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ي والشمول التنوع  ة الفصول ف والقيادةالمعلمين وفرق الدراسي

يمنهجنا هو اللعب خالل من التعلم  التأسيس

ة دليل توفير يتم ومجزية. األمد طويلة جمعية إىل ونتطلع لدينا علم عن المسبقة الموافقة مجتمع من جزًءا عائلتك تكون أن يسعدنا  ت ، لجميع هذا علم عن المسبقة الموافقة عائل العائال

ب أن ونأمل وتوقعاتنا ، به ، نقوم لما أفضل فهًما ليمنحك  ي األسئلة عىل تجي أسئلة.لديك تكون قد (مناطق) منطقة أي عن واالستفسار بعناية قراءتها يرجى لديكم. تكون قد الت

ي والدعوة ، الممارسة خالل من المساواة  المعلموتعويض التعليم إىل الوصول ف

NATURE  وتعلمهماألطفال للعب كمنزل

هج  ي قوي بحث عىل مبنية ممارسة أفضل منا ت ف ة التعليم مجاال الطفلوتنمي

ت جًدا. خاص مكان علم عن المسبقة الموافقة أن بالمركز اتصال عىل جميًعا نعتقد  ي المبكرة الطفولة سنوا ت ه هم. لألطفال تكوينية سنوا الطفل رعاية جودة بأن  PICتؤمن وأسر

ي  الفريد.ونهجه اسمه مركزنا استمد الفلسفة هذه ومن سواء ، حد عىل واألطفال لآلباء تعليمية تجربة ه

وتعلمهوتطوره والمعلم واألسرة الطفل لنمو كأساس المجتمع 

يًال لك سيوفر المركز. عىل تتعرف عندما مفيًدا مصدًرا الكتيب هذا يكون أن نأمل  ب أن نأمل وإجراءاته. وسياساته المركز لهيكل دل ث لم إذا ولكن أسئلتك ، جميع عىل يجي ذلك ، يحد

ي الوالدين أحد اسأل  التنفيذي.المدير أو المساعد المدير أو البرنامج منسق أو المعلم أو الغرفة ف

مقدمة

علمعن المسبقة الموافقة مهمة بيان 

علمعن المسبقة الموافقة قيم 

ي بكم مرحًبا  (PIC)والرضع اآلباء مركز ف

س أو الدين أو العرق عن النظر بغض الموظفين وتوظيف األطفال بتسجيل المركز يقوم وموظفينا. عائالتنا بين التنوع والرضع اآلباء مركز يقّدر التمييز عدم سياسة  أو الجن
ي األصل أو النسب أو العمر  ي التوجه أو القوم ة الهوية أو األسرة تكوين أو الجنس الهيكل.أو الجنسي

ي تعليم عىل الحصول فرص وزيادة توفير عىل  PICتعمل  ي الجودة عال ة ف ة مرحل ي وبرامج المبكرة الطفول خالل من للتعلم فرًصا األطفال تمنح  •المدرسة: سن ف

ة. قيمة ذوي محترفين معلمين بقيادة  •اللعب.  ي واألسر.الوالدين ودعم بنشاط المشاركة  •عال

ة  PIC Philosophyتوفر  ت  5و أسابيع  6سن من لألطفال والمجتمع واألمن الحب من ثرية بيئ ي سنوا حتى األطفال رياض من واألطفال المبكر ، التعلم برنامج ف
ي الرابع الصف  ب خالل من المدرسة. سن برامج ف س ، والثقة اآلخرين ، احترام أطفالنا يتعلم التنموية ، الناحية من المناسبة التجار ت بالنف ة ، والمهارا االجتماعي
ة  ة ، للمواقف يهيئهم والثقة الكفاءة من أساًسا ويبنون وجسديًا ، عاطفًيا ينمون إنهم عنهم. المختلفين األشخاص وتقدير العالم حول فضولهم لتنمي ي اليومي وف
للمدرسة.النهاية 
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يا جامعة افتتحت علم عن المسبقة الموافقة تاريخ  ي  (PIC)والرضع اآلباء مركز بنسلفان ي المدرسة قبل ما برنامج عىل جًدا صغاًرا كانوا الذين الصغار واألطفال الرضع لخدمة  1978عام ف ف

ي. الحرم  ت عندما عام ، بعد الجامع ة. غير مستقلة كمنظمة المركز بدمج اآلباء قام  ، PICإغالق الجامعة قرر هوتية األسقفية مدرسة أرض عىل يقع ربحي ي السابقة الال ي ونحن فيالدلفيا ، ف ف

ي موقعنا  .1986عام منذ الحال

ي  ي. سيركل ماجيك ملعب مبادرة أطلقنا  2012يونيو ف ث من متزايدة مجموعة من مستوحى المبتكر المشروع هذا الطبيع ي األبحا ي الطبيعة عىل القائم التعلم قيمة تؤكد الت الطفل نمو ف

ي.  ب الشجرة وبناء تصميم تم  Dreams ، Sweetتوسيع حملة من األولية األموال خالل من الصح ت للترحي ي بالعائال ي واالستكشاف التعلم من رائع عالم ف ي الطلق. الهواء ف  2012سبتمبر ف

ة التنفيذية للمديرة الشجرة تخصيص تم  س سيندي واليتها المنتهي ي روبرت ت الت بدايته.منذ األمام إىل المشروع هذا دفع إىل والتزامها رؤيتها أد

ي  ي بدأنا  1983عام ف ي األطفال خدمة ف ة رعاية ف ي العام ، القطاع من ممول ة للمنح صندوًقا أنشأنا  1986عام وف ت لمساعدة الدراسي ي العائال للتمويل بالنسبة للغاية مرتفًعا دخلها يكون الت

ة التكلفة إدارة تستطيع ال ولكنها العام ،  األطفال.لرعاية الكامل

ت وزارة قبل من  PICترخيص تم  ة الخدما ي ة الرابطة قبل من معتمدون نحن  .(DHS)بفيالدلفيا اإلنسان س  (NAEYC)الصغار األطفال لتعليم الوطني تصنيف  PICتحمل  .(COA)االعتماد ومجل

هو نجوم ،  4 ي  STARS Keystoneالجودة مبادرة ضمن مستوى ، أعىل و يا.ف بنسلفان

ي  ي انضمت  ، 2013يوليو ف ت صناعة شركة إىل جرين ديب ة الكيماويا ي ي ، تنفيذية. كمديرة البترول ي ديب ه ي محنكة خبيرة و ة مجال ف ي عاًما  30من أكثر ولديها المبكرة الطفول المجال ، هذا ف

ي المنظمة إىل حماسها جلبت  قربهاعىل حافظت الت

ي األطفال رعاية إىل للحاجة استجابة  ي المدرسة بعد ما مركز افتتحنا المدرسة ، سن ف .K-6للصفوف  1992عام ف

ت  المهنية.مسيرتها مدار عىل مع عالقا

ي  ي التنفيذي المدير تقاعد  2007يونيو ف ت أربع المركز حجم تضاعف  ، (2007-1982)عملها فترة خالل المرض. بسبب سويت مارن والبرامج األطفال لرعاية دوالر مليون من أكثر وجمعت مرا

ي الخاصة  ت. مع تعمل الت ت عندما العائال ي خسر ي الدماغ سرطان مع معركتها مارن ة المركز أطلق  ، 2007سبتمبر ف ي سعيدة" ، "أحالم حمل ه ة أخرى دوالر مليون لجمع طموحة حملة و لتلبي

ي األطفال رعاية عىل بسرعة المتزايد الطلب  ة.المدينة ف الجامعي

ت صناعة شركة عملت تاريخها ، طوال  ة الكيماويا ي ت لتلبية مجتمعية برامج عىل البترول ة االحتياجا ي ت الحال ي للعائال ي. ف ت مع تعاونا لقد الح ي اللعب برنامج عىل لإلشراف أخرى منظما ف

ت انتظار غرف  ة العيادا ة المساعدة قدمنا لقد بالمنطقة. الصحي ي والتدريب الفني ي لألسرة النهارية الرعاية لمقدم ي للنساء األطفال رعاية لتوفير برنامج بتجربة قمنا المنطقة. ف برامج ف

ي التدريب  ي الوظيف الوالدين.تثقيف برامج واستضفنا للمشردين قريب ملجأ ف

ي وحساسيتهم وإبداعهم وخبراتهم لتعليمهم الموظفين نختار  ي ومهارتهم الصغار األطفال مع العمل ف ت. مع التواصل ف ت الموظفين جميع يخضع العائال ة لفحوصا مفوض وتدريب أساسي

ب هو كما للمراسلين  ي جميع تدريب ويتم القانون ، بموجب مطلو ي الفصل موظف ت عىل الدراس ش لألطفال ، األولية اإلسعافا ي واإلنعا ي وكذلك الرئوي ، القلب الحرائق.من والسالمة المياه ف

ي  ت صناعة شركة افتتحت دريمز" ، "سويت شركة حققته الذي النجاح بعد  ، 2010أبريل ف ة الكيماويا ي أسرة  50لخدمة بالمائة  30بنسبة الشركة قدرة من زاد الذي الحلو المبنى البترول

ة.  ي المساحة من مربع قدم  9000إضافة عن نتج إضافي ها تم الت ة لعب ومناطق إدارية ومكاتب دراسية فصول ستة إنشاء حديًثا تجديد ة. داخلي أيًضا  Dreams Sweetحملة قدمت وخارجي

ت  ي بما المركز مستوى عىل تحسينا ة للمعلمين حديثة موارد وغرفة األطفال ملعب تجديد ذلك ف لألطفال.ومكتبة الوالدين وصال
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ي  ة للفصول المكثف التجديد من أشهر عدة بعد  ، 2017عام خريف ف ي جديدين دراسيين فصلين افتتحنا المدرسة ، بعد ما لمركز السابقة الدراسي طفًال  32أضافا المدرسة قبل ما سن ف

ة من المدعوم  Counts PreKبرنامج خالل من مجانًا  PICيحضرون الذين األطفال عدد وزيادة برنامجنا ، إىل إضافًيا  .45إىل الدول

عىل الحفاظ عىل واألوصياء اآلباء جميع يوافق المركز ، مجتمع من يتجزأ ال كعضو واالحترام. المنتج السلوك وتعزيز إظهار علم عن المسبقة الموافقة مجتمع أعضاء جميع من يتوقع 

ي التواصل  ي الكتاب ي واألطفال األوصياء اآلباء / من وزمالئهم واإلداريين المعلمين مع المناسب والشفه ت.جميع ف األوقا

ي  ت تنظيم المدرسة بعد ما مركز أعاد  ، 2019عام خريف ف ب العمرية الفئا ي  (.Dragontails)األطفال رياض أطفال من المزيد الستيعا ت الوقت ، ذلك ف ي  Starlightsانتقل (الت

ت   Eaglesthe and Hawksإىل وانضمت  Aviaryمبنى إىل  (Falconsإىل تسميتها أعيد

programaccredited-naeyc-value-families/work/our-www.naeyc.org/https://

ي  ت  ، 2013عام نهاية ف ة المناظر شركة مع  PICشركة تعاقد ة  ThinkGreenالطبيعي ي  Circle Magicملعب افتتاح وتم العمل لمواصل ي رسمًيا المكتمل الطبيع .2014يونيو ف

ت البرنامج عىل اإلشراف  ت وزارة قبل من "مرخص") محل حل الذي "معتمدة" (المصطلح  PICالجودة ومبادرا ة الخدما ي ي أن ويجب  (DPWسابًقا  ، DHS)اإلنسان ت تف الوالية بمتطلبا

ي  ي األمن وزارة لوائح عىل العثور يمكن السنوية. التجديد شهادة لتلق /d & tml chap3270toc.h chapter3270/055/data/pacode=هنا. المعتمدة األطفال رعاية لمراكز الداخل

secure/file=/pacode؟Display/www.pacodeandbulletin.gov/http://

.COVID-19جائحة بسبب البالد) أنحاء معظم (مع علم عن المسبقة الموافقة فيه أغلقت الذي اليوم هو  2020مارس  13كان 

ي أيًضا لدينا المبكر التعلم برنامج يشارك  ت. تلك وتتبع الجودة تحسين مبادرة  STARS Keystoneف النحو ، هذا وعىل مستوى) ، (أعىل  STAR 4برنامج أنها عىل  PICتصنيف تم اإلرشادا

ت من مزيد عىل العثور يمكن باستمرار. برنامجنا جودة لتحسين ُيستخدم الوالية من تمويًال نتلقى  هنا. STARS Keystoneحول المعلوما

ة الرابطة قبل من معتمًدا برنامجًا  PICكان  ي لنا اعتماد آخر كان  .1999عام منذ  (.NAEYC)الصغار األطفال لتعليم الوطني ي اعتماد نظام أكبر  NAEYCتدير  .2021عام ف ي وطن وتطوع

ة ورعاية  ة لبرامج مهني ها المبكرة الطفول ت من مزيد عىل العثور يمكن شهرة. وأكثر هنا. NAEYCاعتماد حول المعلوما

ي طاقتنا بكامل العمل إىل عدنا  ، 2022سبتمبر من اعتباًرا  ة ، الفصول جميع ف ت بعض استمرار مع الدراسي ت سياسا .COVIDوبروتوكوال

ي فتحه وأعيد تقريًبا أشهر  4لمدة مغلًقا البرنامج ظل  .2020عام من يوليو ف

ي  ي جديد مبنى بتأمين قمنا  ، 2017عام ربيع ف ي زاوية ف ت  .Aviaryاسم عليه أطلق والذي  Spruceو  43rdشارع ي سًنا األكبر األطفال مجموعتا انتقل (الصقور المدرسة بعد ما مركز ف

ت المبنى إىل والنسور)  .Stuccoمبنى إىل  (Starlightsو  Dragontails)سًنا األصغر األطفال مجموعتا وانتقل

ةالقواعد  السلوكي
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ي  PICيقع  ي ف ت المبان ي بنا الخاصة والمساحا ي من العديد ف ي بما المختلفة المبان ي ذلك ف .Aviaryو  Stuccoو  Spruceو  Sweetمبان

ي الصغار لألطفال أقدم دراسية فصول ثالثة لدينا  س وأشعة قزح قوس ه ي القمر . وحزم الشم ي األطفال أعمار تتراوح سبتمبر ، ف ت. 3إىل شهرًا  20من الغرف هذه ف سنوا

ة الفصول  ي الصغار للرضع / األربعة لدينا الدراسي ة ه ة النحل ت الطنان يرقا ي  .Doodlebugsو البرية واألشياء وال ي األطفال أعمار تتراوح سبتمبر ، ف ة الفصول هذه ف  6من الدراسي

عامين.إىل أسابيع 

المدرسة ، قبل ما برنامج ومنسق الصغار ، األطفال برنامج ومنسق المساعد ، (المدير إدارية ومكاتب دراسية فصول تسعة  Alexander ، Pennمدرسة شرق  ، Spruceمبنى يضم 

ت ، ومدير  ت).التطوير ومدراء العمليا واالتصاال

هما يبلغ اللذان غرفتنا  ت  4عمر ي  .Roadrunnersو  Grasshoppersهما سنوا ي األطفال أعمار تتراوح سبتمبر ، ف ت. 5و  4بين الغرف هذه ف سنوا

Building ، Sweet The  ي وأنت يمينك عىل ي تمش ة ، فصول ستة يضم  ، 42ndوشارع  Locustشارع زاوية عند الممر ف ة (مساحة  AZوغرفة دراسي ة) ، رياضية صال والمكاتب داخلي

ي المساعد التسجيل لمنسق اإلدارية  ي) الطابق (ف ت ، مدير التنفيذي ، المدير و األرض ي التسجيل منسق الحسابا األدنى).المستوى (ف

ي غرفتنا  ها يبلغ الت ت  3عمر ي سنوا ي  . Firefliesه ي األطفال أعمار تتراوح سبتمبر ، ف ت. 4و  3بين الغرفة هذه ف سنوا

ب  هم المدرسة سن برنامج من جزء هم لدينا األطفال رياض من الرابع الصف طال .Eaglesو  Hawksو  Falconsو  Dragontailsو

Playground Nature Circle Magic The  ي فصل هو ي دراس ي بين يقع معتمد خارج ب مبني الصغار أطفالنا يستخدمها رائعة لعب مساحة إنها األسود. السطح خارج والحلوة التنو

ة  ة والمواد الطبيعة مع يتفاعلون حيث سًنا األصغر المدرسة بعد وما المدرسة قبل ما ومرحل متنوعة.بطرق الطبيعي

ت  ت مساحا ة السيارا ي لدينا المشتركة الداخلي ي  Gym ، Smallه ي تقع الت ي الطابق ف ي الواقع  Gym Bigو  ، Spruceمبنى من األرض ث الطابق ف ي بين الثال  Spruceو  Sweetمبن

المبنيين).من أي من إليها الوصول (يمكن 

س لدينا  ي األعمار مختلطة غرف خم ي  .Hummingbirdsو  Butterfliesو  Jays Blueو  Leapfrogsو  Chipmunksه ي األطفال أعمار تتراوح سبتمبر ، ف  5-3بين الغرف هذه ف

ت.  ي األطفال معظم سيبقى سنوا ي الغرف هذه ف ت غرف عن عبارة  Leapfrogsو  Chipmunksغرف عامين. لمدة الغرفة ف ي يوم ذا ت جزئ ي للعائال ب تختار الت أطفالها اصطحا

ظهرًا 2الساعة بحلول 

Lot ، Tot The  ة اللعب مساحة ي الجانب عىل تقع الصغار واألطفال للرضع الخارجي ي الحرم من الشمال مبنى داخل تكون عندما  .Locustشارع من إليها الوصول ويمكن الجامع

Spruce ،  ي ادخل هة نهاية ف ي األدنى المستوى رد الصغار.للرضع / فصوًال تضم الت

default.aspxPages/Keystone٪20Stars/Early٪20Learning/www.education.pa.gov/https://

ي  Aviary Theيقع  ي زاوية ف هو  ، Spruceو  43rdشارع ي الرابع) حتى األول (الصف  Eaglesو  Hawksو  Falconsلفصول الجديد المنزل و المعسكر وبرامج المدرسة بعد ما مركز ف

ي. الصيف

ب  ، Stuccoمبنى يضم  ي أطفالنا روضة هم  Dragontailsإن سًنا. األصغر الدراسية فصولنا  ، Spruceمبنى جنو ي.والمخيم المدرسة بعد ما برامج ف الصيف

PICحرم 
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ب ، شجرة برية ... أشياء  األولالطابق التنو

ت  يراعا ت) ..  3)ال ب ، شجرة سنوا ثالطابق التنو الثال

ب)شوارع  التنو

األولالطابق حلو ، باغز .. دودل 

ب  ت) ...  5-3)السنجا ثالطابق حلو ، سنوا الثال

2022ديسمبر  26أسبوع 

الموظفينجميع عمل يوم 

ة  الشكرعيد عطل

Juneteenth

Dragontails  ب (مبنى الجص بناية أطفال) ... (روضة الكنيسة)بجان

ة ...  ب ، شجرة طنان األولالطابق التنو

ت) ...  5-3)جايز بلو  ب ، شجرة سنوا ثالطابق التنو الثال

2022نوفمبر  11الجمعة 

الموظفينجميع خدمة أيام 

سيوم  الرئي

2023مايو  29االثنين 

Leapfrogs  ت) ...  5إىل  3(من ثالطابق حلوة ، سنوا الثال

2022يوليو  4

ب ، شجرة قزح ... قوس  يالطابق التنو الثان

جونيوركينغ لوثر مارتن يوم 

الشتويةالعطلة 

ب  ت) ..  4)الجناد يالطابق حلوة سنوا الثان

ت  الجمعة.إىل االثنين من مساًء ،  6حتى صباًحا  8من العادية برنامجنا ساعا

2023يناير  16االثنين 

س ،  2022نوفمبر  25-24الجمعة الخمي

ت  ت) ..  5-3)الفراشا ب ، شجرة سنوا ثالطابق التنو الثال

ت  يرقا األولالطابق الصنوبر ،  …ال

ي) ، (الصف الصقور األول) ، (الصف الصقور  ث (الصفين النسور الثان ي القفص مبنى والرابع) ... الثال  43&زاوية (ف

