجان العد�دة المتاحة للعائالت. بصورة أ��ب

 . Kidco Head Start�ز تؤثر هذە اللجان ع� مدرسة طفلك ألنها تتخذ قرارات مهمة لجميع مرا 

   

  

 عات - مجموعة الوالدين ا من مدرسة طفلك من خالل العمل مع أول�اء األمور اآلخ��ن للتخط�ط للمناسبات وجمع الت�ب كن جزء�

نامج ككل.  ا مشاركة األفكار أو المخاوف �شأن ال�ب  ومشاركة أفكارك ومخاوفك �شأن األعمال اليوم�ة للمركز. و�مكنك أ�ض�

  نامج. - التخط�طلجنة  �جتمع الموظفون وأول�اء األمور لوضع أهداف وخطط ال�ب

 ض الجدد. - لجنة التوظ�ف ض الموظفني ض الجدد وخالل عمل�ة تعيني  العمل كممثل ألول�اء األمور خالل المقابالت مع الموظفني

 لجنة ERSEA -ن وضع النظام الذي يتم اخت�ار األهل�ة والتوظ�ف واالخت�ار والتسج�ل والحضور. تتخذ هذە اللجنة قرارات �شأ

نامج  .األطفال من خالله والتقدم لل�ب

 لجنة HSAC - ض للحد�ث عن تخط�ط وتفع�ل ض وأول�اء األمور ومقدمو الرعا�ة الصح�ة المحليني مجموعة استشار�ة تجمع الموظفني

ي كل برنامج 
ي أفضل ط��قة لتلب�ة اح HSAC. تحدد لجنة Head Startوتقي�م الخدمات الصح�ة �ض

ت�اجات األطفال والعائالت �ض

 مجتمعها. 

 
 

 
 

 

  خدمات العائلة

  مشاركة الوالدین
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یشارك مجلس شخصیات متطوعة من المجتمع. و أولیاء األمورھو مجموعة من  Kidco Head Start مجلس سیاسة
 اتعملیة صنع القرار في Early Head Startأو  Head Startوموظفي  Kids and Companyالسیاسات مجلس إدارة 

 مثل أھداف البرنامج والتمویل والسیاسات.المتعلقة بأمور 
 

 لماذا مجلس السیاسات؟
شيء ھذا لماذا یجب أن یكون نفسك "تسأل  فكثیًرا ماقبل أن تؤثر على مجتمعك.  اتتتاح لك للتوصیة بالسیاس فرصة نادرةأنھا ضع في اعتبارك 
وأفراد  أولیاء األمورھو رغبة  ات ذو أھمیةمجلس السیاس یجعلما  .فعل شيء حیال ذلك لعدم قدرتك علىتشعر بالعجز و، ؟"على ما ھو علیھ

صل ت لفترةممثلي مجلس السیاسات  ویستمرحدث ألطفالھم في مرحلة ما قبل المدرسة وداخل المجتمع. ما ی حول واعیةالمجتمع في اتخاذ قرارات 
طفل  500ھذا ما یقرب من و. Kidcoالتي تخدمھا  والعائالتاألطفال  لجمیعالخدمات  مستقبل غییرتفي  تأثیر قراراتھم یرواإلى خمس سنوات ل

 سنویًا!
  

 لماذا قد أرغب في االنضمام؟
 :مثلالعدید من الفرص.  ألولیاء األمور المتطوعینفي مجلس السیاسات  تطوعیوفر ال
  ُم مھارات القیادةتعل  
 حضور التدریب 
 آخرین مقابلة أولیاء أمور  
  مخاوف الوالدین جمیع األمور التي قد تثیرعرض 
 ممثالً للدولة أن تكون 
 العمل في لجان التوظیف والمیزانیة 
 تقییم البرنامج 
 في سیاسات البرنامج وأھدافھ ومیزانیتھ في إجراء تغییرات إیجابیة ةساعدالم 
 تعرف على المزید حول ما تقدمھال Head Star  

 
 فریق عمل لك یوفرتحتاج فقط إلى أن یكون لدیك رغبة في المشاركة وس ضروریة،لیست خبرة ال  ھل یجب أن یكون لدي خبرة؟