العمالعيد العمل يوم 

ي أيام ثالثة لمدة أيًضا أغلقنا لقد  ي الخدمة أثناء واحد ويوم العمال عيد قبل الخدمة ف الخريف.ف

االستقاللعيد 

2022سبتمبر  5االثنين 

الصغارالصغار الرضع / 

الذكرىيوم 

س 26و  25و  24 أغسط

س ... شروق  ب ، شجرة الشم يالطابق التنو الثان

(4 Roadrunners  (ت يالطابق  … ، Sweetسنوا الثان

2023يونيو  19االثنين 

ي المدرسة وسن المبكر التعليم برامج إغالق يتم  ي  PICف التالية:األيام ف

ة الطيور  ت) ...  5-3)الطنان ب ، شجرة سنوا ثالطابق التنو الثال

األولالطابق حلو ، القمر .. شعاع 

2023فبراير  20االثنين 

الميالديةالسنة رأس بعيد االحتفال  2023يناير  2

ة الفصول مواقع  ي الدراسي المبكرالتعلم قسم ف

اثنانسًنا / األكبر األطفال 

المدرسةقبل ما أطفال 

ة الفصول مواقع  ي بالتقسيم الخاصة الدراسي المدرسةسن ف
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ت  ماليةمعلوما

ت  علمعن المسبقة الموافقة بمسؤول االتصال معلوما

المدرسةمركز بعد 

kstachelek@parentinfantcenter.org

دوالًرا 1،370

المساعدااللتحاق منسق 

المدرسةسن مدير 

ت  PICتقبل  ت مدفوعا ة الرسوم لجميع االئتمان أو الخصم بطاقا ت الدراسي ت). 10للرسوم األدنى (الحد األخرى المركز ونفقا دوالرا

دوالًرا 125

متوفرغير 

المدرسةقبل ما مرحلة 

ها تأخير رسوم فرض يتم قد مقدًما. ويدفع شهر  ت  10قدر ي أمريكية دوالرا ت جميع عىل األسبوع ف ي المدفوعا استالمهايتم لم الت

ستاتشليككارين 

أمريكًيادوالًرا  1،390

mjimenez@parentinfantcenter.org

كاملليوم دوالًرا  110الظهر / بعد دوالًرا  65

رضيع

دوالًرا 125

سجيري  تورين

التطويرمدير 

أمريكًيادوالًرا  1،555

دوالًرا 525

jwesenberg@parentinfantcenter.org

ي  ب أنجال ديازجالو

ت جميع تتلقى دفع.  ت العائال ي بالبريد بيانا ي اإللكترون الشهر.نهاية ف

التسجيل:منسق 

ب خارج أو االستقبال) مكتب   Building.Sweetمدخل با

المدرسةقبل ما برنامج منسق 

دوالًرا 1،565

lwilson@parentinfantcenter.org

ايام 5

متوفرغير 

jcarter@parentinfantcenter.org

ي  ويزنبرغجول

دوالًرا 1710

الروضةقبل ما عدد تمديد تم 

ة إضافية تكلفة  ٪2قيمت  ة. الرسوم لتغطي ي للدفع" "انقر ميزة أيًضا لدينا المصرفي حسابكعىل تظهر والت

أيام 3

ت 710 دوالرا

خيمينيزمورجان 

تمدير  العمليا

ي تذكيرًا ستتلقى الشهر. من عمل يوم  ت إذا الشهر منتصف ف ملفعمل نسي

مخرجمساعد 

دوالر 500

ي الغرض لهذا المخصصة البريد صناديق  ي  Spruceمبنى ف ي الطابق (ف ي أو الثان يالطابق ف األرض

س ، خرما  الصغارواألطفال الرضع برنامج منسقة هيك

أمريكًيادوالًرا  1920

khicks@parentinfantcentr.org

البرنامجاألعمار / 

دوالًرا 125

ة الرسوم الموظفين. عمل وأيام الميالدية السنة رأس عطلة يسبق الذي األسبوع  ي مستحقة الدراسي مناألول العمل يوم ف

أمريكًيادوالًرا  1925

متوفرغير 

تمدير  الحسابا

أيام 4

دوالًرا 835

كارترجيسيكا 

ت ستكون  ة الرسوم مدفوعا ي الدراسي ت أو االئتمان ، بطاقة أو الخصم طريق عن تتم الت ي السحب عمليا بكالخاصة االئتمان أو الخصم بطاقة من التلقائ

صغيرطفل 

دوالًرا 540

sabdullah@parentinfantcenter.org

يا  ويلسونل

يبدوام روضة  جزئ

ت تكون أن يجب  ة الشيكا ي وضعها يتم وأن  (PIC(أو والرضع اآلباء لمركز الدفع مستحقة الدراسي ة الرسوم ف ةالدراسي المقفل

التنفيذيالمدير 

تمدير  اتصاال

أمريكًيادوالًرا  2،145

risaacson@parentinfantcenter.org

ي وتأخذ التشغيل من شهرًا  12عىل المركز ميزانية تعتمد  اإلجازة ،أيام االعتبار ف

دوالًرا 1230

dgreen@parentinfantcenter.org

هللاعبد صفية 

agallupdiaz@parentinfantcenter.org

ي إسقاط  *اليوم ف

جرينديب 

دوالًرا 935

5

ايزاكسونراشيل 

دوالًرا 125

دوالر 600

jtorrence@parentinfantcenter.org

العاشر
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"CCIS"بـ سابًقا إليها يشار  (CCW) -الطفل رعاية أعمال 

المرافقرسوم 

ة الرسوم مساعدة صندوق  PICالدراسي

ب عىل تحصل سوف  ي بك الخاص الضمان إيداع حول خطا ة إعادة عليك يتعين بك. الخاص التسجيل نهاية ف ي الموقعة الرسال بك. الخاص اإليداع إرجاع يتم حتى يوًما  90غضون ف

ي لألطفال طفل لكل دوالًرا  750الوديعة  ي طفل لكل دوالًرا  350الكامل ؛ اليوم برنامج ف ي ؛ اليوم برنامج ف ي طفل لكل دوالًرا  250و الجزئ ت تدفع المدرسة. بعد ما مركز ف ي العائال الت

ي مسجل طفل من أكثر لديها  ة الوديعة  PICف ي طفل لكل المعتادة الوديعة ونصف األصغر للطفل الكامل ي الوديعة مسجل. إضاف ت دوالر  100ه ي للعائال األطفال.رعاية إعانة تتلقى الت

ة البرامج  ت من متنوعة مجموعة يمثل مجتمع ببناء  PICتلتزم العام القطاع من الممول ة المستويا ت ونقبل واالقتصادية االجتماعي ت من المقدمة الطلبا ي العائال ت تتلقى الت إعانا

ة  ي للمساعدة حكومي ة ف ت تغطي األطفال.رعاية نفقا

ة الرسوم فاتورة  ي.البريد عبر الدراسي اإللكترون

ت لجمع  PICجهود تدعم ذلك ، إىل باإلضافة  ة للرسوم متواضًعا صندوًقا التبرعا ت لمساعدة الدراسي ة العائال ًيا المسجل ي حال ة التكلفة تحمل تستطيع ال والت موعد يحين للرعاية. الكامل

ت تقديم  ي الطلبا ة للسنة مايو  31ف ي ة المال ي ت إخطار ويتم التال ت وأن تتغير الفردية الظروف أن نتفهم نحن يونيو.  15بحلول المالية بالجوائز العائال ة المساعدة طلبا مدار عىل مقبول

العام.

ت محاسبة تتم  ت دوالًرا  50)دوالر  100بمبلغ سنوية رسوم عىل العائال ي للعائال ت سترى األطفال). رعاية إعانة تتلقى الت ي الرسوم هذه العائال الرسوم هذه تذهب سبتمبر. فواتير ف

ت لتمويل مباشرة  ة لجنة تعمل التحسين. ومشاريع الشركة مرافق احتياجا ي ي المال ت لتحديد التنفيذي المدير مع باالشتراك علم عن المسبقة الموافقة ف ي المشروعا تحظى الت

عام.كل باألسبقية 

ث   DHS.PAموقع عىل الطفل رعاية أعمال صفحة بزيارة قم أو -KIDS 888-461 (5437)بالرقم اتصل ولعائلتك ، لك  CCWمساعدة كيفية حول ما شخص إىل للتحد

ت االحتفاظ يتم الضمان ودائع  ة الرسوم بإيداعا ي الدراسي ب ف ت أي ناقًصا السحب ، عند المركز قبل من وإعادتها الضمان حسا القطاعين بين الشراكة التزام أو مستحقة دراسية مدفوعا

ت عىل يجب والخاص. العام  ي إخطار تقديم العائال ب يوًما  60مدته كتاب ي اإلخطار هذا بدون وديعتك مصادرة يتم قد وديعتها. استعادة أجل من  PICمن باالنسحا يوًما. 60لمدة الكتاب

ت إضافية رسوم توجد ال  ي السحب لعمليا ت من التلقائ إضافية.تكلفة لتجنب للدفع النقر لميزة مصرفًيا حسابًا استخدم الجارية. الحسابا

ت  PICيقبل  ت من المقدمة الطلبا ي العائال ب أو العمل أثناء أطفال رعاية إىل يحتاج طفل لديك كان إذا  .CCWتتلقى الت ي وكان المدرسة ، إىل الذها  ٪200السنوي أسرتك دخل إجمال

ت من أقل أو  ة اإلرشادا ي هالً تكون فقد للفقر ، الفيدرال اإلعانة.هذه عىل للحصول مؤ

ة  PICبرنامج يشترك  ي الروضة قبل ما لمرحل يا ف ة فيالدلفيا مقاطعة مع بنسلفان مجانًا الروضة قبل ما لمرحلة تعليًما يوفر والذي  Counts ، K Pre-PA'sبرنامج لتقديم التعليمي

هلين لألطفال  هم تتراوح الذين المؤ ت.  5و  3بين أعمار ي البرنامج سنوا هلين ألولئك مجان قبل ما عدد عن المزيد اقرأ يونيو).  -(سبتمبر أكاديمية تقويمية سنة عىل ويعملون المؤ

ي الروضة  .PICف

ت إذا  ب الظروف كان ت.مدير مع ذلك مناقشة يرجى خاصة ، سداد خطة تتطل الحسابا
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https://parentinfantcenter.org/enrollment/tuition-assistance


ب عند وبطفلك بك المعلمون سيرحب  ي الفصل با ة الفصول جميع أن مالحظة يرجى داخله. أو الدراس أو حذائك خلع منك ونطلب األحذية" "إزالة سياسة لديها الصغار للرضع / الدراسي

ب" ارتداء  ي "الجوار ي والمتوفرة منها التخلص يمكن الت ي يساعدونك سوف الفصل. ف ت تعليق مكان تحديد ف ة. أغراض ووضع طفلك متعلقا ت وضع يجب قيلول ي الزجاجا ثالجة ف

الفصل.

ي الفصل من لهم الرعاية مقدم أو والديهم "دفع" لألطفال علم عن المسبقة الموافقة تقليد من  الصباح.ف

ت تتمكن لن األول. اليوم قبل لطفلك المطلوبة األوراق جميع استالمنا من التأكد يرجى تبدأ ، أن قبل  ي الفصل دخول من العائال مقدمة تتلقى أن يجب أوراقهم. بدون الدراس
ي  ت الفصل لمعلم ي مع التواصل يرجى لطفلك. األول اليوم قبل أخرى مهمة ومعلوما ي البريد عبر الفصل معلم ة.أي لطرح اإللكترون أسئل

ي الفصل حول للنظر دقائق ببضع لطفلك اسمح  ت نظرًا هناك. موجود أنك إىل االطمئنان مع الدراس ة ،  COVIDلبروتوكوال ي ب الحال ي البقاء عدم منك نطل دقائق.  10من ألكثر الغرفة ف

ي ستعود بأنك وذّكره مغادرتك بموعد دائًما طفلك أخبر  اليوم.نهاية ف

األطفاليكون ربما اليوم. لهذا الكبار يغادر الذي للطفل اإلغالق بعض هذا يوفر ربما 

ي تغييران  • س ف ت  •المالب ت  •للعمر مناسًبا ذلك كان إذا ومناديل ، حفاضا زجاجا

مطاطية أحذية  •مناسًبا العمر كان إذا ماء ، زجاجة  •مناسًبا العمر كان إذا وصيغة ، 

ي للبقاء  ت بطانية مالءة ،  •مناسًبا) العمر كان (إذا المدرسة ف صورة  •القيلولة ألوقا

عائلتكأفراد وأحد طفلك 

ة الفصول جميع أن مالحظة يرجى  ب" ارتداء أو حذائك خلع منك ونطلب األحذية" "إزالة سياسة لديها الصغار للرضع / الدراسي ي "الجوار والمتوفرة منها التخلص يمكن الت

ي  الفصل.ف

ب من العديد لدى الضرائب ومصلحة األطفال رعاية مصاريف  ت عىل ضرائب فرض من الموظفين تمكن برامج العمل أصحا اسأل بهم. الخاصة األطفال رعاية نفقا
ة الضرائب مصلحة قواعد لك تسمح قد كبيرًا. توفيرًا ذلك سيكون حيث بك ، الخاص العمل صاحب  ت بخصم أيًضا األمريكي ي إقرارك من األطفال رعاية نفقا الضريب

ي ؛  ت من بك الخاص الضرائب معد مع تحقق الفيدرال ة. الخصوما ي ي أن يجب الحال ت لتوثيق حاجة أي  PICمن الشهري بيانك يلب صاحب تعريف رقم األطفال. رعاية نفقا
.2151143-23هو بنا الخاص  PICالعمل 

ت  ة العائال ة المميزة العناصر إحضار عن مسؤول ي ي التال ي األول اليوم ف :PICف
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علمعن المسبقة الموافقة "دفع" 

أحضرماذا 

ي طفلك تسليم يكون قد طفلك إنزال  ت. األطفال من لكل صعًبا أمرًا األول) األسبوع (أو األول اليوم ف ت مدرسنا سيدعمك والعائال ي وطفلك أن طرق.بعدة العملية هذه ف

ي ظهرًا  2)مساًء  6الساعة بحلول الخروج يسجل لم طفل أي المتأخرة الرسوم سياسة  ي) اليوم برنامج ف  15أول من جزء ألي تلقائًيا منه دوالًرا  15تحصيل سيتم الجزئ
ت  5و دقيقة  س كل من جزء لكل دوالرا ة الهواتف أن تذكر ذلك. بعد إضافية دقائق خم ي المحمول ب التأخير. حول سؤال هناك كان إذا بدقة الوقت ضبط أداة ه سُيطل
حسابك.إىل الرسوم دفع وسيتم المتأخرة" ، "الرسوم نموذج عىل التوقيع طفلك ، مع المنتظر الموظف مع جنب إىل جنًبا منك ، 

ي األول يومك  PICف
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ي يوم كل  PICف

الجديداألسري التوجه 
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ي  PICتشارك  ي البرنامج ف هذا  .(CACFP)والبالغين األطفال لرعاية الفيدرال ت بتقديم لنا يسمح و للوائح االمتثال أجل من الدخل. مستوى عن النظر بغض األطفال ، لجميع مجانية وجبا

CACFP ،  ت جميع إىل نحتاج ت أي متابعة يرجى  .CACFPالمطلوبة النماذج الستكمال العائال س جيري التسجيل منسق مساعد إىل النماذج وإعادة المطلوبة بالنماذج إشعارا ي تورين ف

المناسب.الوقت 

جزر.

ي البيتزا يوم يستمر البيتزا ، يوم هو جمعة يوم كل  والماء الخضار أو الفاكهة خيار مع البيتزا تقديم يتم جمعة ، يوم كل علم. عن المسبقة للموافقة محبوبًا تقليًدا يكون أن ف
ب أو و /  ي الحلي ه ي البيتزا تضمين يتم الغداء. برنامج من جزء و ة الرسوم ف علم.عن المسبقة للموافقة الدراسي

ت  ت.هذه مواعيد عن إعالنا الجلسا

ب غلق يمكن  ي ويوجد هادئة مساحة لخلق البا للجلوس.مريح كرس

ي لدي "اآلن ، يقول  ت مهما الحًقا." وسأراكم جيد بيوم سأحظى رفاق ، يا تقلقوا "ال أو بعملكم" وتقوموا تذهبوا أن وعليكم به ، ألقوم عمل ة ، كان ي األطفال من للعديد بالنسبة الحال ف

ي ترغب قد مفيدة طقوس فهذه المركز ،  خاصته!طفلك يبتكر قد أو تبنيها. ف

ت لجميع لدينا الغداء برنامج تقديم يتم  هو العمرية الفئا ي مشمول و ت جميع إعداد يتم التعليم. تكلفة ف ت بواسطة يومًيا وتسليمها الغداء وجبا ة الغداء وجبا واتباع الذكي
ت  ة. الزراعة وزارة إرشادا ت عىل العثور يمكنك األمريكي ت حول معلوما ة: الزراعة بوزارة الخاص الويب موقع عىل والتغذية الغذاء إرشادا .www.nal.usda.govاألمريكي
http://

ت باآلباء الترحيب يتم  ت واألمها ي بالجلوس البعض يستمتع أطفالهم. وإرضاع للحضور المرضعا خاصة زيارة اآلخرون اآلباء يفضل بينما والموظفين ، األطفال مع للدردشة الفصل ف

هادئة  أطفالهم.مع و

ت تعلم يتم والتغذية الغذاء برنامج  ة العادا ي الجيدة الغذائي ت  PICيوفر مبكرة! سن ف ت صحية خفيفة وجبا ة غداء ووجبا ت جميع تقديم يتم األطفال. لجميع دافئ الطراز عىل الوجبا
ي  ي مستقلين يكونوا أن عىل األطفال تشجيع ويتم والماء ، الحليب مع العائل أنفسهم.خدمة ف

ة  ة ، ألخذ وأسّرة أسّرة نوفر القيلول ت إحضار منك يُتوقع النوم. أثناء األطفال عىل اإلشراف ويتم القيلول ي بما سرير ، بياضا موسمياً. مناسبة وأغطية األطفال ، سرير بحجم مالءة ذلك ف

هم تقل الذين الرضع األطفال ينام أن يجب  ي عام عن أعمار س ف ت إذا نوم" "كي ة. إىل حاجة هناك كان ب أو خاصة بطانية شهرًا  12فوق طفلك لدى كان إذا أغطي ي تساعد محشوة ألعا ف

ذلك

ب اليدين غسل  ت من نطل ي األطفال مساعدة العائال ي اليدين غسل ف اليوم.لهذا الوصول عند الفصل حوض ف

ت نتبع  ي األطفال لطب األمريكية األكاديمية توصيا ي الت ت أو الرابعة سن دون لألطفال نصفين) إىل تقطيعه يتم لم (ما العنب أو الفشار تقديم بعدم تقض ت أو المكسرا الصلبة المعجنا

ي الفول زبدة من مالعق أو  ت أو السودان األطفال.أو دوج الهو

ة الموارد غرفة  ي العائلي ي الطابق ف ب شجرة مبنى من الثان االستخدام.قيد تكون ال عندما للتمريض متاحة التنو

ي ومربًكا كبيرًا مكانًا علم عن المسبقة الموافقة تكون أن يمكن  ي مرة. ألول األسرة تبدأ عندما األحيان من كثير ف ت نرحب عام ، كل من سبتمبر شهر ف الجديدة) (وغير الجديدة بالعائال

ي  ت  ، PICتاريخ حول التنفيذي المدير إىل لالستماع فرصة لديهم يكون حيث توجه ف ث الجديدة ، والمبادرا ت ، الخاصة واألحدا يرجى والمزيد. الوالدين ، مشاركة وفرص بالعائال

هدة  ملفمشا

كاكفب
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ت  تفقد ووجد
ت صندوق يقع  ي المياه نافورة بجوار  PICبـ الخاص المفقودا ي الطابق ف ب  Spruceمبنى من األرض ي األطفال عربة زريبة من وبالقر  Building.Sweetمن األول الطابق ف

ت نرحب  س بالتبرعا ي بها لالحتفاظ بلطف المستخدمة األطفال بمالب س تنفد عندما اليد متناول ف س المنزل إىل طفلك عاد إذا النظيفة. المالب ت بجمع أيًضا نقوم وإعادتها. غسلها يرجى مألوفة ، غير بمالب ة القفازا الضال

قفازاتهم.فقدوا عندما الستخدامها لألطفال 

تعندما طفلك. باسم تصنيفها تم إذا المفقودة العناصر عىل تعثر أن المرجح من أنه تذكر  الطبقا

س  س لتخزين به خاصة "حجيرة" لطفلك سيكون المالب ة. المالب ث األعمار جميع من األطفال يتعرض اإلضافي ة. لحواد س كاملين تغييرين إحضار يجب عرضي ي المركز إىل للمالب الحاجة. حسب استبدالهما ويجب األول اليوم ف

ب وأحذية سترة مثل دافئة طبقة عىل العرض هذا يشتمل أن يجب  ة. وجوار ة أزواج إىل األطفال من العديد سيحتاج إضافي ت من إضافي ة. والسراويل البنطلونا س نوع يكون أن يجب الداخلي التأكد يرجى للموسم. مناسًبا المالب

س قطع جميع تسمية من  واألخير.األول باالسم بوضوح المالب

ت أخذ يجب أيًضا. ذلك أرسل للنوم ، استقر  يء.كل تسمية يرجى أسبوعياً. وغسلها المنزل إىل األسّرة بياضا ش

ب أو المال أو العلكة أو الحلوى إحضار لألطفال يجوز ال المشاكل ، لتجنب علم عن المسبقة الموافقة إىل إحضاره يجب ال ما  ي تركها ُيراد عندما حتى صغيرًا! تكون عندما للغاية صعبة المشاركة المركز. إىل األلعا ت ، ف المقصورا

ب تجد  ي طريقها األلعا ب إىل غامضة ظروف ف ت تتبعها. الكبار وعىل معها التعامل األطفال عىل يصعب المنزل من اللعب تضيع. أو تنكسر قد أو اآلخرين األطفال جيو ي القاعدة لهذه الوحيدة االستثناءا ي اللينة اللعب ه ف

ة ، وقت  ي العناصر أو القيلول ها يتم الت ي للمشاركة إحضار ي فصل بمشروع تتعلق والت خاص.دراس

س األطفال يرتدي أن يجب  س ومناسبة ومريحة متينة مالب ة أن تذكر يرجى بها. اللعب يمكنهم للطق ي قذرة لدينا مسرحي س يرتدون أنهم من تأكد لذا العام ، طوال الخارج إىل األطفال يذهب األحيان. بعض ف ي دافئة مالب ف

ت لديهم وأن الشتاء  ي للماء. مقاومة وأحذية قفازا س ال الصيف ، ف ي القبعة تن ي. والواق ي المطاطية األحذية من بزوج االحتفاظ األطفال جميع عىل يجب الشمس ي (والتفكير  PICف ي االستثمار ف أيًضا!) المطر ، السراويل ف

ي للقفز  ي البركة ف بالطين.اللعب أو الطلق الهواء ف

ها أو رياضية أحذية إىل أطفالهم يرسلوا أن الزواحف أو المشاة آباء عىل يجب  ت األحذية من غير األصابعمغلقة األحذية الناعمة. النعال ذا

ت مع تماشياً  ت متالزمة مخاطر لتقليل األطفال لطب األمريكية األكاديمية توصيا ئ ، الرضع مو هم عىل األطفال وضع يتم المفاج ة. عند ظهور ب أوصى إذا القيلول مذكرة تقديم عليك فيجب للنوم ، آخر بوضع األطفال طبي

الطبيب.من مكتوبة 

ي رياضة يمارسون الذين األطفال جميع يحتفظ أن يجب  ي المطاطية األحذية من بزوج المش .PICف

ئ أحذية توفير يجب للتسلق. جيدة ليست الصنادل ألن أفضل  ش.األطفال يلعب عندما الصيف لفصل للماء المقاومة الشاط بالر

ت  ت إحضار يمكنك الحفاضا ة والمناديل الحفاضا ي االشتراك أو بك ، الخاصة المبلل ت برنامج ف ت يوفر والذي بنا الخاص الحفاضا ي منها التخلص يمكن ومناديل حفاضا ة الفصول ف األكبر واألطفال الصغار للرضع / الدراسي

ي ترغب كنت إذا شهرية. رسوم مقابل سًنا  ت استخدام ف ت منتجا ها فيرجى أخرى ، حفاضا ت إذا معك. إحضار ت. تنفد عندما طفلك مدرسو سيعلمك معك ، أحضر ت تستخدم كنت إذا اإلمدادا ش من حفاضا من بدالً القما

ت  ي الحفاضا ت اتخاذ فيرجى واحدة ، لمرة تستخدم الت ت والتقاط لتخزين المعلمين مع الترتيبا المتسخة.الحفاضا
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ي أطفالهم خروج تسجيل اآلباء عىل يجب  ي.الفصل من طفلك خروج تسجيل يرجى لالستالم ، وصولك عند اليوم. نهاية ف الدراس

ي المبين النحو عىل المتأخرة الرسوم  ت ف ي المتأخرة الرسوم سياسا ت قسم ف ة.المعلوما ي المال

ب عند مطلوبًا الخروج تسجيل يزال ال  ي األطفال اصطحا الخارج.ف

ي الفصل إىل أطفالهم مرافقة دائًما البالغين عىل يجب  ة المنطقة إىل أو الدراس ي الفصل كان (إذا الخارجي يمكنك ثم ومن بأمان وجهتهم إىل وصولهم من للتأكد بالخارج) مفتوًحا الدراس

اليوم.لهذا الدخول تسجيل 

ي إغالقها يتم  ت وضع يتم ما وغالًبا الطلق ، الهواء ف يء.كل لديك أن من للتأكد تغادر أن قبل المواقع هذه من تحقق السياج. طول عىل األطفال متعلقا ش

ي  ي اليوم برنامج ينته ت أو مجدولة استراحة لديهم المعلمين أن تفهم يرجى الظهر. بعد  2الساعة الجزئ ي والوصول اإلغالق موعد احترام منك نطلب لذلك الوقت ، ذلك بعد أخرى التزاما ف

ب المحدد الوقت  طفلك.الصطحا

ت  ي المركز يغلق االستالم إجراءا ي هذا مساًء.  6الساعة تمام ف ي الوقت إلتاحة مساًء  5:45الساعة بحلول الوصول عليك يجب أنه يعن هدة طفلك ، يوم إىل لالستماع الكاف آخر ومشا

ت ، وجمع إنجازاته ،  ياء الموظفين مع والدردشة المتعلقا ت إكمال عليهم يجب الذين لموظفينا نظرًا مساًء  5:55الساعة بحلول المبنى لمغادرة التخطيط يرجى اآلخرين. األمور وأول إجراءا

ي واللعب للبقاء بك نرحب مغادرتهم. قبل الفصل إغالق  ت.طالما الملعب ف أرد

المسؤول.مع 

ي المدرجين أولئك أو األوصياء للوالدين / فقط ُيسمح  ي االتصال نموذج ف ت ف ي اإلفراج يمكن ال عاًما.  16عن الصغير الشخص عمر يقل ال أن نطلب األطفال. بأخذ الطوارئ حاال عن اللفظ

ي موجود غير شخص إىل طفل  ت قائمة ف األطفال يلتقطون الذين المعروفين غير األشخاص جميع عىل يجب علم. عن المسبقة الموافقة مسؤول موافقة خالل من إال الطوارئ اتصال جها

ت تقديم  المفعول.ساري هوية إثبا

ت  ي المسجلين األطفال تسليم يجب صباًحا.  9:30الساعة قبل األطفال يصل أن يجب التسليم إجراءا والموظفين للوالدين ذلك يتيح صباًحا.  8:30الساعة بحلول  Counts Prekبرنامج ف

ت تبادل فرصة  ي والمهم الحر الوقت بعض الطفل ويمنح المعلوما ي يصلون الذين األطفال يشعر ما غالًبا اللعب. ف ي لن طفلك كان إذا أصدقائهم. مع التزامن بعدم النشاط منتصف ف يأت

ي بذلك. وإبالغهم بالمعلمين االتصال يرجى صباًحا ،  9:30الساعة بعد توصيله سيتم كان إذا أو المدرسة ، إىل  ي الوصول إىل بحاجة األطفال أن المعلمون سيخبرك األحيان ، بعض ف ف

ي مبكر وقت  ة ف ة رحل ة أو صفي ي رحل ي.ف الح

ة للموظفين يمكن مسبًقا. االتصال فيرجى طارئة ، حالة بسبب مساًء  6الساعة قبل الوصول من تتمكن لم إذا  ث ما شرح خالل من طفلك طمأن إذا الخاصة ، خططهم تعديل ويمكنهم حد

ب سيتم األمر. لزم  ي اصطحابهم يتم لم الذين األطفال اصطحا لالنتظار Gym Smallأو  Blacktopمنطقة إىل الموظفين أحد بواسطة مساًء  5:55الساعة بحلول الدراسية فصولهم ف

ي  ي الهاتف. عبر الوالدين إىل الوصول فسنحاول الطفل ، والدي أحد من نسمع ولم طفل لدينا يزال ال كان إذا مساًء ،  6الساعة ف ة ف ي مدرج شخص بكل نتصل سوف النجاح ، عدم حال ف

ي االتصال نموذج  ت ف ب ما شخص يصل حتى الطفل مع المسؤول سينتظر الطوارئ. حاال األسرةتحميل سيتم الطفل. الصطحا

ي. فصل كل خارج الموجودة الخروج تسجيل الدخول / تسجيل أوراق باستخدام يوم كل والخروج الدخول بتسجيل والتقاطه بالتسليم يقوم الذي الشخص يقوم أن يجب  ألغراض دراس

ي تكتب أن جًدا المفيد من لدينا. التوظيف  ي الوقت ف طفلك.فيه ستلتقط الذي التقريب
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ت  ت بشأن محددة معلوما المدرسةبعد ما ومركز الثلوج إغالق عمليا

ت  عرضية:تدريبا

اإلغالق:قرار 

ي  مغلقة.دراسية فصول ف

ت أو الثلج  ي اإلغالق عمليا ت ف ي مفتوًحا للبقاء بجد تعمل  PICالطوارئ حاال س ف عادًة سنستخدم ذلك ، ومع العاصف. الطق

ت هذه  ي البروتوكوال ملفإنشاء ف

ت بسبب أيًضا علم عن المسبقة الموافقة إغالق يتم قد  ها أو الماء أو الطاقة فقد مثل أخرى طوارئ حاال ث من غير س. المتعلقة األحدا ي بريد ورسائل نصية رسائل سنرسل بالطق إلكترون

ت جميع إىل  ت بتحديث قمنا الذين علم عن المسبقة الموافقة عائال بهم.الخاصة االتصال معلوما

ي اإليواء  • ث تؤدي قد المكان: ف ة الجوية الحواد أرضنا عىل نشط متطفل وجود يفرض قد نشط: دخيل  •فورية. استجابة أفضل هو المبنى داخل االحتماء أن إىل الخطرة المواد أو المفاجئ

االختباءإىل الحاجة 

ة عن والمسؤول المالك  لدينا).والجليد الثلج إزال

منفتحًا.كن 

يا. جامعة قرار سنتبع  • ملكناهو  Penn)أيًضا فسنغلق أغلقوا ، إذا بنسلفان

ة فيالدلفيا مقاطعة تغلق عندما  • ذلكسيفعل بنا الخاص المدرسة بعد ما مركز فإن  ، PICتغلق ولم اليوم لهذا التعليمي

ت  • ة: العمليا ي قد المعدل ة إعادة أو تأجيل أو و / إلغاء الظروف تمل ت هذه اتخاذ يتم ما عادة العادية. األنشطة جدول ي اإلجراءا ة ف ث حال ي مشاكل أو شتوية عاصفة حدو ذلك ،ومع البناء ، ف

ي المدرسة منطقة قبل من كاٍف إشعار إعطاء يتم لم إذا  • ي الموظفين من كاٍف عدد لدينا يكون لك ت مع نتواصل فسوف المدرسة ، بعد ما مركز ف ي العائال وقت قبل فتحها يمكننا ال الت

الظهر.بعد المعتاد البدء 

ي اتصال نظام  PICشركة تستخدم  • نصيةرسالة بإرسال النظام هذا سيقوم والتأخير. الجليد إلغالق آل

ب وافرًا إشعاًرا المنطقة أعطتنا إذا للرعاية مفتوًحا المدرسة بعد ما مركز فسيكون مبكرًا ، المدرسة منطقة إغالق تم إذا  • ي لجل مفتوًحا. لدينا المبكر التعلم قسم ظل وطالما  ، ASCموظف

المدارس.تغلق عندما األطفال سنلتقط 

ي العمدة أغلق إذا  • ي فسننظر الجليد ، الثلوج / بسبب المدينة مبان عمل طاقم عىل كبير بشكل يؤثر مما الخدمة ، خارج  Septaطرق ألن القرار هذا اتخاذ يتم ما غالًبا الدليل. هذا اتباع ف

بهمالخاصة اإلغالق معايير تختلف حيث باإلغالق ، المدرسة منطقة قرار نتبع ال نحن  •علم. عن المسبقة الموافقة 

ي األطفال سالمة لضمان مسؤوليتنا من كجزء الوالدين وإخطار للطوارئ االستعداد  ي للطوارئ االستجابة خطة بتطوير قمنا رعايتنا ، ف ت أنواع جميع توفر الت س  -الطوارئ حاال المرافق فشل أو الطق

ث. أو  ت أحد نستخدم سوف الطوارئ ، ظروف عىل اعتماًدا الكوار ة اإلجراءا ة الوقائي ي ي التال أجلهامن لدينا الت

بلدنا.من 

ت من العديد ألن نظرًا  ت بعد تتجمع العائال ي طفلك أن من الموظفون يتأكد أن يجب والملعب ، األسود السطح عىل ساعا علم عن المسبقة الموافقة أساس عىل تكون عندما أنه تذكر رعايتك. ف

موظفين.وجود احتمال من الرغم عىل طفلك ، عن مسؤول فأنت طفلك ، مع 

ت ننشر ذلك ، إىل باإلضافة  ت حول معلوما ة الصفحة عىل التأخير أو اإلغالق عمليا ة ونترك  ، Facebookعىل  PICوصفحة الويب ، عىل لموقعنا الرئيسي ي البريد عىل رسال يرجى للمركز. الصوت

ت نستخدم ال نحن مالحظة:  اإلغالق.عن لإلعالن التلفزيون إعالنا

ي المنشأة أرض عىل آمنة منطقة إىل والموظفين األطفال جميع إجالء سيتم المبنى: إخالء  • ة ف ب حال ة أو دخان أو حريق نشو ت طوارئ حال ة. ذا تكن لم إذا المبنى: عن بعيًدا اإلخالء  •صل

ي  ي اإلخالء مواقع قريب. آخر مبنى إىل األطفال جميع نقل فسيتم آمنة ، األراض ت وكنيسة المجاورة ألكسندر بن مدرسة ه ي وتقع ماري ، سان ي  Walk Locustف (.40شارع ف

ي البريد ورسائل  ت لجميع اإللكترون ي علم عن المسبقة الموافقة عائال ت بتحديث قمنا الت بها.الخاصة االتصال معلوما
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ت من العديد تنطبق  ي:بدوام التسجيل عىل السياسا جزئ

ي مكان هناك كان إذا بذلك القيام فيمكنك مجدول ، غير يوم إضافة إىل بحاجة كنت إذا  • ي الفصل ف ي لطفلك الدراس اليوم.ذلك ف

ي  ت ف ي بما طرق ، بعدة نتواصل قد الطوارئ ، حاال ي البريد عبر  ، (parentinfantcenter.org)الويب عىل موقعنا ذلك ف ي واإلشعار اإللكترون ت أمكن) ، (إن النص ة والمكالما الهاتفي

ب أمكن). (إن  ي برقمنا االتصال عدم منك نطل ة الهاتف خطوط إبقاء إىل ذلك سيؤدي الطوارئ. أثناء الرئيس ي ي. للطوارئ االستجابة بدعم لالتصال مجان بما إلعالمك بك سنتصل المحل

ت أحد اتخذنا قد كنا إذا  ة اإلجراءا ب لك اآلمن من يكون ومتى الوقائي طفلك.اصطحا

ي تقدم  PICشركة أن من الرغم عىل  ت من العديد أن ندرك فإننا العاملين ، لآلباء كامل بدوام رعاية األول المقام ف مثل دعم نريد األسبوع. من لجزء أطفال رعاية إىل فقط تحتاج العائال

ت هذه  ة ، ميزانية عىل الحفاظ أجل من ذلك ، ومع اإلمكان. قدر الترتيبا ي الدقيق التحكم عىل الحفاظ علينا يتعين متوازن ت ف ملء يمكن حتى األسبوع من جزء لمدة التسجيل عمليا

الدراسية.فصولنا جميع 

ي أيام ثالثة عن يقل ال ما هناك  • ي للتسجيل األسبوع ف ي الثالثة األيام تحديد يرجى طفلك ، تسجيل عند األسبوع. من جزء ف هدين نسعى بينما تفضلها. الت ال طلبك ، لتلبية جا

ة" لك يجوز ال  •آلخر. شهر من حتى أو آلخر ، أسبوع من األيام تلك تغيير لك يجوز ال  •المحددة. األيام تلك توفر ضمان يمكننا  ي بآخر يوم "مبادل من أصبح إذا معين. أسبوع أي ف

ي متاح مكان هناك كان إذا ما لمعرفة التسجيل منسق مراجعة يرجى الوقت ، من طويلة لفترة بك الخاص األيام جدول عىل تغيير إجراء الضروري  ة. أيامك ف السياسة هذه المفضل