Head Start  أوEarly Head Start .التدریب 
  

من تشرین األول أو أكتوبر إلى تشرین األول أو أكتوبر. وھناك أیضا االجتماعات الشھریة  ھناك تختلف مستویات االلتزام؛  ما االلتزامات؟
 لمزید من المشاركة من خالل شغل منصب في المجلس، أو العمل التطوعي في اللجان.فرص 

  
 مزید من المعلومات.لأو مدرب دعم األسرة لالمسؤول عن العائلة تحدث مع المعلم  ھل ترغب في معرفة المزید؟
  

  مجلس السیاسات
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 101االجتماعات االفتراضیة 
  كتم صوت المیكرفون عند عدم التحدث

 .في االجتماع مكالمة أو إذا كنت ال تتحدث إجراء كتم الصوت عنداختیار                       
 
    

  ةاستخدم صندوق الدردشة لطرح األسئل
 حول الموضوع الذي تتم مناقشتھ في الدردشة. أفكاركشارك 

 
 

 اتخذ وضعیة مریحة أمام الشاشة
   المنتصفوابق حاضًرا بالبقاء في بوصة من الشاشة  24-15 على مكتبك على بعد اجلس

 المعروضةعلى المقدم أو المواد  عینیكركز                       
 
 

  ُطلب منك ذلك إال إذا شارك شاشتكال ت 
 ھذه المیزة استخدامشخص الذي یتحدث أو یشارك للفقط یُمكن                         

 
 
 

 عرض جودة الأطفئ الكامیرا للمساعدة في                    
 إذا كنت تعاني من ضعف أو بطء اإلنترنت، فحاول تعطیل الكامیرا                      

 
 

                          
 اضبط اإلعدادات الخاصة بك قبل االجتماع                       

 لدیكتأكد من اختبار الصوت والفیدیو باالنتقال إلى إعدادات منصة مؤتمرات الفیدیو                        
 
 

                      
 اختر المكان الذي تجلس فیھ                      

 .إلى ذلك ماالكامیرا و أماماألشیاء الموجودة أبعد النوافذ، و جلس بعیًدا عناإلضاءة، وا اضبط                          
. 

 
 

 إذا لزم األمر الشرح المكتوب ألحداث العرض شغل خاصیة                     
 في الجزء السفلي من الشاشة ویمكن تعدیل حجم النصشرح ظھر الیس                        

 
 

 االنتباه  ما یشتتتجنب                       
ستجلس فیھ  والتلفزیون واألشخاص اآلخرین وما إلى ذلك من خالل التخطیط المسبق للمكان الذيقلل من الضوضاء                       
 .الجتماعحضور ال
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ومقدمي الرعایة بأن صحة  أولیاء األمورمن أجل طمأنة  من الضروري وضع سیاسة تتناول تعاطي الكحول والمخدرات 
ومقدمي الرعایة بھذه السیاسة  أولیاء األمورسیتم إخطار  .الرئیسي لھذه الوكالة وموظفیھا االھتمام أطفالھم وسالمتھم ھي

  .ج اإلرشاديوفي البرنام بالبرنامج زیارتھم المنزلیة لاللتحاقعندما یحین موعد 
 

  :السیاسة
أي فعالیة رسمیة  أو في Early Head Startأو  Kidco Head Start من مباني غیر المشروعة في أي مبنى یُحظر استخدام الكحول أو المخدرات

 تتم بعیًدا عن المباني الفعلیة.و Early Head Startأو  Kidco Head Start تخص
 

 Early Head Startأو  Kidco Head Startلن یُسمح لألشخاص الذین یبدو أنھم تحت تأثیر الكحول أو المخدرات بالبقاء في مباني 
 

 Kidco Headطفل، سیتم اتخاذ تدابیر من قبل موظفي  الصطحابفي حالة ظھور أي شخص تحت تأثیر الكحول أو المخدرات عند وصولھ 
Start  أوEarly Head Start function اصطحاب الطفل أو القیادة والطفل بصحبتھ.من الشخص  لمنع ذلك 

 
لضمان سالمة الجمیع في المبنى في ذلك خطًرا أقل التدابیر الممكنة  بإجراء الموظفون قوم، سیباألعلىفي حالة وقوع أي من الحوادث المذكورة 