ي.الفصل روتين عىل للحفاظ وكذلك لألطفال ، مريح روتين لضمان المفعول سارية  الدراس

هابًا األطفال تبديل عادًة يتم ال فقد معقول ، بشكل ثابت دخل عىل يعتمد المركز ألن نظرًا  ي دوام إىل كامل دوام من وإيابًا ذ ة ، السنة خالل جزئ ي ي الدوام أيام عدد يتغير ال وقد المال الجزئ

ت إذا آلخر. شهر من  ي دوام من التحول إىل تسعى األسرة كان ب. هذا لتلبية ممكن جهد كل بذل فسيتم كامل ، دوام إىل جزئ ب الطل ي االنخفاض يتطل  30مدته كتابًيا إشعاًرا األيام عدد ف

ت ، إجراء يمكن يوًما.  ي التغيير كان إذا التنفيذي ، المدير لتقدير وفًقا استثناءا ي الوضع ف مناسب.التبديل أن إىل يشير األخوة أحد والدة أو للوالد الوظيف

ي بإدراجهم قمت الذين لألشخاص فقط طفلك سراح سنطلق  ي لدينا الموجودة المرافقة وقوائم الهاتف أرقام أن من للتأكد التحقق يرجى النموذج. هذا ف يجب دائًما. محدثة الملف ف

ي األطفال سالمة األقل. عىل أشهر  6كل عليه والتوقيع النموذج هذا من التحقق عليك  ي رعايتنا ف األوىل.أولويتنا ه

ي المعلم استشارة عليك يجب  ة الممكن من كان إذا ما لمعرفة الرئيس ي.ليوم التسليم بسعر محاسبتك فسيتم يوًما ، أضفت إذا طلبك. تلبي إضاف

ي اليوم برنامج تصميم تم  ب لدينا الجزئ ت الستيعا ي العائال هم تتراوح أطفال لديها الت ت  5و  3بين أعمار ي سنوا ت تقتصر والت ت عىل األطفال رعاية احتياجا إىل صباًحا  8:00من الساعا

س تنطبق مساًء.  2 ت نف ي بدوام بالتسجيل المتعلقة السياسا ي.بدوام األطفال عىل أعاله الموضحة جزئ جزئ

يءاأليام تلك قضاء لك يجوز فال المرض ، أو اإلجازة بسبب إما غائباً ، طفلك كان إذا  • بالمج

ة أيام إىل تحتاج أن تتوقع كنت إذا  • ي ترغب فقد تكرار ، بأي إضافي ي التفكير ف ت ، حفظ لتبسيط المعتاد جدولك إىل يوم إضافة ف اإلضافية.األيام تلك توفر من وللتأكد السجال

ي ضرورية تكون قد  المواقف.من متنوعة مجموعة ف

ت آخر يوم  ب وأن العادية.أيامك مقابل بالدفع مطال

جزئيةرعاية 
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ي مع لدينا البرنامج ومنسقو التسجيل منسق يتشاور  ت حول الفصل معلم ي األخرى والعوامل ومزاجه طفل لكل الفردية االحتياجا أداء سيكون المثال ، سبيل عىل أعىل. إىل الطفل انتقال عىل تؤثر قد الت

هم سيكون أو معين نظير مع االنتقال عند أفضل األطفال بعض  ت األطفال بعض لدى يكون قد معينة. اجتماعية مجموعة عن االنفصال عند أفضل أداؤ ة أو تنموية احتياجا ي االنتظار األفضل من تجعل منزل

ت هذه من أي يؤثر قد جديد). منزل إىل االنتقال أو جديد طفل والدة ذلك يشمل (قد مبكرًا التحرك أو قليالً أطول لفترة  عىلالقرارا

ت عىل يجب لذلك  ت أثناء كالمعتاد الرسوم دفع العائال ت وجميع اإلجازا ب حاال ت معرفة للمركز المفيد من ذلك ، ومع األخرى. الغيا ب حاال ال عندما ممكن قدر بأكبر إخطارنا عىل ونحثك مقدًما الغيا

حاضرًا.طفلك يكون 

ي العمري النطاق هو ما  الدراسية؟الفصول من كل ف

ة الرسوم عىل المركز يعتمد  ة الدراسي ت لتغطي ت فتح تكاليف تحمل يمكنه وال التشغيل نفقا األجر.مدفوعة غير فترا

ت"  ي نستخدمه الذي المصطلح هو "التنقال ة إىل األطفال نقل عملية إىل لإلشارة  PICف ة.العمرية الفئ ي التال

ي تؤخذ أن يجب أخرى عوامل هناك  ي لالنتقال. التخطيط عند االعتبار ف ي ، فصل كل ف ة إىل نحتاج دراس ة والجداول الجنسين بين الموازن ي نأخذ أن وعلينا لألطفال. الزمني ي األطفال أعمار االعتبار ف جميع ف

ة الفصول  س من الدراسي ة نف س العمرية ، الفئ ي فقط واحدة ولي ي هذا مرة. كل ف ي سًنا األكبر الطفل يكون ال غالًبا أنه يعن ي العوامل جميع بين التوازن لتحقيق اآلخرين. قبل يتحرك الذي هو الفصل ف الت

ي أخذها إىل نحتاج  األطفاليكون أن جًدا الممكن فمن االعتبار ، ف

ت عىل الحصول يمكن  ب إجازا ي الممتدة الغيا ة: الظروف ظل ف ي ب  •التال ب إجازة تتطل التسجيل.منسق من مسبقة وموافقة يوًما  30مدته كتابًيا طلًبا أسابيع عشرة إىل أربعة من الغيا

ة إىل األطفال ينتقل متى  التالية؟العمرية الفئ

ة الفصول قسم  ، 6الصفحة انظر  لدينا.الدراسي

ي هذا  ي عامين من أكبر أطفال هناك سيكون أنه يعن ت  3من وأكثر الصغار ، واألطفال الرضع غرف ف ي سنوا ت  4من وأكثر سًنا ، األكبر األطفال غرف ف ي سنوا ي. العام مدار عىل  3غرف ف يتحرك الدراس

ي بترتيب األطفال  ي" زمن ي المساحة توفر مع "تقريب ت ف ة.العمرية الفئا ي التال

س إىل الطفل إلعادة جهد بذل سيتم  • ي ، الفصل نف ي مساحة وجود ضمان يمكن ال أنه من الرغم عىل الدراس س ف ي. الفصل نف كوقت هذا االنتقال وقت استخدام يتم آلخر ، حين من الدراس

ي الفصل إىل الطفل لنقل  ي.الدراس التال

ب ، إجازة أثناء  • ت تتحمل الغيا ة العائال ي شهريًاتدفعه ما نصف دفع مسؤول

ي ، العام خالل أماكن ستتاح آلخر حين من  ت إذا الدراس ي األطفال يبدأ ما غالًبا ذلك ، ومع آخر. لسبب علم عن المسبقة الموافقة تركت أو األسرة انتقل ي االنتقال ف ت تتاح عندما يونيو ، شهر نهاية ف المساحا

ث  ي. المخيم إىل سًنا األكبر األطفال ينتقل حي ث ما عادة الصيف ة "الموجة" تحد ي ت من التال ي االنتقال عمليا ي نبدأ األطفال. روضة إىل أطفالنا أكبر ينتقل عندما أخرى مرة سبتمبر ، أوائل ف األطفال نقل ف

ي سًنا األكبر  ت.فتح مع ذلك ، إىل وما المدرسة ، قبل ما غرف إىل سًنا األكبر واألطفال سًنا ، األكبر األطفال غرف إىل الصغار األطفال الرضع / غرف ف المساحا

ي ماذا  ي الترتيب يعن ي"؟الزمن "التقريب

ة الرسوم  اإلجازة.من شهر لكل الدراسي

ي ما  ت؟"ه "التنقال

الطفل.يتحرك عندما تأمر 

علمعن المسبقة الموافقة من أوراق 

ت" جديدة دراسية فصول إىل االنتقال  ي ("التنقال (PICف

ممتدةأوراق 
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ي عام بشكل المدرسة قبل ما فصول إىل ينتقلون الذين األطفال ينتقل  ت ف األقل.عىل واحد صديق مع ينتقلون أنهم يعلمون عندما وراحة سعادة أكثر األطفال يبدو الجديدة. غرفهم إىل مجموعا

س  األطفال.رياض إىل األطفال جميع فيه يغادر واحد وقت يوجد ال ألنه تخرج ،  PICلدى لي

ي االنتقال عملية تبدو كيف  ؟PICف

ي متكرر بشكل واألطفال المعلمون يشارك األطفال ، لرياض األطفال يستعد بينما األطفال روضة إىل االنتقال  ت ف ة المحادثا ت حول الصفي ي التغييرا ي. قد الت ي تأت قد األحيان ، بعض ف

ي  ي األطفال رياض فصول إىل زيارة ترتيب يتم قد أو حكمتهم ، لمشاركة "المخضرمون" األطفال رياض أطفال يأت قريبة.ابتدائية مدرسة ف

ث لك المفيد من  ي الفصل إىل االنتقال عن التحد ي الجديد الدراس ي األطفال من أي أسماء إىل باإلضافة المعلم أسماء واستخدام المنزل ف بالفعل.طفلك يعرفهم قد الذين الغرفة ف

ة العامة مدارسهم من المختلفة ، المدارس من العديد إىل األطفال يذهب  ، PICمن أنه نعلم نحن  ة المدارس إىل المحلي ي المستقل ب المدينة. ف ت المدارس بعض تطل المعلم توصيا

ي بالمساعدة طفلك معلم ويسعد التقديم ، عملية من كجزء  ي طفل كل دعم نود حيث بك ، الخاص الفصل مدرس إخبار يرجى طفلك ، سيحضره الذي المكان تعرف أن بمجرد ذلك. ف ف

ة الخطوة  ي رحلتهم.من التال

ي الفصل إىل طفل كل النتقال انتقالية" "خطة المعلمون سيناقش الصغار ، أطفالنا مع  الجديد.الدراس

ي خاصة طرًقا فصل كل يجد ذلك ، ومع  ي سعيًدا!" "حًظا المغادرين ، الدراسة لزمالء للتمن الجديدة.مغامراتهم ف

ب للوالدين يمكن هل  محددة؟دراسية فصول طل

ت اتخاذ يتم كيف  ي فصل بأي يتعلق فيما القرارا األطفال؟فيه يوضع دراس

ب  ي بأصدقائك اتصال عىل تظل أن نأمل أننا من الرغم عىل علم عن المسبقة الموافقة من االنسحا ة ، لفترة علم عن المسبقة الموافقة ف ي اليوم أن إال طويل عندما سيأت

ت االحتفاظ يتم عننا. تبتعد أو علينا تتفوق  ة الرسوم بإيداعا ي الدراسي ب ف ت أي ناقًصا السحب ، عند المركز قبل من وإعادتها الضمان حسا أو مستحقة دراسية مدفوعا
ت عىل يجب والخاص. العام القطاعين بين الشراكة التزام  ي إشعار تقديم العائال ب يوًما  60مدته خط منباالنسحا

ي العوامل من والعديد العديد هناك  ي تدخل الت ت ف ي الفصل وضع قرارا ي األشياء أكثر من واحدة العملية هذه تكون وربما األطفال ، يتقدم عندما الدراس نريد اإلمكان ، قدر تعقيًدا. بها نقوم الت

ي فصل إىل طفل كل ينتقل أن  ي بدوام األطفال وبين الجنسين ، بين توازن هناك يكون أن نريد يعرفهم. آخرون أطفال يوجد حيث جديد دراس المعلمون يعرف أخرى ، مرة كامل. وأسبوع جزئ

هم سيكون الذين األطفال  ي نأخذ كما معينة. أقران مجموعة عن انفصلوا أو أقران مجموعة مع انتقلوا إذا أفضل أداؤ ي الفصل ثقافة االعتبار ف ي الدراس ومزاجه طفل كل شخصية تناسب الت

ي األطفال المعلمون يعرف أفضل. بشكل  ب جًدا جيًدا فصلهم ف ياء من ونطل ي بنا يثقوا أن األمور أول العملية.هذه ف

ي. الترتيب خارج ما حد إىل ستنتقل  ي ، االنتقال بدء بمجرد أنه مطمئًنا كن الزمن هلين األطفال جميع فإن الصيف ة إىل لالنتقال المؤ ة العمرية الفئ ي ي ذلك سيفعلون التال نسبًيا.قصيرة زمنية فترة ف

ت. هذه لتلبية جهدنا قصارى نبذل نحن  ت من نطلب األخوة ، مثال بخالف ذلك ، ومع الطلبا ب أال العائال ت ألن محددين معلمين تطل ي الوحيدة المعلوما الفصل أو المعلم عن عادة لديهم الت

ي  ي الدراس ت ه وعائلة.طفل كل وضع ويختلف مسموعة ، معلوما

ي كانوا ألطفال أشقاء هم فوق ما إىل ينتقلون الذين األطفال من العديد  ة الفصول ف س فريق مع ثابتة عالقة اآلباء لهؤالء يكون ما غالًبا قبلهم. من الدراسي ي ويرغبون التدري طفلهم وضع ف

ي األصغر  س ف الغرفة.نف
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تإنهاء  الخدما

ت  ت خالل من االحتياجا ت أو الموظفين اآلباء / اجتماعا المبكر.التدخل إىل الحاجة أو المؤتمرا

ب ، إخطار عند  مقابل ورسوم رسوم أي منه مطروًحا بك ، الخاص اإليداع إرجاع سيتم وإعادته. عليه التوقيع عليك يتعين والذي بك ، الخاص اإليداع إعادة بشأن خطابًا ستتلقى االنسحا

ت  ة غير  PPPالتزاما ي بعد المعادة ، غير المفاتيح سالسل أو المكتمل ب هذا استالم من شهر حوال ت بعض تختار المركز ، األطفال يغادر عندما الموقع. الخطا ودائع تخصيص العائال

ة الرسوم  همة بهم الخاصة الدراسي ي كمسا ي للمساعدة صندوقنا ف ة الرسوم ف ي  -الدراسي ه بالتقدير.دائًما تحظى مدروسة وداع لفتة و

ت مقابل الدفع عدم  • ت االلتزام عدم أو و / الخدما ت االمتثال عدم  * •بنا. الخاصة الرسوم دفع بسياسا ي المتكرر الفشل  * •والتحصين. الصحة لمتطلبا ب ف الطفل اصطحا
ت لحل البرنامج جهود مع الوالدين تعاون عدم  * •اإلغالق. موعد بحلول  ة أو و / الخالفا الطفلمقابل

ب قد أو التسجيل  PICترفض قد  ي مسجل طفل سحب تطل لسالمة أو و / للمركز اآلمن للتشغيل الالزمة المشروعة السالمة معايير أن  -الخاص لتقديره وفًقا  -المركز قرر إذا وقت أي ف

ة الطفل  ي.ذلك. عىل قادرة غير الشخصي راض

ت جميع عىل السرية تنطبق  المسجلين واألطفال المحتمل ، التسجيل حول والمكتوبة الشفوية المعلوما

ًيا  ة. حماية باحترام بالتزامهم الوفاء منهم ويتوقع السرية إىل الحاجة عىل الموظفين جميع إطالع يتم وعائالتهم. سابًقا والمسجلين حال ت تخزين يتم الخصوصي ي المكتوبة السجال مكان ف
ي التسجيل منسق ومساعد التسجيل منسق عىل يقتصر وصول مع آمن  ي) ومعلم التنفيذي والمدير البرامج ومنسق الطفل.(معلم

ي إشعار عىل بناًء خدماتها إنهاء  PICلشركة يجوز  اإلنهاء.هذا خالل من تخدم للمركز الفضىل المصلحة أن التنفيذي المدير قرر إذا أسبوعين مدته خط

ي المسجلين األطفال باستثناء  *  Counts.PreKبرنامج ف

ت هناك تكون قد المخاوف إثارة  يء بشأن محدد قلق فيها لديك يكون أوقا ث ما ش ي أو لطفلك يحد الفصل ف

ي  مرتاًحاكنت إذا المشاكل. معظم يحل ما عادة المفتوح التواصل البرنامج. مع أو الدراس

ت  • ت أن  PICقرر ي أو الوالدين أحد تصرفا ة الوص ت ذلك يشمل قد الفضىل. المركز مصالح مع تتعارض أو تهدد أو تخريبي ة أو الجسدية التهديدا األطفال أو الموظفين تجاه اللفظي
اآلخرين.البالغين أو 

ي ساعة  24مدته إشعار بموجب االتفاقية هذه بموجب وواجباته التزاماته تعليق أو إنهاء للمركز يجوز  ي الطفل / أمر لول ي الوالد / يخالف عندما عليه الوص واجباته أو التزاماته ماديًا الوص

ة دليل أو و / األسرة اتفاقية بموجب  .PICعائل

ت أي عن اإلفصاح يتم لن  ي والوالد / الطفل حول معلوما ي الوص ي إذن عىل أوالً الحصول دون أخرى استقبال مدرسة أو برنامج إىل االنتقال أو التسجيل أثناء القانون الوالد / من كتاب
ي.  ي هذا الوص ي المسؤولية يستثن ي لالشتباه مفوضين مراسلين بصفتهم المعلمون يتحملها الت همالهم األطفال معاملة إساءة ف ي موضح هو كما وإ يا والية قانون ف يتم عندما أو بنسلفان
ت استدعاء  المحكمة.قبل من المعلوما

ة المواقف  ي ي التال ة ه ي البالغين أو األطفال لسلوك أمثل ي التسجيل إنهاء إىل تؤدي قد الت :PICف

PIC  ي اإلخطار هذا بدون وديعتك مصادرة يتم قد إيداعهم. إعادة أجل من يوًما. 60لمدة الكتاب

ت  اإلشراف.وإرشادا
ياألمن وزارة سالمة تحقيق من علم عن المسبقة الموافقة يمنع مما اآلخرين وسالمة صحة عىل مباشراً تهديداً يشكل طفل  • الداخل
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ث تفضل كنت إذا  ي ، الفصل خارج ما شخص مع التحد ت إذا أو الدراس ث بعد حل دون المشكلة ظل ث موعد تحديد األفضل فمن الفصل ، مدرس مع التحد عن المسؤول البرنامج منسق مع للتحد

ي عىل اإلشراف  ي مساعدتك يمكنهم طفلك. معلم ي التفكير ف ة لمعالجة السبل أفضل ف ث أو المشكل ي األطفال يعرفون إنهم المعنيين. الموظفين مع مباشرة التحد ة ، الفصول ف ويقدمون الدراسي

الفصل.لفرق والتدريب والتوجيه اإلشراف 

يا فيالدلفيا ،  بنسلفان
19107215-560-2541

القضية.