ول ، واالتصال بسیارة أجرة، والسعي للحصنقل الطفلالوقت، على سبیل المثال ال الحصر، االتصال بالعائلة أو األصدقاء للحصول على الدعم أو 
بنى المدرسة من م الذي یقل الطفل شخصأن الفي أي وقت  اعتقدناطلب الشرطة أو التدخل الطبي الطارئ. إذا  ، أوالطفلرعایة مكان مؤقت لعلى 

Kidco Head Start  أوEarly Head Start function سیتم استدعاء الشرطة وسیتم اإلبالغ عن جمیع  ،تحت تأثیر المخدرات أو الكحول
 المعلومات المتاحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  KIDCO HEAD START الكحولیات والمخدرات في سیاسة
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الصحة في بیئة خالیة من التبغ من أجل تعزیز في مقاطعة لین  Kids and Companyسیتم إجراء جمیع برامج وخدمات 
 العافیة والحفاظ على بیئة عمل آمنة وصحیة وفعالة.و
 
 

 :KIDS AND COMPANYاألشخاص الموجودین في مرافق  جمیعتنطبق ھذه السیاسة على 
 

أو استخدام لتدخین لمخصصة  أماكنفي أي وقت. ال توجد  Kids and Companyاستخدام التبغ في أي مكان في مباني  ألي شخصال یجوز 
 في أي صورة. التبغ

 
 .لتشمل السجائر اإللكترونیة وأقالم السجائر اإللكترونیة واألجھزة األخرى التدخین وسائل جمیع ضمن ھذه السیاسة استخدامتت
 

دفوعة یجب على الموظفین الذین یرغبون في استخدام التبغ أثناء ساعات العمل مغادرة المبنى (المبنى والممتلكات) خالل فترات الوجبات غیر الم
 األطفال. على مرئ منبغ یجب أال یحدث استخدام التوأو فترات االستراحة المحددة. 

 
 .یتولى المشرفون مسؤولیة اإلشراف على االمتثال لھذه السیاسة

 
 ینبغي تقدیم الشكاوى المتعلقة بانتھاك ھذه السیاسة إلى المشرف.

 
 إنھاء العمل.یقاف أو اإلإلجراءات تأدیبیة تصل إلى یخضع أي موظف ینتھك ھذه السیاسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KIDCO HEAD START سیاسة التبغ في
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یجب أن یتبعھا جمیع الموظفین والمقاولین وفي مقاطعة لین  Kids and Company تعد قواعد السلوك ھذه جزًءا من سیاسات وإجراءات

 ]1302.90رقم   HEAD START  والمتطوعین واالستشاریین. [معیار أداء برنامج
 

 قواعد السلوك ما یلي: الئحةالعناصر الھامة في من قواعد السلوك واالمتثال لھا.  الئحةیجب على جمیع المتطوعین التوقیع على 
  

أو الثقافة أو الدین أو  صلعلى أي أساس، بما في ذلك الجنس أو العرق أو األمتنع عن التمییز لكل طفل وعائلة وأ مختلفةلھویة الا دعمسأحترم وأ
وغیرھم من عن األطفال والعائالت  معلومات الشخصیةال بسریة سیاسات البرنامج المتعلقةبة. سألتزم اإلعاقة أو التوجھ الجنسي أو تكوین األسر

وقوانین الوالیات والقوانین المحلیة والقبلیة فیدرالیة وجمیع القوانین ال فیدرالیةمن معاییر األداء ال 1303 الفقرة من Cللفقرة الفرعیة الموظفین وفقا 
أنا مطالب  ات العائلیة وسجالت الموظفین والمعلومات المالیة والمعلومات العائلیة وغیرھا من المعلومات ذات الصلة سریة.الساریة. وتعتبر الملف

بشكل صحیح عند عدم استخدامھا، ومناقشتھا على النحو المنصوص علیھ في سیاسة  في الملفات احفظھبحمایة ھذه المعلومات عند االستخدام، و
Kidcoاألطفال والشركة في خصضاء وسائل اإلعالم اإلخباریة، طلبًا لمعلومات ت. إذا اتصل أع Kids & Company في مقاطعة لین (Kidco 

Head Start).فسأحیل الطلبات إلى المدیر التنفیذي ، 
  

 مع األطفال. سأستخدم طرق أفھم أنھ ال یجوز ترك أي طفل بمفرده أو بدون إشراف أثناء رعایتي. اإلشراف یعني وجود موظف واحد على األقل
بما في ذلك، كحد  للخطر،تھم أو سالمتھم أو أعرض صحاألطفال لن أسيء معاملة  ؛تھومعالجالحاد إیجابیة لدعم رفاھیة األطفال ومنع السلوك 

 أو طفل؛الفم  شریط الصق علىوضع  طفل لتقیید الحركة أوال لتأدیب الطفل؛ أو ربطعزل الفردي استخدام العقاب البدني؛ واستخدام العدم: أدنى، 
من شأنھ  التقلیلالطفل أو  لعقاب على استخدام المرحاضتدریب التعلم أو الاستخدام أسالیب  وأاستخدام الطعام أو االمتناع عنھ كعقاب أو مكافأة؛ 

فض الطفل أو ترھیبھ أو تجاھلھ أو إفساده؛ بما في ذلك اإلذالل العام أو الخاص أو ر استخدام أي شكل من أشكال اإلساءة العاطفیة،أو ؛ إذاللھأو 
استخدام أي شكل من أشكال اإلساءة اللفظیة، بما في ذلك اللغة البذیئة أو الساخرة أو التھدیدات أو المالحظات أو االعتداء البدني على طفل؛ أو 

 أو مكافأة.أو أسرة الطفل؛ أو استخدام النشاط البدني أو الوقت الخارجي كعقاب  المھینة بشأن الطفل
 

أن یبقي الموظفون حیاتھم  من المتوقععلى الحدود المھنیة مع األطفال أو العائالت المسجلین في وكالتنا في جمیع األوقات.  أن أحافظأفھم أنھ یجب 
. محدوًدا بالعملتعلقة األنشطة الم أثناء لعمل أووقت االمسجلین ویجب أن یكون االتصال بھم خارج  العائالتالشخصیة منفصلة عن حیاة األطفال أو 

 مع األطفال أو العائالت المسجلین. غیر واضحة ھم أي مواقف أو عالقاتیمن المتوقع أن یناقش الموظفون مع مشرفو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أولیاء أن یصل یجب  بعد المدرسة. عند المنزل عند وصول الحافلة لتوصیل أطفالھم في االنتظارأو مقدمو الرعایة  أولیاء األمورأن یكون  جبی

أو  أولیاء األمورفي حاالت الطوارئ فقط، یجب على  أو مقدمو الرعایة الذین یأتون إلى المدرسة الصطحاب أطفالھم في الوقت المحدد. األمور
 واتخاذ الترتیبات الالزمة الصطحاب أطفالھم.ب التأخیر بسبمقدمي الرعایة االتصال بالمركز وإعالمھم 

 KIDCO HEAD STARTفي  السلوكقواعد 
 

 KIDCO HEAD STARTفي بعد ساعات العملسیاسة التعامل مع األطفال 
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 المدرسة: إلى یحضرإذا لم یتصل أحد أو 

) االتصال باألشخاص المدرجین في القائمة المصرح بھا الصطحاب المعلم المسؤول عن العائلة سیحاول شخص ما في المركز (المشرف، .1
 الطفل من المدرسة.

المسؤول موظف ر موعد النصراف الدقیقة قبل آخ 30 خالل آخرأي شخص مصرح بھ  التصال منم اإذا لم یتم الوصول إلى أحد ولم یت .2
و إدارة رعایة الطفل أإدارة العائلة)، فسیتم اتخاذ خطوات لالتصال بإدارة الخدمات اإلنسانیة أو  المسؤول عنالمعلم  لھذا الیوم (مشرف،

 القانون. تنفیذ
أو مقدم الرعایة (تُرك في حالة ال یوجد فیھا أحد لرعایة الطفل) وسیتم تقدیم طلب  ولي األمرسیُذكر أن الطفل قد تعرض للخطر من قبل  .3

 الطفل. خذأل
 Head Start )“Removal of Child from Head Startوصایة موقع  استكمال بیان إخراج الطفل من من الموظف سیتأكد .4

Site Custody Statement” ، من سیاسة االعتداء على األطفال). 6النموذج ھو الصفحة 
یترك الموظف مالحظة على الباب أو رسالة على البرید الصوتي في منزل الطفل إلعالم األسرة بمن یمكنھم االتصال بھ فیما یتعلق  .5

 بمكان وجود طفلھم.
 