ي فيالدلفيا مكتب   Street8 N. 110رقم اإلقليم

ت إذا  ي ترغب ما تتجاوز مخاوف لديك كان ث ف ي مسؤول أي مع عنه التحد ي فيما علم ، عن المسبقة الموافقة ف ي األماكن يل شكوى.أو مخاوف إثارة فيها يمكنك الت

يا فيالدلفيا ،  19107بنسلفان

ث بعد تعتقد ، تزال ال كنت إذا  ة أن البرنامج ، منسق مع التحد ث موعد تحديد فيرجى حله ، يتم لم القلق أو المشكل جرين.ديب التنفيذي المدير أو كارتر جيسيكا المساعد المدير مع للتحد

501جناح 

ت الصحة وزارة  ة والخدما ة ، اإلنساني ة ، الحقوق مكتب األمريكي ي المدن
ي ، االستقالل مول  ، 150العام األستاذ دفتر مبنى  ، 372جناح  الجنوب

ب  يا فيالدلفيا ، غر 19106بنسلفان

ي المكتب  ي اإلقليم يالجنوب الشرق

والمبكرةالطفل تنمية مكتب 

ت الصحة وزارة  ة والخدما ة ، اإلنساني مكتب األمريكي
ة ، الحقوق  ي العام األستاذ دفتر مبنى  ، 372جناح المدن

S. 150  س ب مول إندبندن يا فيالدلفيا ، غر بنسلفان
19106-9111

(OCDEL)التعلم 

ث  ي ، المعلم مع التحد ي أو األطفال ، أمام القضايا هذه مثل معالجة عدم األفضل من العموم. عىل للبدء. المناسب المكان هو هذا الرئيس من األطفال. عن ومسؤوًال متناسًبا المعلم فيه يكون وقت ف

ة أو موقف عن تفاصيل إعطاء المفيد  ي للقضية محددة أمثل ي ترغب الت لمعالجةخطة إىل التوصل يتم أن نأمل مناقشتها. ف

ت لجنة  ة العالقا ي ي اإلنسان ةالسلطة ف الفلسطيني

5132سويت ستريت ماركت  801
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ت  عامةمعلوما

ي المنهج عىل عامة نظرة  ي األطفال يجلبهما اللذين والفضول بالبهجة الشعور عىل المبكر التعلم برنامج يركز الدراس  -بالفطرة متعلمون هم الصغار األطفال األوىل. المدرسية تجربتهم ف

ي وسعادتهم ففضولهم  ث األنواع. جميع من لالستكشاف الطريق يمهدان االكتشاف ف ب تحد ي والفردية الكبيرة والمجموعة الصغيرة للمجموعة التعلم تجار ة ف حيث إبداعية تعليمية بيئ

ت تشجع الفردية. الطفل وتيرة واحترام تكريم يتم  س الثقة تنمية عىل الثقة عالقا يتعلم كفء. ومتعلم قيمة ذي كفرد بذاته أكبر وعًيا المتزايدة الطفل استقاللية يعزز واالستقاللية. بالنف

ي مسؤولين أعضاء يكونوا أن األطفال  ي والفصل األسرة ف ت تضمين يتم والمجتمع. والمدرسة الدراس ي مهمين كشركاء العائال والمركز.الفصل حياة ف

2022يوليو المراجعة  -المبكر للتعليم والرضع اآلباء لمركز األسرة دليل  21

يبرنامج  تعليم

ت والتعلم باللعب لألطفال تسمح ورعاية داعمة بيئة توفير هو لدينا المبكر التعلم برنامج من الهدف  هم بمعدال ي للنجاح واالستعداد الخاصة نمو جيد تواصل إقامة خالل من المدرسة. ف
ت ، مع  ت المركز نهج بين االتساق تحقيق نحاول العائال ة.والممارسا ي المنزل

ي ، الفردي اللعب خالل من العملية األنشطة من الكثير لتوفير لدينا الصغار األطفال الرضع / غرف تصميم تم  الوقت من متسع هناك لها. والمخطط التلقائية األنشطة عن فضالً والجماع

ت لبناء  ت خالل من آمنة مرفقا ة الفردية التفاعال ي بما الصغيرة والجماعي ي واللعب القصص وقراءة األطفال التقاط ذلك ف ويمكن قصد عن مرن الروتين  Lot. Totعىل الطلق الهواء ف

ت مع تكييفه  تحديًدا.أكثر روتين اتباع إىل يميلون أكثر أو شهرًا  14العمر من يبلغون الذين األطفال أن من الرغم عىل طفل ، كل احتياجا

ي لألطفال بالنسبة  ي األطفال ألنشطة التخطيط يتم المدرسة ، قبل ما سن ف ي اللعب لتشجيع المدرسة قبل ما سن ف أنشطة تشجع المتالعبة. واألنشطة الكتل ، وبناء المستقل ، الدرام

ي. التعبير عىل والحركة والموسيقى الفن  ت األطفال يطور اللعب ، أنشطة خالل من اإلبداع ة المهارا ت والجسيمة ، الدقيقة الحركي ت والكتابة ، القراءة قبل ما ومهارا ة والمهارا االجتماعي

ي  ي الطرق عىل التعرف عىل األطفال المخططة األنشطة تساعد التعلم. أو المتعة أجل من الكتب استخدام األطفال يتعلم المدرسة. لنجاح مهمة تعتبر الت ويتشابهون الناس بها يختلف الت

ت تصبح معها.  هج من مهًما جزًءا الرحال ة.المنا الدراسي

ب ، هذه كل خالل من  يء التجار رائعة.مغامرة أنه عىل التعلم إىل ينظرون األطفال أن هو المهم الش

ي التنموية الناحية من المناسب النهج عىل التأكيد مع  هج ف ة المنا ي الدراسي المعرفية قدراتهم لتوسيع الفرص من العديد األطفال منح يتم المشاريع ، عىل والقائمة الطفل عىل تركز الت

ي االستكشاف خالل من  المفتوح.العمل

ي لمنهج المعلمون يخطط  ت موجه دراس ت من كل مع والهادئ ، النشط اللعب بين توازن هناك ألطفالنا. الخاصة لالحتياجا ي المخططة واألنشطة الفردية الخيارا لتعزيز المعلم يوجهها الت

ت. تنمية  س المهارا مع ومتسق االستجابة سريع تفاعل خالل من الثقة األطفال يطور البعض. بعضهم من للتعلم فرصة والكبار الصغار لألطفال ويوفر األسرية الحياة األعمار مزيج يعك

ي موظفينا  ة ف ة. آمنة بيئ ي الدروس خطط نشر يتم ومأمون ة الفصول ف ة للفصول بالنسبة اليوم. خالل أطفالك سيفعله ما تعرف حتى الدراسي المدرسة ، قبل وما سًنا األكبر لألطفال الدراسي

ي ، واالجتماع الحر ، االختيار وقت من الصباح من األول الجزء يتكون  ت الصباح ة ، الخفيفة والوجبا ي واللعب الصباحي الظهر ، بعد خفيفة ووجبة راحة ، وقت الغداء يتبع الطلق. الهواء ف

ي اجتماع هناك يكون ما وغالًبا  ت من والمزيد آخر ، جماع ة الخيارا ي ي اللعب أو المجان الطلق.الهواء ف

ي فصل إىل األطفال ينتقل  ي لشخصين يتسع دراس ة إىل غالًبا األطفال ينتقل أشهر. ببضعة أكبر أو أصغر أو الثانية سن ف ة العمرية الفئ ي ي التال ي سبتمبر. أوائل أو الصيف ف الفصول هذه ف

ة ،  ي األنشطة تساعد تنظيماً. أكثر ليوم التخطيط يتم الدراسي ة االستقالل تعزيز ف ة والتنشئ ي القرار. واتخاذ والتعاون االجتماعي ة ، أنشطة هناك أن حين ف يفضل الذي الطفل فإن جماعي

ي المشاركة عدم  ب اللعب يختار قد له المخطط المشروع ف ي أخرى كتب أو بألعا العام.هذا خالل يتقنونه أو المرحاض استخدام تعلم األطفال من العديد يبدأ قريب. مكان ف
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ت  الصفيةاالتصاال

ة الفنون من متنوعة مجموعة خالل من  ب والدراما والموسيقى المرئي ة ، الحركة وأنشطة واألد ت الفنون تقدير األطفال يتعلم اإلبداعي واألماكن األشخاص لمختلف التعبيرية والثقافا

ت.  ي األطفال ينخرط واألوقا ة الحركة أنشطة ف ة والدراما الموسيقى باستخدام اإلبداعي واإليقاع.التنسيق لتنمي

ي بريد عناوين لديهم المدرسين جميع معهم. للتواصل طريقة أفضل بمعرفة  Classroomمدرسو سيخبرك  ي ويستخدمون علم عن المسبقة بالموافقة خاصة إلكترون عبر التواصل ف
ي البريد  ت.مع اإللكترون العائال

ي  ي مًعا األطفال يظل الطفل. عمر من األولين العامين خالل غالًبا واحد ، عام من ألكثر مًعا والمعلمين األطفال بقاء الرعاية استمرارية تعن س ف ي الغرفة نف مختلطة عمرية مجموعة ف
ة إىل فيه" "ينتقلون الذي الوقت بحلول الثانية سن فوق يكونون ما وغالًبا "الكبار" ، األطفال تدريجًيا رضًعا األطفال يدخلون الذين األطفال يصبح حيث  ة. العمرية الفئ ي نقل حتى التال

ة إىل األطفال من مجموعة  ة ، العمرية الفئ ي هم فردي ، بشكل األطفال نقل من بدالً التال ي يسا الرعاية.استمرارية بعض ف

أخالق.

ب تقدير األطفال يتعلم  ي االنخراط خالل من والمكتوبة. المنطوقة الكلمة بين العالقة وفهم تطوير وكذلك والمعرفة ، المتعة أجل من األد ت ف يطور ومعلمين ، أقرانهم مع هادفة محادثا

ت األطفال  ت األطفال يطور محترمة. استماع مهارا ت لنقل اللغوية المهارا ت الرغبا ت خالل من أنفسهم عن التعبير خالل من والمشاعر واألفكار واألفكار واالحتياجا ت الكلما والرسوما

ي.واللعب والقصص  الدرام

ي الرعاية استمرارية  ي ننخرط  ، PICف ة الرعاية تقديم نظام ف ي س الذي األول ت فيها تتطور أن يمكن بيئة يؤس واألطفال.المعلمين بين ودائمة هادفة عالقا

ت تطوير عىل أيًضا األطفال تشجيع يتم  ي جيدة عادا ت ف ووالنظافة والسالمة والتغذية الصحة مجاال

ي المنهج  ي اإلبداع ي المنهج نستخدم  ، PICف ي ثم لمنهجنا كأساس  Inc.) Strategies، Teachingبواسطة (المنشور اإلبداع المنهج يتبع أخرى. وأساليب بأفكار األساس هذا عىل نبن

ي  ي يتعلمون األطفال أن فلسفة اإلبداع معالمستمر التفاعل خالل ومن اللعب خالل من األول المقام ف

ت األطفال يطور  ي الفهم من مزيد إىل يؤدي مما بهم الخاصة التفكير عمليا والمراجع. الموارد من متنوعة مجموعة باستخدام واالستكشاف ، والبحث التحقيق خالل من والفضول والوع

ت تجريب  الحلول.واكتشاف واستكشافها ووصفها ومقارنتها األسئلة مراقبة عىل األطفال يشجع والوسائل والمواد األدوا

ي فصل لكل األنشطة وجداول الدروس خطط نشر يتم األنشطة جداول الدروس / خطط  ت لوحة عىل دراس ة إعالنا ي.فصل كل خارج العائل دراس

ي التنسيق لتطوير الفرص من بالعديد األطفال يتمتع  ت البدن ة والمهارا س. بالحواس واالستكشاف والجسيمة الدقيقة الحركي ي اللعب يسمح الخم ي اليوم ي الطلق الهواء ف والمش

ي  والقوة.التحمل عىل القدرة بتطوير لألطفال المجتمع

ت مع للتواصل بانتظام فيديو مقاطع أو صوًرا المعلمون يلتقط  ة. العائال ي الصور هذه تظهر قد الداخلي ي الفصل ف ت عىل أو الدراس ت لوحا ي أو اإلعالنا ي التطوير مواد ف رسائل أو المهن
ي البريد  ة اإلخبارية الرسائل أو اإللكترون ي اإللكتروني ت جميع مع مشاركتها ويتم  PICمدرسو يكتبها الت ة.الفصول عائال الدراسي

هر أن يمكن عديدة. فوائد له عامين لمدة مًعا والمعلمين األطفال عىل الحفاظ  ت تزد ي األطفال بين الوثيقة العالقا ة الفصول تشبه لهم. األساسيين الرعاية ومقدم ة الدراسي تشبه بيئ
ت مختلف من أطفال مع األسرة  العمرية.الفئا
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هم المعلمون ُيرى  هدون و ت ، بالصور لعبهم ويوثقون إليهم ، ويستمعون األطفال يشا ت من مزيد عىل العثور يمكن الدراسة. موضوع وتوسيع لدعم الموارد ويقدمون والمالحظا المعلوما

.www.projectapproach.comعىل المشروع نهج حول 

ي  ث  Emilia Reggioمدارس من األفكار حول تعلمنا نواصل المبكر ، التعلم برنامج ف من مزيد عىل العثور يمكن الصغار. لألطفال جودة بأعىل وتعليم رعاية بتوفير التزامنا نواصل حي

ت  www.narea.comأو  www.reggioalliance.orgعىل  Emilia Reggioنهج حول المعلوما

ت التعلم إلبراز التوثيق أشكال من العديد  • ئ منهج  •األطفال. وأصوا ي وعمل ناش ت عىل قائم صغير جماع هتماما ت  •والمعلمين. األطفال من كل ا األمد طويلة دراسا

ت  ت مع للموضوعا ة زمنية فترا ت وحل االستكشاف خالل من مًعا المعرفة يبنون والمعلمين األطفال  •لالستكشاف. اليوم مدار عىل متواصل س المشكال أ(ولي

ت عميق احترام  • يا ت  •الصغار. األطفال إلمكان األطفاللعمل وداعمة وجميلة ومنظمة ومرحبة جذابة بيئا

ئ مشروع نهج منهج /  ي ناش ي غرفنا مع التحديد وجه (عىل المبكر التعلم برنامج ف ي ، للمشروع ، منهجًا ناشًئا / منهجًا نتبع المدرسة ،) قبل ما سن ف ي ما غالًبا وبالتال موضوعاتنا تأت

ت أفكار من ودراساتنا ومشاريعنا  هتماما ي األطفال وا ي. صف منها كل ف ة الفصول جميع تشارك ما نادًرا لذلك ، دراس ي الدراسي س ف ي الدراسة موضوع نف س ف تكرر وال الوقت نف

ة الفصول  س الدراسي ت نف ي المعلمون الحظ أن بعد النقل عن مشروع يظهر قد المثال ، سبيل عىل عام. بعد عاًما الموضوعا ت يلعبون األطفال البداية ف ي بالمركبا المبنى ، منطقة ف

ي الموضوع هذا ويستمر  ي الظهور ف ب ف ي أثناء المختلفة الطيور من العديد ويناقشون األطفال يالحظ كما الطيور دراسة تظهر قد لعبهم. من أخرى جوان ي. حول المش أيًضا يمكن الح

ي العامة الفكرة المعلم. قبل من المشروع دراسة أفكار تقديم  ت عىل بناًء "يتكشف" ولكنه المعلم ، قبل من مسبًقا له التخطيط يتم لم المنهج أن ه هتماما المنهج نظرية األطفال. ا

ئ /  ي المشروع نهج الناش هتماًما أكثر سيكونون األطفال أن ه ي ، كبير ، بتفصيل معين موضوع دراسة تتم لهم. بالنسبة ومهم مغزى ذي بموضوع ا ي وبالتال من أقل عدًدا األطفال يغط

ت  ت من الكثير يتعلمون ولكنهم معين ، عام أي مدار عىل الموضوعا ت حول المعلوما ي الموضوعا االتساع").من بدالً "العمق باسم غالًبا إليها (يشار فيها يشاركون الت

ها الرسم فنون ومواد والموسيقى والمسرح والدراما األسالك  الكثير.وغير

والمعلمين.

ي إميليا ريجيو  ي صغيرة منطقة ه ت إيطاليا شمال ف ًيا اشتهر ي ونهجها بفلسفتها دول ت بين من المبكرة. الطفولة تعليم ف ي:ما  Emilia Reggioلمنهج العديدة السما يل

ة.  ي المنهج يوجه بيئ ي ، الغرفة ، ترتيب حول تفكيرنا اإلبداع ت تشمل تعليمية" "مراكز إىل الدراسية فصولنا من فصل كل فصل يتم وبالتال ة: المجاال ي ي ، اللعب التال والكتل ، الدرام

ة ،  ة ، محو والمكتبة / والكتابة ، والفن ، والحسي ت. بالعلوم والتالعب األمي ي العنصر والرياضيا ي للمنهج األساس هذه وأن هذه التعلم مراكز حول بحرية يتحركون األطفال أن هو اإلبداع

ت  س بانتظام تتغير المجاال ي الفصل موضوع لتعك ي الدراس الدراسة.أو الحال

ت" من العديد استخدام  • والطالء ،الطين ، مثل والتعلم ، واألسئلة األفكار لتمثيل التعبيرية "اللغا

ي التفكير  Emilia Reggioفلسفة ألهمت إيميليا ريجيو إلهام  ي والتعليم المبكرة الرعاية جودة ف العالم.أنحاء جميع ف

ي كعنصر مرئًيا التعلم جعل التوثيق:  ي أساس ة الفصول ومشاريع األطفال أنشطة بتوثيق المعلمون يقوم المشروع ، ونهج  Emilia Reggioنهج ف حياة إظهار هو هدفنا بانتظام. الدراسي

ي وخبراته طفل لكل والتوثيق والتفكير الدقيقة المالحظة خالل من المبكر التعلم برنامج  ي. الفصل ف ت عىل منشورة الوثائق هذه عىل العثور يمكنك الدراس ت لوحا وخارج داخل اإلعالنا

ة.الفصول  الدراسي

االستكشاف.)هذا لمثل صغيرة مساحة مع مسبًقا محدد منهج 
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ي  س أصدر  ، 2021يونيو ف ة االلتزام كان والمساواة: التنوع بيان اإلدارة مجل ة قيًما والتنوع االجتماعية بالعدال ي أساسي ة المظالم جلبت تأسيسنا. منذ  PICف ة االجتماعي والصحي

ي واالقتصادية  ي حدثت الت ي العام ف هتماًما الماض ة للعنصرية متجدًدا ا ي والعنف الظلم من أخرى وأشكال البيض وتفوق النظامي ي الت ت  LGBTQIA +و  BIPOCمنها يعان والمجتمعا

ت هذه االستجابة إىل الحاجة تجدد إىل أيًضا أدى الذي األمر  -األخرى المهمشة  -statementboardعىل: موقعنا عىل الكامل البيان قراءة يمكنك مجتمعنا. داخل العميقة التحديا

inclusion-equity-diversity-parentinfantcenter.org/https: //

ي والتنوع المساواة لجنة تجتمع  ي بانتظام  PICف س أعضاء من وتتألف  PICف المهم.الموضوع هذا بتطوير المهتمين والمدرسين اإلدارة مجل

ت أنشطة أن نعتقد  ي العطال ة: والوظائف األهداف تخدم أن يمكن المدرسة ف ي ب صحة من للتحقق  •التال ت تجار ت لألطفال العطال هم والعائال ي وتقاليد األطفال لتعريف  •المنزل ؛ ف

س لالحتفال مختلفة بطرق  ت األطفال تعريض  •العيد ؛ بنف ت احترام تعزيز  •دياناتهم ؛ عن المختلفة واألديان والتقاليد لالحتفاال  •دياناتهم ؛ عن المختلفة واألديان والتقاليد االحتفاال
ي ؛ والعمل واألسرة المجتمع شعور لبناء  ت لتوفير  •الجماع ت حول دقيقة معلوما التنموية.الناحية من مناسبة بطريقة اإلجازا