 .لوالدینل البرنامج اإلرشاديومقدمي الرعایة بھذه السیاسة في  أولیاء األمورسیتم توعیة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرؤیة العامة

مع العائالت لمنع إساءة معاملة األطفال وإھمالھم وتقدیم الدعم والعمل كمدافع عن األسر التي  Kidco Head Startتعمل 
 تحتاج إلى المساعدة.

 
 التعریفات

 KIDCO HEADفي إساءة معاملة األطفال وإھمالھم سیاسة
START  
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قانون  – لسببھامع التفسیر المقدم تعارضھا عرضیة، بما في ذلك أي إصابة یبدو ال الحوادث أسباب غیر نتیجةطفل لأي إصابة جسدیة ل •
ORS 418.750 

 .ھ أو سالمتھأمانصحة الطفل أو على اإلھمال الذي یمكن أن یتسبب في ضرر فعلي أو خطر كبیر  •
المشاعر ولھا عن  التعبیرأو االستنتاج اإلصابة العقلیة (المعروفة أیًضا باسم اإلساءة العاطفیة) ھي ضرر لقدرة الطفل على التفكیر أو  •

 .تأثیر ضار على الطفل، وھو ما یمكن مالحظتھ
 التحرش الجنسي. •
ل بشدة لخطر االعتداء البدني أو الجنسي أو اإلھمال التھدید باألذى، الذي یشمل جمیع األنشطة والظروف واألشخاص الذین یعرضون الطف •

 أو اإلصابة العقلیة. وھذا یشمل التعرض للعنف المنزلي.

 إجراءات اإلحالة واإلبالغ
بموجب القانون اإلبالغ فوًرا عن أي حاالت مشتبھ بھا من سوء المعاملة أو اإلھمال إلى إدارة  Kidco Head Start یُطلب من موظفي

 أو كلیھما وكالة إنفاذ القانون المحلیة أورعایة الطفل لنسانیة الخدمات اإل
 
إدارة الخدمات الموظف الذي یشتبھ في مثل ھذه اإلساءة أو اإلھمال سیقدم أوالً تقریًرا إلى المشرف علیھ ثم یتصل برعایة الطفل في  •

  أو كلیھما وكالة إنفاذ القانون المحلیة أورعایة الطفل لاإلنسانیة 
 .ا، یتم االتصال بالمدیر المساعدمتاحً  منسق خدمات األسرةفي حالة عدم توافر المشرف، ینبغي االتصال بمنسق خدمات األسرة. إذا لم یكن  •
 .أو مساعد المدیر منسق خدمات األسرة صح بإجراء المكالمة بحضور مشرف أویُن •
منسق ج البرنامج المناسبة. وسترسل نسخة من استمارة التقریر إلى الموظف الذي یبلغ عن اإلساءة أو اإلھمال المشتبھ بھ نماذ یملئ •

 .خدمات األسرة
 

الطفل فیما یتعلق بھذا التقریر. ال یُسمح للموظفین  بعائلةباالتصال  Head Startبموجب القانون، ال یُسمح لموظفي 
 بتأكید أو نفي أو مناقشة تقاریر إساءة معاملة األطفال للعائالت.

 
 

 
 

 تدریب الموظفین
ا سنویً مرة وبعد ذلك  التعیینإكمال التدریب عند  الموظفین للسیاسة واإلجراءات، ومطلوب من عرض إرشاديسیوفر البرنامج 

 .على نظم منع إساءة المعاملة واالعتراف باإلساءة واإلبالغ عنھا
  

 تثقیف الوالدین
السیاسة مع نناقش سولوالدین. البرنامج اإلرشادي لفي  أولیاء األمورسیتم إعطاء سیاسة إساءة معاملة األطفال وإھمالھم لجمیع 

 على منع اإلساءة واإلھمال وسیتم إبالغھم بالموارد المجتمعیة المتاحة. لقون تدریبًااآلباء في الوقت الذي یتلقونھا فیھ. وسیت
  

 مشاركة الوكاالت
ى ھذه سیعمل البرنامج على إقامة عالقات تعاونیة مع الوكاالت التي تقدم خدمات حمایة الطفل للمجتمع المحلي والحفاظ عل

 .العالقات

 KIDCO HEADفي إساءة معاملة األطفال وإھمالھم سیاسة
START  
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 الخصوصیة

إدارة في نھایة تحقیق وجمیع االتصاالت مع األسرة والوكالة التي تتلقى التقریر ووضعھا في ملف منفصل.  سنعمل على توثیق
 . ستستعرضسریة جمیع السجالت سنحافظ علىلرعایة الطفل، یمكن نقل المعلومات إلى ملف األسرة.  سانیةالخدمات اإلن

حسب  وتعمل على تحدیثھاا، اللجنة االستشاریة للخدمات الصحیة واالجتماعیة سیاسة إساءة معاملة األطفال وإھمالھم سنویً 
 االقتضاء، وتقدیمھا إلى مجلس السیاسات للموافقة علیھا.

  
 فحص مرتكبي الجرائم الجنسیة

الصطحاب أو األوصیاء والبالغین المدرجین  أولیاء األمورمن أجل ضمان سالمة األطفال في المراكز، سیتم فحص جمیع 
في المدرجة أسمائھم للبالغین  ولن یُسمحمقابل سجل مرتكبي الجرائم الجنسیة في والیة أوریغون.  من وإلى المدرسة األطفال
الجرائم  ارتكابحالة بأو المشرف  المسؤول عن العائلة وسیتم إبالغھم من قبل المعلم Kidcoمبنى  لتواجد فيباالسجل 
 الجنسیة.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )581-021-0220من خالل   OAR 581-021-0220بالقانون مالً (ع
  

. جمیع الملفات إلكترونیة باستخدام نظام Early Head Startأو  Kidco Head Start في سیتم االحتفاظ بالملفات السریة لكل طالب .1
 سري وآمن وسیتم االحتفاظ بأي أوراق إضافیة في خزانة أو حاویة مقفلة، حسب الحاجة.

 بحقوقھم الكاملة فیما یتعلق بملف طفلھم السري وقت زیارتھم الترحیبیة أولیاء األمورإبالغ  مسیت .2
 
 عائلة ویطلب نسًخا من خالل إكمال طلب ال بالمعلم المسؤول عندین في االطالع على سجالت أطفالھ، فسوف یتصل إذا رغب أحد الوال

 .ایومً  45ھذا في أقرب وقت مالئم لكال الطرفین، على أال یتجاوز في ھذه الحالة  ویتم الحصول على تقریر.
 ة لتجھیزھانیإلى السلطة المع الحصول على تقریرحال طلب سی. 
 فیما یتعلق بالسجل السري. یرغب ولي األمر في طرحھاأي أسئلة قد  عنعائلة متاًحا لإلجابة ال المعلم المسؤول عنكون سی 

o  أن السجالت تحتوي على معلومات غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك حقوق الطالب، فیمكنھ طلب تعدیل  ولي األمرإذا اعتقد
 .السجل

o  ستقررKidco Head Start  أوEarly Head Start  مطلوب في غضون وقت معقول بعد لل وفقًاما إذا كانت ستعدل السجل
 تلقي الطلب.

 الملفات  سریة سیاسة
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o  إذا قررتKidco Head Start  أوEarly Head Start  بقراره  ولي األمرمطلوب، فسیبلغ البرنامج لل وفقًاعدم تعدیل السجل
 وبحقوقھ في جلسة استماع.

 
الموقعة إال في الحاالت التي یتطلب فیھا  ولي األمررنامج أو وكالة أخرى دون موافقة السجالت السریة مع أي شخص أو ب نشاركلن  .3

ة مراجعال، وHead Start فيالقانون مشاركتھا دون إذن. (على سبیل المثال: مذكرات استدعاء للمحكمة، وعملیات التدقیق المالي 
 ارة التعلیم في والیة أوریغون.إلى وز والتقاریر Head Startالفیدرالیة وعلى مستوى الوالیة في 

، سیتم إرسال سجالتھ إلى المركز Early Head Startأو  Kidco Head Startعندما ینتقل الطفل إلى مركز مختلف داخل  •
 الجدید.