ت ، لالحتفال المستوى منخفض اجتماعًيا نهجًا نتبع نحن  ت بأن االعتراف مع بالعطال ت االحتفال تختار ال أو تختار قد العائال ي المختلفة بالعطال ت بالنسبة منازلهم. ف المختلفة ، للعطال

ة القيمة عىل نركز  ي والعمل والسالم المجتمع  -للعطلة األساسي ب أي ولعب  -الجماع ي سانتا المثال ، سبيل (عىل تجارية جوان ي السحرة أو الميالد عيد ف نخصص أن نريد الهالوين). عيد ف

ت أي فحص إلعادة الوقت بعض  ت احتفاال ت واتخاذ بالعطال ة قرارا إىل الهالوين بعيد االحتفال نقلنا المثال ، سبيل عىل بأكمله. علم عن المسبقة الموافقة لمجتمع بالنسبة منطقي

ي مهرجان أول وعقدنا الخريف احتفال  ي عائل الخريف.ف

ب بدمج نقوم  ت والمتعددة جنسياً المتحيزة غير التعلم تجار ي للتحيز والمضادة الثقافا ي الصفية حياتنا ف هجنا وف ة. منا ة واألنشطة المواد لتوفير باستمرار نسعى الدراسي س وبيئ تعك

ي والدعم واالنعكاس بالترحيب وعائلة طفل كل يشعر أن هو هدفنا به. واالحتفاء التنوع احترام  هج خالل من برنامجنا. ف ة المنا ي األطفال نشرك المبكر ، التعلم وبرنامج الدراسي ف

هم ألنفسهم النشط االستكشاف  ومجتمعاتهم.وأسر

ت إىل ننظر  ي والتقاليد األعياد عىل للتعرف لألطفال كفرصة وكوانزا) حانوكا ، الميالد ، (عيد الشتوية اإلجازا ي اآلخرون بها يحتفل الت ي. مجتمعهم ف ت ندعو الصف إىل للحضور العائال

يء ومشاركة الدراسية فصولنا  ب مشاركة مثل الشتاء ، تقاليد أو بالعطلة احتفالهم حول ما ش ت ، مفضل مضغوط قرص أو كتا ة ، مفضلة خفيفة وجبة إعداد أو للعطال إنشاء أو للعائل

أوالشمعدان ، إضاءة أو األطفال ، مع حرفة 

ة الدينية األعياد  ي والثقافي ت تحديد ألغراض مختلفين. ألناس مختلفة أشياء "احتفال" و "عطلة" كلمتا تعن ي لدينا العطلة ممارسا بالطريقة العطلة" "أنشطة نحدد  ، PICف
ت أنشطة تكون أن يمكن التالية:  ب ، قراءة بعد عطلة حول جماعية مناقشة مثل بسيطة العطال العائلة شارك إىل للحضور الوالدين أحد دعوة مثل تفصيالً أكثر أو كتا

ي.باالحتفال  الثقاف

هضة التنوع / نهج  ي التحيز منا ي الوقت وقضاء التنوع تقدير األطفال تعليم يتم عندما أنه نعتقد  PICف ة ف ت االحترام سيطورون فإنهم متنوعة ، بيئ ويقدرونها بيننا لالختالفا
أنفسهم.لكونهم بالراحة ويشعرون 
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ي طفلك لمشاركة مرتاًحا تكن لم إذا  طفلك.معلم مع األمر هذا مناقشة يرجى علم ، عن المسبقة الموافقة أنشطة من نشاط أي ف

ت من نطلب  ت إرسال عدم العائال ت أو القبعا ت هدايا أو الحلوى أو البالونا ت الحفال ب الميالد. أعياد الحتفاال ت إحضار عدم أيًضا نطل س أو الخاصة الشخصيا بعيد لالحتفال بالمالب

ت دائًما الميالد أعياد ستكون الصغار. األطفال تخيف ما غالًبا ألنها ميالد ،  ي والهادئ البسيط االحتفال ولكن ألطفالنا ، خاصة مناسبا ة ف األطفال.لجميع األفضل سيكون ورعاية محبة بيئ

ي  حانوكا.أو الميالد عيد قصة تحك

ت بعض تحب  ي المتمثلة تقاليدنا مراعاة العائال ي الفصل إعطاء ف ة التقليد هذا يعزز ميالد. بعيد لالحتفال كتابًا الدراس همي ي يساعد بينما والمشاركة القراءة أ ي. الفصل مكتبة بناء ف الدراس

ب وقراءة مشاركة عىل ذلك بعد االحتفال يركز أن يمكن  ت تقديم للمدرسين يمكن الميالد. عيد كتا يللفصل المناسبة الكتب حول اقتراحا الدراس

ي ممثلة مجموعة كل والمعلمين األطفال من كل يكرم  ة الفصول ستحتفل ذلك ، خالف مجموعة ؛ كل من عيد بكل االحتفال يتطلب ال االحترام هذا الفصل. ف ت الدراسي طوال بالعطال

ة الفصول تعترف عندما أنه األمر يتطلب ذلك ، ومع الوقت.  ت ، الدراسي ي فال بالعطال ت لو كما منها أي معاملة ينبغ ت أن األطفال يدرك أن يجب عادية. غير كان لها شخص كل عطال

ة  همي ة أ ت ثقافي مغزى.وذا

ت بعض أن أيًضا نعلم  ب الميالد بأعياد تحتفل ال العائال ة أو دينية ألسبا ة. أو ثقافي ث شخصي ب الخطط وضع يمكن حتى الفصل مدرس مع تحد وجه.أفضل عىل ذلك الستيعا

ت ندعو  يء ومشاركة الدراسية فصولنا إىل للحضور العائال ب مشاركة المثال ، سبيل (عىل الشتاء تقاليد أو بالعطلة احتفالهم حول ما ش أو مفضل مضغوط قرص أو المفضل العطلة كتا

ت خالل حانوكا.) أو الميالد عيد القصة سرد أو الشمعدان إضاءة أو األطفال مع بحرف القيام أو للعائلة مفضلة خفيفة وجبة إعداد  ش الفصح ، وعيد العيد ، مثل األخرى العطال هاشناه ، ورو

ي ،  س وعيد الجديدة ، القمرية والسنة ورمضان ، الفصح ، وعيد والديوال ت تختار قد ذلك ، إىل وما باتريك ، القدي ها مشاركة العائال ب قراءة المعلمون يختار قد أو تقاليد ة ، حول كتا العطل

س ولكن  ي من لي ة التقاليد أو عائلتك عطلة بمشاركة مهتًما كنت إذا كمجتمع. بهم االحتفال الشمولية منظور من المنطق ي الفصل مع الثقافي ث فيرجى لطفلك ، الدراس مع التحد

ب المعلمين  ت نتصفح نزال ال بينما ذلك لتحقيق طريقة أفضل لترتي ة.)زيارة أو مختصرة زيارة المثال ، سبيل (عىل  COVIDبروتوكوال خارجي

ت توزيع عدم منك نطلب  ت إىل الدعوا ة الحفال ي ي المنزل ي األطفال جميع خططك تتضمن لم ما المركز ف ث الفصل. ف تجنبها ويمكن جًدا الصغار األطفال بين حتى األذى مشاعر تحد

بسهولة.

ث الميالد بأعياد االحتفال نقدر نحن ميالدك! عيد من إثارة أكثر يوم يوجد ال ربما الميالد أعياد  ة. كأحدا واحترام الفصل ، طاقم مع طفلك ميالد بعيد االحتفال مناقشة منك نطلب تاريخي

ت  ي ، الفصل إجراءا األمور.وتبسيط الدراس

ت خالل  ي مثل األخرى العطال ش الفصح وعيد ديوال س وعيد ورمضان الفصح وعيد هاشناه ورو ب قراءة المعلمون يختار قد ذلك ، إىل وما الجديدة القمرية والسنة باتريك القدي عن كتا

س ولكن العيد ،  ي من لي ي كمجتمع. شامل. منظور من بهم االحتفال المنطق ت ، من للغاية متنوع مجتمع لدينا  ، PICف ي التقليدية األعياد بهذه يحتفلون ال عائالتنا من والعديد العائال ف

ة. أمريكا  ي ب وعيد األم بعيد االحتفال نترك وبالمثل ، الشمال ي األيام بهذه يحتفلون ال بديلة أسرية هياكل من أطفال لدينا حدة. عىل أسرة لكل األ الجوانب تشجيع من وبدالً منازلهم ، ف

ت ، التجارية  ي األطفال مشاركة تعزيز نفضل للعطال الصفية.دراساتنا ف
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ت خالل من  ت إدارة شركة مع شراكا ت عقدنا  Mason ، WB PICشركة وبائع السال النج جونز الممتلكا يا ي التدوير وإعادة التقطيع فعال ي اإللكترون تدوير إعادة برنامج عىل والحفاظ  PICف

الطابعة.خرطوشة 

ت التدوير بإعادة قوي التزام لديها الدراسية فصولنا من العديد  ت". "أقل غداء ووجبا ت بقايا األطفال يجمع نفايا ت من الخضروا ت الغداء وجبا ي والديدان ، السماد لحاويا تنتج والت

ت  ي التربة إلثراء مصبوبا الحدائق.ف

ب  ت من نطل ت تترك أال العائال ي ينتظر ما شخص كان إذا حتى األطفال. التقاط أو توصيل أثناء العمل عن متوقفة السيارا أو لتوصيل  PICإىل آخر شخص يذهب بينما السيارة ف

ب  ت فإن (أطفالهم) ، أطفاله اصطحا ي قلق مصدر تشكل العمل عن المتوقفة المركبا كبير.بيئ

ي فصل كل يحتوي  بقايا من التخلص يتم ال والبالستيك. والكرتون المخلوط الورق تدوير بإعادة نقوم زرقاء. تدوير إعادة سلة عىل مشتركة ومنطقة دراس
ي الطعام  الزرقاء.التدوير إعادة صناديق ف

ي علم عن المسبقة الموافقة غيار قطع غرفة أنشأنا لقد  ي الطابق ف ب. شجرة مبنى من الثان ي يوجد التنو ت الغرفة هذه ف ي المختلفة العناصر من مجموعا ها إعادة تم الت إعادة أو تدوير

ها  ة. مواد أو تدوير ي الموجودة العناصر المعلمون يستخدم طبيعي ي فضفاضة" "أجزاء أنها عىل إما الدراسية فصولهم ف ي لالستخدام كمواد أو المختلفة التعلم مراكز ف نرحب الفنون. مركز ف

ت  ي لوضعها العناصر لجمع بالعائال ت ف ي المختلفة الحاويا ت العناصر  .Recycleteriaف ة ذا ي المحددة األهمي ت ندعو الت ها: العائال ت خيوط ، شرائط ، إلحضار األطفال ، طعام برطمانا

ي  ت كرتون ، أو ستايروفوم لحم صوان ت فلين ، قديمة ، مضغوطة أقراص مغازل ، أو خشبية مكبا ة ، قصاصا ت خشبي ة ، مناشف لفافا اللحاء من قطع صنوبر ، مخاريط صدف ، ورقي

هتمام المثيرة والصخور  ة والجرار لال ة البالستيكي ة والمعدني ت وأغطي ت وصناديق الزجاجا هرا ة. المجو ي بأغطي هتمام مثيرًا يبدو كان إذا األساس ، ف يكون أن المحتمل فمن لك ، بالنسبة لال

ألطفالنا.ممتًعا 

ب إىل  ي بنا الخاصة األطفال حديقة جان ي ،  Circle Magicملعب ف جارنا ، تواجه فراشة وحديقة المدرسة ، بعد ما لمركز بعيًدا مدسوسة أصلية نباتية أسرة أيًضا  PICلدى يوجد الطبيع

هور لزراعة الصغيرة الحديقة أسّرة من والعديد  Alexander ، Pennومدرسة  ب. أو الز ي األعشا ب  Lot ، Totملعب ف األطفال.مستوى إىل الطبيعة المزارعون يجل

ت نرحب  ة لغاتهم لمشاركة بالعائال ي المختلفة الطرق من بالعديد األصلي المنزل.للغة مكتوبة أمثلة تقديم إىل مشاركتها أو القصص قراءة من الفصل ، ف

ي  ت ، تلك ف ت يمكن األوقا همة والموظفين للعائال ة للتعامل  PICشركة تعمل بينما المنزل ، من بأشياء المسا ي ي المستخدمة المواد مع بمسؤول األعمال.ف

ة الفصول تبدأ قد آلخر ، وقت من  ي الدراسي ة ف ت لجمع التدوير إلعادة حمل ة غير االستهالك بعد ما نفايا ت ، وحزم األسنان ، معجون أنابيب مثل التدوير ، إلعادة القابل وأقالم الحفاضا

ة الفصول تساعد المجففة. التحديد  ي الدراسي مفيدة!أشياء إىل القمامة تحويل ف

ت خالل من األرض ورعاية حب األطفال يتعلم  ي المركز مستوى عىل والخضراء المستدامة الممارسا ي لوجودنا جًدا محظوظون نحن للطبيعة. تقدير بتطوير هذا يبدأ  .PICف ي ف حضري ح

ي  ب ف ي ويقع فيالدلفيا غر ي حرم ف ت األشجار من متنوعة مجموعة لزراعة فرصة مع جميل أخضر جامع هور والنباتا ت. والز هدين نسعى نحن والخضروا األطفال لتثقيف فرص لخلق جا

ت  ت حول والعائال ة الخضراء الممارسا ة.والصحي البيئي

ي اإلشراف  ي البيئ يء يفعلوا أن أطفالنا نعلم أن ونريد األرض عىل جيدين مشرفين نكون أن نريد  ، PICشركة ف نفسه.الش

ت األطفال من العديد لدينا اإلنجليزية اللغة متعلمو  ي والعائال ت يتحدثون الذين لدينا علم عن المسبقة الموافقة مجتمع ف ي اإلنجليزية غير أخرى لغا معينة نقطة أي وف
ب ما عادة لدينا  ث مختلفة لغة  25من يقر ت بها يتحد ي عائال س عندما علم. عن المسبقة الموافقة وموظف ي األطفال ينغم ي الفصل ثقافة ف أو يتحدثونها ال بلغة الدراس

ي يسمعونها  ي منغمسون فإنهم المنزل ، ف ة اللغة تطوير دعم أولوياتنا من اإلنجليزية. اللغة تعلم ف ي ذلك.أمكن كلما بها واالحتفاظ لألطفال المنزل
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ي  ي الطلق الهواء ف PICف

ي  ي النشاط استكشاف لألطفال نمًوا المناسب من معينة ، سن ف ي والنمو الجنس ت الجنس س خالل من واالختالفا ب واللعب. والمالحظة اللم بطريقة المواقف لهذه المعلمون يستجي

ب السلوك ، توجيه وإعادة األطفال ، أسئلة عىل اإلجابة ذلك يشمل قد مخزية. وغير ومنفتحة محترمة  ي االختيار وتأكيد والزوار ، الكتب مثل الموارد وجل المعلمون يتوفر والحدود. الشخص

ي األسئلة عىل لإلجابة التنفيذي المدير أو البرامج منسقو أو  ت تطرحها قد الت ت. من المزيد وتقديم العائال ت إخطار يتم االقتضاء ، عند المعلوما ت بهذه العائال ت.المناقشا واالستكشافا

ي اللعب  ي الطلق الهواء ف ي اللعب بقيمة بشدة نؤمن  ، PICف ي الخارجية بيئتنا أن نعتقد هذا. يومنا من يتجزأ ال كجزء وجدولته الطلق الهواء ف ة. لفصولنا امتداد ه األماكن تدعم الدراسي

هم لألطفال الجسدية الحركة الخارجية  ي وتحفيز ي. هواء عىل الحصول فرصة لهم وتتيح الحس الشعور تجربة إىل يحتاجون الذين الحواس من العديد ولديهم ويتحركون األطفال ينمو نق

ي بالحرية  ي اللعب يجلبها أن يمكن الت ي أطفالنا يكون عندما الطلق. الهواء ف ي. والركل والتمدد والدحرجة والقفز والغناء والصراخ الجري عىل قادرين يكونون الخارج ، ف قادرون إنهم والرم

ة الطبيعة عىل والتعرف المجتمع ، مع التواصل عىل  ة والتقدير باالحترام الشعور وتنمي ة. للبيئ ب هذه الطبيعي لألطفال.بالنسبة بثمن تقدر ال التجار

ت عىل يجب  ي العائال ت أي إىل تحتاج الت ت مدير إخطار األم لغتهم إىل مترجمة علم عن المسبقة الموافقة مستندا  risaacson@parentinfantcenter.orgعىل إيزاكسون راشيل االتصاال

الترجمة.لمناقشة 

ت يومًيا. األطفال يخرج الجوية ، األحوال سمحت إذا الجوية ، األحوال سمحت إذا  يتم عندما أقل أمراض من يعانون األطفال بأن تفيد نتائج األطفال لطب األمريكية األكاديمية نشر

ي بالخارج للعب لهم وقت تخصيص  ة السلطة موقف بيان  PICتتبع الطلق. الهواء ف المتوقعة / الحرارة درجة تكون عندما األطفال يخرج أن المتوقع "من  .AAPنتائج عىل بناًء الفلسطيني

درجة 90من أقل المتوقع الحرارة الحرارة / درجة ومؤشر درجة ،  25من أعىل الرياح برودة 

ي التطور حول األطفال تعليم  ي البدن ي األطفال ينمو سوف والجنس ت من العديد ويختبرون المبكر التعلم برنامج ف هم فترة خالل الجسدية التغييرا ي وجود أفراد ونحترم ندرك نحن  .PICف

ي كمصدر األسرة  ي للتعليم أساس ة. التنمية قضايا بشأن وصادقين دقيقين البالغون يكون أن إىل أيًضا األطفال يحتاج الطفل. حياة ف ت تكون أن يجب الجنسي ي المعلوما ها الت يتلقا

ت أحكاًما المناقشة تضمنت إذا التنموية. الناحية من ومناسبة واقعية األطفال  ة ، طبيعة ذا ي األطفال ودعم متحيزة غير إجابة تقديم عىل حريصون المعلمين فإن أخالقي هذه معالجة ف

هم. مع األسئلة  ت عىل األطفال يحصل حتى ووظائفه الجسم أجزاء لجميع الصحيحة األسماء نستخدم أسر ت أيًضا المعلمون يشرح دقيقة. معلوما والعام ، الخاص السلوك بين االختالفا

ت  ت الراحة وقت مثل الظهر تدليك مثل المناسبة واللمسا س."ال" قول من بأس ال أنه ويعلمونهم شخصية جسدية حدود وضع عىل األطفال المعلمون يساعد المناسبة. غير واللمسا للم

ي المعلمون يقوم  ب األحيان من كثير ف ي وخارجه ، المبنى ودخول الفصل ، من والخروج الدخول عند األطفال ، بحسا الخروج.أثناء األحيان من كثير وف

ي  ب إىل المعرفة ، هذه لبيئتهم. النشط االستكشاف خالل من أفضل بشكل يتعلمون األطفال أن فلسفة ندعم  ، PICف س عامة ، كقاعدة التلفزيون ، أن فهم جان ًيا ، وسيًطا لي هو تفاعل

ي للسياسة األساس  هدة نوفر ال الت مريح.أو هادئ وقت إىل يحتاجون عندما لألطفال األخرى واألنشطة الفرص من متنوعة مجموعة تتوفر لألطفال. مفتوحة تلفزيونية مشا