تصریح موقع من ولي مختلف، یجب الحصول على  Early Head Startأو  Head Startعندما ینتقل الطفل إلى برنامج  •
 السجالت السریة إلى البرنامج الجدید.إلرسال األمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحظر وزارة الزراعة األمریكیة ووالیة أوریغون التمییز ضد عمالئھا وموظفیھا ومقدمي طلبات التوظیف على أساس العرق، واللون، واألصل 

ائلیة أو ، وعند االقتضاء المعتقدات السیاسیة، والحالة االجتماعیة، والحالة العوالثأرالقومي، والعمر، واإلعاقة، والجنس، والھویة الجنسیة، والدین، 
أو جزء منھ مستمد من أي برنامج للمساعدة العامة، أو من المعلومات الجینیة المحمیة في العمل  اإلجمالي أو دخل الفرد توجھ الجنسي،، والاألبویة

 .)أو كلیھما فأنشطة التوظی و(لن تنطبق جمیع القواعد المحظورة على جمیع البرامج أ .أو في أي برنامج أو نشاط تنفذه اإلدارة أو تمولھ
  

 یجوز ألي شخص یرغب في تقدیم شكوى أن یفعل ذلك بأحد الخیارات التالیة:
نموذج شكوى، وإذا لزم األمر،  نقدم إلیكا. سلفظیً  إما كتابیًا أو Early Head Startأو  Kidco Head Start مع التواصل مباشرةیمكنك  .1

. یمكنك تقدیم الشكوى إلى وزارة الزراعة األمریكیة أو والیة أوریغون مباشرة (انظر أدناه للحصول على النموذجإكمال  في نساعدكس
إلى والیة  Kidcoالشكاوى التي یتم إرجاعھا إلى  نرسل. سEarly Head Startأو  Kidco Head Start إلىمعلومات االتصال) أو 

 ) أیام.3أوریغون في غضون ثالثة (
نموذج شكوى التمییز لبرنامج وزارة الزراعة أكمل الحقوق المدنیة، ف ضد التمییز في البرنامج فيتقدیم شكوى  إذا كنت ترغب في .2

في أي مكتب تابع لوزارة الزراعة  أو  lhttp://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htm على األمریكیة، الموجود عبر اإلنترنت 
 األمریكیة،

 .نموذجلطلب ) 866( 632-9992 اتصل علىأو 
 یمكنك أیًضا كتابة رسالة تحتوي على جمیع المعلومات المطلوبة في النموذج. أرسل نموذج الشكوى المكتمل إلینا عبر البرید على

 
U.S. Department of Agriculture,  

Director, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights,  
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 

إجراءات الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنیة للمشاركین 
 ومقدمي الطلبات

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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 .program.intake@usda.govأو البرید اإللكتروني  )202( 690-7442الفاكس عن طریق أو            
 
 

الفیدرالیة  التحویلیمكن لألفراد الصم أو ضعاف السمع أو الذین یعانون من إعاقات في الكالم االتصال بوزارة الزراعة األمریكیة من خالل خدمة 
 )800( 877-8339على 

 
  

والیة أوریغون، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى في  برامج تغذیة األطفال بشأن التمییز فيتقدیم شكوى ل .3
ODE.CNPCivilRights@state.or.us  اكتب رسالة إلىأو 

  
 

Director of Child Nutrition Programs  
Oregon Department of Education 

255 Capitol Street NE 
Salem OR, 97310                 

 ]للصم[) 503( 378-2892أو  ]مكالمة صوتیة[)، 503( 947-5888 :أو اتصل على الرقم
 

سوء فھم أو ما إذا كان ینبغي اتخاذ بعض اإلجراءات التصحیحیة.  عندما یتم تسجیل الشكاوى لدى وزارة الزراعة األمریكیة أو والیة أوریغون، ستحقق الوكالة المناسبة في الحادث لمعرفة ما إذا كان ھناك
 الشكوى إلى والیة أوریغون.فإنھا ستحیل ، الشركة الراعیةادة الشكاوى إلى حل المشاكل. عند إعلفرص ك من غیر ذل أو الوساطة أوقد یشمل القرار التعلیم 

  
 :تواصل معإذا كان لدیك أي أسئلة تتعلق بھذه اإلجراءات، یرجى ال

  
 لوري أرنولد

 منسق االمتثال للحقوق المدنیة
Kidco Head Start  أوEarly Head Start 

300 Market Street, Suite 200 
Lebanon, Oregon 97355 

541-451-1581 or direct line: 971-361-4640 
larnold@kidcoheadstart.org 

 