ي اللعب عىل اإلشراف معلمو يكون  ي الطلق الهواء ف ة ف هب حال ي تأ ي الطلق الهواء ف ت جميع ف ي أنفسهم ويضعون األوقا األطفال.جميع مالحظة فيها يمكن أماكن ف
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ت الرحال

ت إذا  •المجموعة. مع األطفال جميع بقاء لضمان للرأس متكرر تعداد إجراء يتم  • ة كان ي األطفال مع الرحل فسيقوم النقل ، وسائل من نوع أي عىل تنطوي المدرسة قبل ما سن ف
ت األطفال يرتدي  •المتوقعة. والعودة المغادرة ومواعيد النقل وطريقة الوجهة عن مسبًقا األمور أولياء بإبالغ الموظفون  هبوا إذا األسماء بطاقا ثقافية مؤسسة أو متحف إىل ذ

ت عىل موجودان  PICهاتف ورقم اسم أخرى.  س العالما الطفل.اسم عىل ولي

ت تتم أن يجب  ها س سمح إذا بانتظام ، المجاورة والمناطق  PICحول النز ت اتباع يتم والموظفين ، األطفال سالمة من للتأكد بذلك. الطق ة السياسا ي ي من األطفال إخراج عند التال أراض

علم:عن المسبقة الموافقة 

ي تنبيه يوجد ال  ي المستوى عند الهواء لجودة حال ي ورد كما أعىل ، أو البرتقال ي أنه المفهوم من  ."الهواء جودة مؤشر ف ت ، هذه ضوء ف ال األيام بعض من أجزاء هناك تكون قد المعلما

ي  س.السماح شروط تستوف بالطق

ي الرحلة" "حقيبة حمل يتم  • ت ، جميع ف ت لو حتى الرحال هة مجرد كان الحقيبةتتضمن المبنى! حول نز

ي بها االحتفاظ يتم  ت.جميع ف األوقا

ي العديدة الرائعة األشياء بين من  هتمام المثيرة األماكن من العديد وجود هو  PICموقع ف ي لال ي الجوار ف ت توفر والت ت جميع تشجيع يتم الصغار. لألطفال مثيرة مغامرا المجموعا

ة والفصول  ة والمطاعم والمتاجر اإلطفاء ومحطة المكتبة من االستفادة عىل الدراسي يا وجامعة بارك وكالرك وودالند ومقبرة الحيوية والبركة المختلفة العرقي ي العلوم وجامعة بنسلفان ف

ي كبيرًا دوًرا علم عن المسبقة الموافقة مجتمع يلعب فيالدلفيا.  هجنا ف ت هذه تكون وقد منا هج تخطيط من جزًءا الوجها ة المنا المغامرة.تحفيز مجرد أو بك الخاصة الدراسي

ي ، عند  • ت دائًما المجموعة تتبع المش ي المشاة سالمة احتياطا ت جميع ف ت عند (عبور األوقا المشاة ،ممرا

هة. محور دائًما ليست الوجهة  ة الرحلة تقدم أن يمكن النز ب من وفرة الفعلي ت توفر الصغار. لألطفال والمثيرة الممتعة التجار ها ت لتكوين فرصة لألطفال النز والتعرف العالم ، عن تصورا

ي والبدء واألنشطة ، األشخاص من مختلفة أنواع عىل  به.وعالقتهم العالم عمل لكيفية فهم تجميع ف

بأيديهم.)ممسكين األطفال جميع 

ي الخلوي هاتفه الموظفين أحد يأخذ ما دائًما  ة ف الطوارئ.حال

ت  ي الطبيعة ملعب مبادرة كان ت متعدد مشروع عن عبارة  PIC Playground Nature Circle Magicف ي ملعبنا لتجديد السنوا فيها البناء لألطفال يمكن مناطق ليشمل الرئيس

ت وفروع كتل باستخدام  ة ، وسجال ي المسرح خشبة عىل العروض وأداء خارجي ي والتفكير األشجار ، جذوع عىل والقفز الطلق ، الهواء ف ت ف هم الطبيعة. تعقيدا يرسمون ، أو يرسمون و

ي يلعبون  ي ويحفرون الكبير الرمل الصندوق ف ب الكبير التسلق هيكل أيًضا األطفال يحب األوساخ. ف ة والقوار الرائعة.الخشبي

ي ملعبنا بأن جًدا فخورون نحن  ي يقع الذي نوعه من األول هو الطبيع ي ف ي حضري ح ت ف ي كفصل تعيينه تم المتحدة. الواليا ي معتمد دراس  Explore.Natureبواسطة الطلق الهواء ف

المناسبةوالموظفين األطفال نسب تكون أن يجب األطفال. مع األقل عىل موظفان دائًما هناك يكون أن يجب  •

س  ة المالب س يقول مأثور قول هناك الخارجي يء هناك "لي س فقط الجوية ، األحوال سوء اسمه ش ة" المالب ي بهذا نلتزم ونحن السيئ .PICف

ت  ت إمدادا ي اإلفراج ونماذج األولية اإلسعافا ت ف األطفال.لجميع الطوارئ حاال

ي الخارج إىل األطفال يخرج  س أنواع جميع ف يء إىل ويحتاجون الطق س علم عن المسبقة الموافقة إىل المج س. مناسبة بمالب هذا للطق ي و س يعن ة المالب ي المناسبة الخارجي تشمل الت

ت  ت القبعا ة والسراويل والقفازا ي الثلجي س ف ب البارد. الطق ي المطاطية األحذية من زوج بقاء نطل طفل.لكل الموقع ف

ي الفصل يسير أين إىل دائًما المسؤولون يعرف أن يجب  • ي والوقت الدراس للعودة.التقريب
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نفسك؟)

ت  ي أيًضا تساعد أن ي الهدف ومتسقة. ثابتة قواعد وضع خالل من وعيهم بناء ف ي / االنضباط هو النهائ ي. التنظيم الذات هرون  PICمعلمو الذات ي ما س ف األطفال ، مشاعر وانعكاس عك

ي "كيف السؤال ، عىل الطفل وتشجيع أفعالهم ، تأثير إىل االنتباه ولفت  االنضباط نحو التحرك عىل األطفال لمساعدة ممتازة طرق كلها بالتحسن؟" ، الشعور عىل مساعدتك يمكنن

ي. الذات

ههم. تحويل طريق عن األطفال توجيه إعادة  •األطفال. مع ومتسقة واضحة قواعد وضع  •المشاكل. لمنع المسبق التخطيط  • ت وتعزيز تشجيع  •انتبا خالل من المناسبة السلوكيا

ت تقديم  •والتدريب. والدعم الثناء  ي تريد هل المثال ، سبيل (عىل محدودة خيارا ي مساعدتك من بذلكالقيام تريد أم معطفك ف

ي  ب إىل البالغون يميل األحيان ، من كثير ف ة. أو نزاع لحل كطريقة آسف" "أنا األطفال ، إنجا ب ترتبط ما غالًبا ذلك ، ومع مشكل اللعبة عىل حصولهم بعدم الندم مع الصغار األطفال تجار

ي  "أنا يقولون ، األطفال سماع عند بتحسن يشعرون قد البالغين أن من الرغم عىل والنتيجة. السبب عن يتعلمون جًدا الصغار األطفال يزال ال أفعالهم. عىل الندم من أكثر يريدونها الت

ي األطفال مساعدة فإن آسف" ،  ي قولها أو بها للقيام بديلة أشياء عىل العثور ف ي الغضب مشاعر عن التعبير ف ة أكثر طريقة ه ة فاعلي الضمير.لتنمي

ي  ت ترتبط أن بمكان األهمية من أنه نعتقد المبكر ، التعلم برنامج ف ي التقييما هج ، لتخطيط "متصل" نهج نستخدم نحن ومنهجنا. بفلسفتنا وثيًقا ارتباًطا األطفال مع نستخدمها الت المنا

هج سلسلة من كل تستند للتقييم. "متصل" نهج وبالمثل ،  ة المنا ي المنهج إىل لدينا التقييم واستمرارية لدينا الدراسي ت وآخرون ، (دودج ، اإلبداع س ، استراتيجيا نحن  .(2002التدري

ة هناك واحدة. دفعة معينة مهارة يتقنون ال األطفال أن نتفهم  ت من سلسل ي الخطوا التطور.مراحل إىل الوصول نحو األطفال تقدم مع توقعها يجب الت

ت من العديد المعلمون يستخدم  ي بما األطفال ، سلوك لتوجيه االستراتيجيا ذلك:ف

ي لألطفال ُيسمح ال  ب أن بعد الصغار األطفال يفهم ال اآلخرين. أو أنفسهم بإيذاء برنامجنا ف ب ، أن يدركون إنهم "مهذبين". أو "لطيفين" يكونوا أن يجب أنه أو يؤلم الضر والتقاط الضر

ب ،  ي األلعا ت ، غير أخرى أشياء ورم به.مسموح غير والعض الكرا

هة الحافز استخدام  • ث لما مسبًقا األطفال إعداد  •معطفك.) تعليق من بدالً معطفك؟ يذهب أين المثال ، سبيل (عىل والفكا لحل األطفال إرشاد  •ذلك. بعد سيحد

ت  ت واستخدام المشاعر مشاركة خالل من النزاعا ث  •عمل. خطة ووضع الكلما ت وحزم بوضوح التحد ضبط نمذجة  •المقبول. السلوك وممارسة األدوار لعب  •معدَّل. بصو

س  ت الجسد ولغة البصري التواصل استخدام  •واالحترام. النف ة المنطقية بالعواقب السماح  •القلق. عن للتعبير الوجه وتعبيرا يتصرف أن توقع عدم  •للسلوك. والطبيعي

سًنا.األكبر األطفال حتى أو البالغين مثل الصغار األطفال 

االنضباطسياسة الفصل / إدارة 

األطفالتقييم 
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ي عامة نظرة  س ضبط تطوير ودعم لتعزيز فرصة االنضباط يعتبر واحترام. بكرامة األطفال جميع مع التعامل يتم  ، PICف ت أفعاله. عن المسؤولية بتحمل للطفل والسماح النف التأديب إجراءا

ة وليست ومشجعة وإيجابية مناسبة  بطبيعتها.عقابي

آسف""أنا مشكلة 

ي التقييم  PICف
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ت  هج وتحسين العتماد أ) التقييم: نتائج ُتستخدم  -االستخداما ة ، المنا ب الدراسي ت وأسالي س وممارسا ت المحددة ، التدري ت لتلبية واالستراتيجيا وتوفير لألطفال ، الفردية االحتياجا

ي للفحص الترتيب ج) و التحسين ، و عام بشكل البرنامج تطوير إلثراء ب) و المثىل ، التعلم بيئة  ة النمائ ي للتقييم واإلحال الحاجة.عند للطفل التشخيص

ا؟لماذا 

ت  س استراتيجيا ت  GOLDتقييم أداة التدري س استراتيجيا هو األطفال رياض وحتى الوالدة منذ األطفال لتقييم ومستمر أصيل مراقبة نظام هو  GOLDالتدري ي التقييم أداة و الت

ي نستخدمها  ي األطفال مالحظة عىل المعلمين هذه التقييم أداة تساعد  .PICف ب سياق ف ة ، التجار ي اليومي ه ة طريقة و فعله.يمكنهم وما يعرفونه ما لمعرفة فعال

ت من المزيد إجراء يتم  ة التقييما ث الرسمي ت ثال ي مرا ي السنة ، ف ت المبكر التعلم برنامج يستخدم مايو.  15و فبراير  15و أكتوبر  15حوال س استراتيجيا ي  GOLDالتدري نشرتها (الت

Inc.) Curriculum، Creative  ت لهذه ة. التقييما ي األطفال تقييم يتم الرسمي ت ف ة الفصول مجموعا ي المعلم مع انفراد عىل وأحيانًا بهم الخاصة الدراسي من االنتهاء بعد الفصل. ف

ت ، هذه  ت تقديم يتم التقييما ة المؤتمرا ث العائلي ت ثال ي مرا ت تحديد ويتم السنة ف ت طفل لكل التطوري التقدم لمناقشة محددة أوقا ة والخطوا ي ي التال نمو لدعم والمدرسة المنزل ف

الطفل.

ة النسخة تسليم يتم  ت عدة من كواحدة المدرسة قائد إىل األصلي ي بنسخة االحتفاظ ويتم مستندا ي الطفل ملف ف س فريق يقوم التسجيل. مكتب ف لمعلوماتهم.االستبيان بمراجعة التدري

ي األطفال وتقييم بتقييم باستمرار المعلمون يقوم  ث الدراسية فصولهم ف ة غير التقييم طرق تشمل تقدمه. لتقييم وتفاعالته وسلوكياته طفل كل لعب ويوثقون يالحظون حي الرسمي

ت  ت المراجعة وقوائم المالحظا ت األنشطة توثيق يتم ما غالًبا األطفال. أعمال ومجموعا بالصور.واإلنجازا

ث) (اإلصدار والمراحل األعمار استبيان  ت من مجموعة عن عبارة الثال هم أو اآلباء قبل من إكمالها ليتم المصممة االستبيانا ي من غير تتراوح الذين لألطفال األساسيين الرعاية مقدم

هم  ت  5و شهرين بين أعمار ت تتعلق تنمويًا عنصرًا  30عىل وتحتوي األطفال ، من مختلفة ألعمار مختلًفا استبيانًا  21يوجد ونصف. سنوا ي ، والمحرك االتصال ، بمجاال والحركة اإلجمال

ت ، وحل الدقيقة ،  ة المشكال ة. والشخصي ي التسجيل أوراق مع المناسب االستبيان تضمين يتم االجتماعي ي المسجلين الجدد األطفال لجميع التسجيل منسق يرسلها الت .PICف

كيف؟

ت والمراحل األعمار تقييم  ي العائال ت مصدر أفضل ه ب التسجيل ، عند أطفالهم. عن للمعلوما ت من نطل ي الطفل تعريف وملف والمراحل األعمار استبيان إكمال العائال عام. كل بداية ف

ت هذه تطرح  ة التقييما هتماماته وتطوره الطفل نمو حول تفصيلية أسئل ت القوة ونقاط وا ت هذه تساعد ذلك. إىل وما والتحديا ي المعلوما ي الفصل معلم وفهمه طفل كل عىل التعرف ف

أفضل.بشكل 

ت  س استراتيجيا تتتضمن والتعلم للتطوير هدًفا  38عىل  GOLDيعتمد التدري تنبؤا

ت تساعدنا  ي التقييما ت جمع ف ي بما وتعلمه ، الطفل نمو حول معلوما ت ذلك ف ة المهارا ي والنمو واللغة المعرفي ي االجتماع ب والعاطف ي والنمو والصحة التعلم وأسالي ت البدن ومهارا

ة. المساعدة  ي الذاتي ت ، بعض ف ت تزودنا قد الحاال ة الموارد حول مهمة بمعلوما ت اإلضافي ت أو و / التنموية والفحوصا ت اإلحاال ة للتقييما ي التشخيصي نستخدم الطفل. يحتاجها قد الت

ت هذه  ت لتحديد المعلوما هتماما هج ولتوجيه طفل ، لكل والتعلم التطوري التقدم ولوصف حدة ، عىل طفل لكل األهداف ولتحديد واحتياجاتهم ، األطفال ا ة ، المنا ولتكييف الدراسي

ت  س ، ممارسا ت وإلجراء التدري ة ، عىل تعديال ي وللمساعدة البيئ ت التخطيط ف البرنامج.تحسينا
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ت األطفال: جميع دعم  واإلفراجوالتعليق الدمج سياسا

ت  ي المعلمون يستخدم الدمج ممارسا ت  PICف ي ويأخذون التنموية الناحية من المناسبة الممارسا ت االعتبار ف هج التخطيط عند األطفال لجميع الفريدة االحتياجا ة للمنا ة. الدراسي سيبذل والبيئ

هم قصارى المعلمون  ت إلجراء جهد ت أو التعديال ة الالزمة التعديال ت لتلبي ة الجداول تتسم األطفال. احتياجا ة واألنشطة والروتين الزمني ت مع ممكنة درجة بكل المعلمون وسيعمل بالمرون العائال

هم المتخصصين والمعلمين والمعالجين  ت الفردية الراحة وسائل لدمج المهنيين من وغير ت والتعديال ي واالستراتيجيا ت ف ة. الفصول وأنشطة إجراءا الراحة وسائل جميع تتوافق أن يجب الدراسي

ي إدارتها عىل قادرة تكون أن ويجب برنامجنا فلسفة مع فردي طفل ألي المقترحة  ي الفصل هيكل سياق ف ث الدراس ي حي ت المعلمون يلب ي األطفال جميع احتياجا ي. الفصل ف ستتم الدراس

ت أي مراجعة  ت مع تعديال ة إن الطفل. يدعمون الذين اآلخرين والمهنيين العائال ت وأفضل الطفل تنمي ت يواجهون الذين األطفال لدعم الممارسا ي تحديا ت ه ي باستمرار. تتطور مجاال  ، PICف

هدين نسعى  ي األفضل لنكون جا ي ومتجاوبة بالحياة نابضة دراسية فصول إنشاء الضروري من أنه نعلم نحن به. نقوم ما ف ت تلب وجه.أفضل عىل أطفالنا جميع احتياجا

ت نتائج مشاركة يتم للمدرسة. االستعداد معايير إىل ويستند المدرسة نجاح  تمع التقييما العائال

ي  ت إجراء نواصل  ، PICف ت تغييرا ي وتعديال ة ف ت يواجهون الذين لألطفال استجابتنا كيفي نواصلكما التحديا

ي. الفصل مجتمع كل داخل بأكمله الطفل بتطوير بشدة  PICتلتزم  ت مراعاة يتم الدراس تحديد أجل من الفريق نهج استخدام ويتم برنامجنا ، مع وجوده فترة خالل طفل لكل الفريدة االحتياجا

ة أفضل  ي تعليمية بيئ ت تلب ي طفل. لكل الفردية االحتياجا ة ف ة مرحل ت تعد المبكرة ، الطفول ة التنموية التحديا األطفال.بعض حياة من جزًءا والسلوكي

ي  ة ف هم. األطفال نمو مع التغيير  •المبكرة. الطفولة بيئ أمر اإلعاقة حول الفضول أن إدراك  •ونمو

ي.  ت.حول والصادق البسيط التواصل تعزيز  •طبيع االختالفا

ب المبكر التعلم بتوفير وتلتزم األطفال بجميع  PICترحب الدمج فلسفة  ي التنموية الناحية من المناسبة المبكرة والتجار فريد طفل كل بأن نؤمن طفل. لكل الكاملين والمشاركة الوصول تدعم الت

هدين ونسعى نوعه من  ت لتلبية جا ت مع بالشراكة نعمل نحن نخدمها. وأسرة طفل كل احتياجا إىل للوصول طفل كل يحتاجه الذي الدعم لتقديم باألطفال المعنيين اآلخرين والمهنيين العائال

ة.إمكاناته  الكامل

ي  ت منهجنا يراع ي  •الرعاية. من جو تعزيز  •االستقالل. دعم  •للجميع. واالحترام القبول عىل التأكيد  •خالل: من األطفال جميع احتياجا ة التحل ت واالستجابة بالمرون  •األطفال. جميع الحتياجا

ي نهج اتباع  ي استباق ت معالجة ف ة أو التنموية التحديا ي الطبي األطفاليواجهها قد الت

ت ذوي لألطفال االستجابة  ي الخاصة االحتياجا ت مصطلح يغط ي بما القضايا ، من واسعة مجموعة الخاصة" "االحتياجا ت ذلك ف ة الضعف ونقاط اإلعاقا الجسدية والقيود النمو وتأخر العاطفي