 

یُحظر على ھذه )، USDAوفقًا لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالي ولوائح وسیاسات الحقوق المدنیة لوزارة الزراعة األمریكیة (
المؤسسة التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس (بما في ذلك الھویة الجنسیة والتوجھ الجنسي) أو 

 .اإلعاقة أو العمر أو الثأر أو االنتقام بسبب المطالبة بحقوق مدنیة سابقة
 

على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یحتاجون إلى  ویمكن إتاحة معلومات البرنامج بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة. یجب
وسائل اتصال بدیلة للحصول على معلومات البرنامج (مثل طریقة برایل، والطباعة الكبیرة، والشریط الصوتي، ولغة 

التابع  TARGETاإلشارة األمریكیة) االتصال بالوالیة المسؤولة أو الوكالة المحلیة التي تدیر البرنامج أو مركز 
) أو االتصال بوزارة الزراعة األمریكیة والكتابة(الصوت  )202( 720-2600 على الرقمة الزراعة األمریكیة لوزار

 )800( 877-8339على الرقم الفیدرالیة  التحویلمن خالل خدمة 
 

نامج، �جب ع� المشت�ي إ�مال ي ال�ب
ض �ض  USDA Program Discrimination نموذج لتقد�م شكوى �شأن التمي�ي

plaint FormCom )والذي یمكن الحصول علیھ عبر ) نموذج شكوى التمییز في برنامج وزارة الزراعة األمریكیة
من أي مكتب ، Filing a Program Complaint as a USDA Customer webpage:  اإلنترنت على

، أو عن طریق كتابة خطاب )866( 632-9992على الرقم من مكاتب وزارة الزراعة األمریكیة، عن طریق االتصال 
 امكتوبً  فًاالرسالة اسم صاحب الشكوى وعنوانھ ورقم ھاتفھ ووص موجھ إلى وزارة الزراعة األمریكیة. ویجب أن تتضمن

بشأن طبیعة وتاریخ لحقوق المواطن  لإلجراء التمییزي المزعوم بما یكفي من التفاصیل إلبالغ مساعد وزیر الشؤون المدنیة

 بیان عدم التمییز

mailto:larnold@kidcoheadstart.org
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MTEuNTc3NTE4NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy51c2RhLmdvdi9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9VU0RBLU9BU0NSJTIwUC1Db21wbGFpbnQtRm9ybS0wNTA4LTAwMDItNTA4LTExLTI4LTE3RmF4Mk1haWwucGRmP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.23glUhd3NOCJdb5phh3nmJNhTgoVflgGLYthujJFWQ0/s/1010921120/br/131162021012-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MTEuNTc3NTE4NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy51c2RhLmdvdi9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9VU0RBLU9BU0NSJTIwUC1Db21wbGFpbnQtRm9ybS0wNTA4LTAwMDItNTA4LTExLTI4LTE3RmF4Mk1haWwucGRmP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.23glUhd3NOCJdb5phh3nmJNhTgoVflgGLYthujJFWQ0/s/1010921120/br/131162021012-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MTEuNTc3NTE4NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy51c2RhLmdvdi9vYXNjci9maWxpbmctcHJvZ3JhbS1kaXNjcmltaW5hdGlvbi1jb21wbGFpbnQtdXNkYS1jdXN0b21lcj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.d6_4kjfVbYyb46ht8eQTJ0eLKO38R4CNcjW-7osWNPE/s/1010921120/br/131162021012-l
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ارة الزراعة األمریكیة المكتمل إلى وز AD-3027 مزعوم للحقوق المدنیة. یجب تقدیم نموذج أو خطاب الشكوىالنتھاك اال
 :من خالل

 
 U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civilالبرید:  .1

Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410أو  ؛ 
 أو )؛202( 690-7442أو  )833( 265-1665 الفاكس .2
 program.intake@usda.gov  البرید اإللكتروني: .3

  

 ھذه المؤسسة توفر تكافؤ الفرص.

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA1MTEuNTc3NTE4NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vdXNkYS5nb3YvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.WnayYXCgXQtaE3llymgQtoA3M95gTQbONGAvI0HQ_Yg/s/1010921120/br/131162021012-l
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