ة. أو  ت ذوو األطفال يشمل الحركي ي ملحوظ بشكل يتقدمون الذين األطفال أيًضا الخاصة االحتياجا ي. وتحدي تحفيز إىل يحتاجون والذين أكثر أو واحد مجال ف هجنا نصمم إضاف لتكون منا

ت مستجيبة  ًيا المسجلين لألطفال الخاصة لالحتياجا ي حال هزة تكون وكذلك البرنامج ، ف ت لتلبية جا ي يلتحقون قد الذين األطفال احتياجا المستقبل.ف

ت خالل  ة.المؤتمرا العائلي
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ت الموارد لتوفير  • ي للعائال هذا ألطفالهم. التعليمية بالحقوق دراية عىل تكون ال قد الت ت يشمل و ة الخدما ي العام القطاع من الممول ت ومقدم أو و / الخاص القطاع من الخدما
ي األطفال أطباء  ت والدعم التوجيه تقديم  •النمو. مجال ف ي تنقلهم أثناء للعائال المبكر.التدخل نظام ف

ت وأفضل والمعايير اللوائح مواكبة  ي الجديدة الممارسا المجال.هذا ف

ت  ي الممارسا ت أن  PICوتحترم تقر األسرة حول تتمحور الت ة العالقا ت مع اإليجابي ب العائال ت لألطفال ولغويًا ثقافًيا مستجيبين نكون أن تتطل ي والعائال ت تشجيع يتم نخدمها. الت العائال
ت وتعقد عائلة كل مع منتظم بشكل  PICتتواصل األمثل. النجاح لتحقيق فرصة عىل طفل كل حصول لضمان معلمينا مع للتعاون ودعمها  الطفل نمو لمناقشة منتظمة اجتماعا

ت. والتحديا

ي للفشل فرص أي من التخفيف  ي المدرس الحق.وقت ف

ت  ث العمر من سيبلغون الذين لألطفال المهتمة العائال ت ثال ي الفصل لزيارة موعًدا أيًضا حددوا سبتمبر ، من األول بحلول سنوا الطفل مالحظة تتم أطفالهم. مع دقيقة  30لمدة الدراس
الفصل زيارة بعد طفل لكل المدرسة قبل ما زيارة نموذج إكمال يتم الرئيسيين). المعلمين قبل من أو التسجيل منسق قبل من (عادة الزيارة هذه خالل األطفال) من صغيرة مجموعة (أو 

ي.  ًيا يتلقى الطفل كان إذا الدراس ت حال ت من نطلب فنحن المبكر ، التدخل خدما الطفل تقييم علم عن المسبقة الموافقة تطلب قد التسجيل. منسق إىل  / IFSP IEPخطة تقديم العائال
ي معلمه من  ًيا مسجالً كان إذا الحال ي حال آخر.برنامج ف

هر. األطفال  ت لتوفير  •لتزد ت استراتيجيا ت بين للتمييز والمعلمين للعائال ة. الممارسا ت يظهرون الذين باألطفال لالحتفاظ  •الصفي الذين األطفال لدعم  •صعبة. سلوكيا

ت يظهرون  ت أو صعبة سلوكيا هلين غير ولكنهم تأخيرا ت. عىل للحصول مؤ ي أسرة كل مع العمل  •الخدما ت االستجابة ف هتماما للخطر""المعرضين األطفال لدى التنموية لال

ت جميع تقوم  ي بالتسجيل المهتمة العائال ت النماذج هذه تعطينا واألسرة. الطفل تعريف وملف والمراحل األعمار واستبيان الطلب بإكمال ألطفالهم علم عن المسبقة الموافقة ف معلوما
طفل.كل عن مفصلة 

هم المدرسة لدخول األطفال إلعداد  • يًدا األقل البيئة وضمان التنموية الشواغل معالجة  •للتعلم. استعداد عىل و والمالءمةتقي

هلين وواثقين مرتاحين يكونوا حتى للمعلمين الدعم تقديم لضمان معقول جهد كل نبذل نحن المعلمين دعم  ت لتلبية ومؤ ة التنموية االحتياجا ممكًنا ، ذلك كان كلما لألطفال. والتعليمي
ت حول توجيًها الموظفون يتلقى  ت أو و / الفعال اإلدماج عىل يركز تدريًبا ويحضرون الدمج سياسا االقتضاء حسب إضافية وموارد دعًما البرنامج منسقو سيقدم األخرى. اإلعاقة موضوعا

والممكنة.

ت  ت كافة من األطفال قبول يتم التسجيل إجراءا ي القدرا ت جميع منح سيتم علم. عن المسبقة الموافقة ف االحتفاظ يتم للقبول. متساوية فرصة البرنامج أطفالهم بحضور المهتمة العائال

ي من أساس عىل القائمة من األطفال قبول وسيتم االنتظار ، بقائمة  ث أوالً ، يخدم أوالً يأت ت تظهر حي ي الفتحا ت ف ي العمرية الفئا ي األطفال وجداول األعمار مع تتماشى الت قائمة ف
ًيا. المسجلة لألسر دائًما األشقاء أولوية ُتعطى االنتظار.  ي مسبًقا المحددة الخطر عوامل عىل بناًء مواضع األطفال منح يتم الوالية ، من الممول  Counts PreKلبرنامج بالنسبة حال والت
واللغة.األسرة دخل تشمل 

ب فإننا طفل ، تقييم تم إذا  ت من نطل ي التقييم. نتائج تشاركنا أن العائال ي  .(IFSPأو  IEP(أو التقييم نتائج العائلة تشارك األحيان ، بعض ف ت ف أو البرنامج منسق سيحتاج أخرى ، أوقا
ي تجربته أثناء للطفل دعم أفضل لتقديم بالعائلة االتصال إىل التسجيل منسق  المدرسة.ف

هداف  ي الدمج أ PICف
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IFSPs  وIEPs

ت ذوي األطفال من العديد دعم يتم المبكر التدخل  ت أو و / الخاصة االحتياجا ي المتخصصين قبل من التحديا والمعلمين المعالجين مثل والتعليم التطوير مجال ف
هم.  ي وغير ة الفصول من العديد ف ت األطفال يتلقى لدينا ، الدراسي ث سن حتى الوالدة (من  Childlinkخالل من  (EI)المبكر التدخل خدما ت) ثال (من  Elwynأو سنوا

ث  س إىل ثال ت). خم ت هذه تقدم سنوا ت المنظما ي دعم خدما ت لديهم الذين لألطفال مجانية عالج ي الكالم من تتراوح تنموية خدما ي العالج أو األسبوع إىل الطبيع
ت  ت لدعم المصممة الخاصة" "التعليما ة المهارا ة االجتماعي ي الترحيب يتم للطفل. واألكاديمي ي الضيوف هؤالء الخارجيين الدعم بأخصائي غالًبا (الذين الدراسية فصولنا ف

ي المتخصصين تشجيع يتم الطفل. نجاح لضمان معهم كثب عن نعمل نحن لمشاركتها!) ممتعة ألعابًا يجلبون ما  عىلالدعم ف

ت  ة التقييما تلألطفال الخارجي والعائال

ت)  3سن حتى المولودين لألطفال  ، IFSPs)الفردية األسرة خدمة خطط  ت)  5إىل  3سن من لألطفال  ، IEPs)الفردي التعليم وبرامج سنوا ي سنوا تحديد تم الذين لألطفال خطط ه

هليتهم  ت عىل للحصول أ ي دعم إىل يحتاجون الذين األطفال الخاص. التعليم خدما ت وجود إىل بهم الخاصة الفحص أدلة تشير الذين أولئك  (1هم إضاف ي واضحة صعوبا واللغة ، الكالم ف

ي ، التطور أو  ي التكامل أو الحرك ي ، الحس ت أو الحرك ة المشكال ت إىل إليهم الفحص يشير الذين أولئك  (2الخطيرة ، العاطفي ت أو الصمم ، أو العمى ، مثل جسدية إعاقا ي الحاال الت

ب  ي الشلل أو بالتوحد تشخيصهم تم الذين األشخاص  (3أو متحرًكا ، كرسًيا تتطل ت أو الدماغ ي األخرى الحاال ب الت من  IEPو  IFSPخطط تطوير يتم البرنامج. تعديل أو خاصة رعاية تتطل

ة فرق قبل  ي من مكون ة من محترًفا يكون ما وغالًبا األسرة ، وأفراد الفصل معلم ة للقوانين الخطتين كلتا تخضع المتوسطة. فيالدلفيا مقاطعة وحدة مثل أخرى وكال ي المتعلقة الفيدرال

اإلعاقة.ذوي األفراد بتعليم 

ي للعمل المهنيين وندعم بالمعالجين نرحب  هداف أي لتحقيق األطفال مع الفصل ف ي أ ت  .IEPأو  IFSPف ث أظهر ي التدخل هذا مثل دمج أن األبحا ي الفصل ف س (عىل الدراس عك

ت  ي) الفصل خارج الجلسا ة. الدعم وسائل أكثر يكون أن يمكن الدراس ي ت هذه إىل عادًة الصغار األطفال ينظر ال فعال وجود وأقرانهم األطفال يحب بل مختلفة ، أو غريبة أنها عىل الخدما

ب للعب آخر بالغ شخص  القصص.ورواية األلعا

ي غير آخر شخص أي مع مشاركتها يتم وال سرية  (IFSPأو  IEP(أو تقييم أي نتائج  الطفل.مع مباشرة يعملون الذين الفصل موظف

ي قبل من طفل تقييم تم إذا  ب فإننا وسيطة ، وحدة أو أخصائ ت من نطل ت هذه تكون أن يمكن معنا. التقييم نتائج مشاركة العائال ي مفيدة المعلوما ت تطوير ف الطفل لدعم استراتيجيا

ي  ت هذه مثل مشاركة يمكن والمدرسة. المنزل بين االستمرارية من أكبر قدًرا تخلق أن ويمكن المدرسة ف ت ، األسرة تتلقى عندما  ، PICإىل الدخول عند التقييما ي أو المعلوما سياق ف

ت بإجراء للسماح الطفل دعم فريق  وتطوره.الطفل نمو لدعم الطرق أفضل حول محادثا

ت تعقد  ي.التعليم إىل األطفال النتقال  IEPsكتابة تمت التقدم. لتقييم بانتظام االجتماعا الرسم

ة كامل بشكل علم عن المسبقة الموافقة ستدعم  ت ، المعلمين إكمال ذلك يشمل قد التقييم. عملي ة الفصول أو لالستبيانا ي الدراسي ي يتمكن حتى مراقبين تستضيف الت الدعم أخصائ

ي الطفل مراقبة من  ة ف ة.البيئ المدرسي

ي  IFSPخطة  ت الطفل قوة نقاط توضح الصغار لألطفال خطة ه ي والمجاال ب الت هتمام. تتطل ت األهداف الفريق يكتب اال ت لمعالجة والغايا ي المجاال دعم إىل الطفل فيها يحتاج الت

ي  ي إضاف والمنزل.المدرسة ف

همية نتفهم نحن  ت أ ة التقييما ت هذه تزود األطفال. لبعض الخارجي ت من كل التقييما ت  PICو العائال ة إضافية بمعلوما ت لتلبي ث وقد وجه ، أفضل عىل الطفل احتياجا خالل من تحد

ت ،  3سن حتى المولودين لألطفال بالنسبة العام. القطاع من ممولة برامج أو خاصين معالجين  ت  Childlinkموقع يوفر سنوا ت تقييما هلين. األطفال ألولئك مجانية وخدما خط المؤ

ب  ي  .SEEDS Elwyn 215-731-2110هو بهم الخاص االستيعا هم تتراوح الذين لألطفال المزود ه .8054-222-215هو بهم الخاص االستالم خط  .5-3بين أعمار
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ت لديهم أن عىل العازمين األطفال غالبية يستفيد  ت خالل خاصة احتياجا ي تضمينهم من المبكرة طفولتهم سنوا ي وبدعم المنتظم المبكر التعليم برنامج ف أن يمكن بدون) ، (وأحيانًا إضاف
ي يستمروا  ي النجاح ف ة ف ة المدرسة بيئ ة الفصول من األطفال بعض يستفيد ذلك ، ومع العادية. االبتدائي ث الدراسي ت األطفال من أقل عدد يوجد حي ت خصيًصا المصممة والبيئا والخدما
ي النظر سيتم الخاصة.  ت ف األهمية من طفل. لكل األفضل الوضع لتحديد مستمر أساس عىل الفريق نهج استخدام وسيتم برنامجنا ، مع وجوده فترة خالل طفل لكل الفريدة االحتياجا
ت مع والتعاون الكامل التعاون لدينا يكون أن بمكان  ث العائال هدين نسعى حي ت لتلبية جا ي األطفال جميع احتياجا رعايتنا.ف

ت طلب يتم قد  ب التقدم (أي عليها الموافقة األسرة عىل يتعين أخرى توصيا ت عىل للحصول بطل ة ، خدما ة أو شامل ي مقابل ي أخصائ متابعة أو التنموي ، األطفال طبيب مثل إضاف
ب المتوسطة). الوحدة قبل من التقييم  ت عدد األسرة تحدد أن تتطل ي الساعا ي طفلها يقضيها الت ي الرعاية ف ي التنظيم يمكنه ال الطفل أن اعتبار تم إذا  PICف الفريق وأن اليوم طوال الذات

األطفال.لجميع آمنة بيئة توفير عىل قادر غير 

البرامج).ومنسقو الفصل (معلمو الطفل مع مباشرة يعملون الذين أولئك غير آخر شخص أي مع مشاركتها يتم وال سرية  (IFSPأو  IEP(أو تقييم أي نتائج 

ت إنهاء  ت ، مع كامل وتعاون تعاون لوجود نظرًا حل عىل العثور يمكن ال عندما الخدما هدة  PICتسعى العائال ت لتلبية جا ي األطفال جميع احتياجا هناك تكون قد ذلك ، ومع رعايتنا. ف

ت  ت تلبية علم عن المسبقة الموافقة فيها تستطيع ال أوقا ي بالحق التنفيذي المدير يحتفظ المعلنة. وبروتوكوالتنا سياساتنا مع تتماشى ال بطريقة الوالد تصرف أو و / الطفل احتياجا ف

ي القرار اتخاذ  ي أفضل بشكل خدمتهم يتم قد األسرة) أو (و / الطفل بأن النهائ ة ف أخرى.بيئ

ي الطفل سلوك يشكل عندما  ي الفصل ف ت جميع تنفيذ وبعد البالغين ، أو و / اآلخرين األطفال عىل أو نفسه عىل خطرًا الدراس ة الوالدين عىل يتعين بها ، الموصى االستراتيجيا مقابل
ي المسؤول  ي اآلخرين ، الدعم فريق وأعضاء الفصل ومعلم المخاوف تحديد هو االجتماع هذا من الغرض اجتماع. موعد لتحديد  PICقبل من  PICاتصال من أسبوع واحد. نطاق ف
ب بوضوح ،  ت ومناقشة الدعم فريق وأعضاء الوالدين من رؤى واكتسا ي البقاء عىل الطفل لمساعدة إضافية استراتيجيا ة ف ي.الفصل بيئ الدراس

ت تقديم  ي للطفل الخدما ي الفصل بيئة سياق ف ي الدراس ة ف ة مرحل ت الطفل يتلقى عندما المبكرة. الطفول ي بالغ شخص ويوجد إضافية خدما ي إضاف المعلمون سيقدم الغرفة ، ف
ي الشخص  ي آخر كمساعد اإلضاف ي الذكاء ومهنيو الطفل معلم يعمل الفصل. ف ي بشكل العاطف ت أفضل لتحديد تعاون ي الطفل لدعم االستراتيجيا ة ف ي الهدف المجموعة. بيئ من النهائ
ة هو الخارجيين المهنيين جميع مع التعاون  ت تلبي ي ونجاح بأمان المشاركة من الطفل يتمكن حتى للطفل الفردية االحتياجا ي.الفصل إعداد ف الدراس

ي دعم إىل واألسر األطفال يحتاج قد الطفل دعم فرق  ب. من عدد ألي إضاف يطلب قد وبالمثل ، للمحادثة. موعد لتحديد المعلم مع يتواصل فقد قلق ، لديه الوالدين أحد كان إذا األسبا

ت لمناقشة االجتماع المعلم  ي احتياجاته. أو الطفل سلوك حول الفصل مالحظا ة أو المعلم يشعر قد األحيان بعض ف عقد يطلبون وقد الطفل ، عىل التركيز من مزيد إىل بالحاجة العائل

ي تشمل أن ويمكن البرنامج ، ومنسق والمدرسين ، األوصياء ، أو اآلباء من الطفل دعم فرق تتكون الطفل. دعم لفريق اجتماع  هو الهدف االقتضاء. حسب الخارجيين الدعم متخصص

ت. أو المعلمين بشأن مخاوف لديهم الذين األطفال حول والتواصل الدعم زيادة  ي العائال ت تطوير يتم الطفل ، دعم فريق اجتماع ف متابعة أي إىل باإلضافة والمدرسة للمنزل استراتيجيا

ي. الدعم مع عليها متفق  ي الدعم يشمل قد الخارج ت إىل الوصول الخارج ة الخدما ت أو الوسيطة الوحدة خالل من العام القطاع من الممول ت الخاصة التقييما أن يمكن الدعم. وخدما

الحاجة.دعت كلما الطفل دعم فرق تجتمع 
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ب من العديد نستضيف  ت من المعلمين الطال ب يالحظ عام. كل المنطقة كليا ت تطور األنثروبولوجيا طال ب يختبر اللغوية ؛ المهارا س علم طال ة النف ت تنمي ة ؛ المهارا يتعرف المعرفي

ب  ب يكتسب الطفل. تنمية عىل والطب التمريض طال ت الثانوية المدارس طال ي الخبرا هم الت ت استكشاف عىل ستساعد ة. الخيارا ي قد المهني ب يف ت أيًضا الطال أو المهنية بالتدريبا

ت  ة.التدريبا العملي

ي  PICتعتبر  ي المشاركة  PICالجوار ف ها. من مهًما جزًءا  Philadelphia Westمجتمع ف ي نكون أن اخترنا لقد دور توفره الذي الثراء تجربة وعائالتهم ألطفالنا نريد ألننا متنوع مجتمع ف

البيئة.هذه 

ت  ت بين المنتظم االتصال يعتبر والمعلمين األسرة بين التفاعال ي مهًما عنصرًا والمعلمين العائال ي والجدول المعلمين جداول فصل كل ينشر شراكتنا. ف ت لوحة عىل لليوم الزمن إعالنا

الغرفة.خارج 

PIC  ي كمصدر ي كموقع المركز يعمل تعليم ي وموقع عمل ب بحث ت الثانوية المدارس لطال ي والجامعا من متنوعة مجموعة ف

ت. المجاال

صورة.

ت الصغار األطفال الرضع / معلمو يقدم المنشورة. الدروس خطط أيًضا ستجد  ة الرضاعة حول يومية معلوما ت. والقيلول ي بريد رسائل سًنا األكبر األطفال معلمو يرسل والحفاضا إلكترون

ت تتضمن منتظمة  حولمعلوما

ث إنه  ت تلبية عىل قادر غير برنامجنا أن نقرر أن ممكن) (لكن جًدا نادر حد ة الراحة بوسائل الطفل احتياجا روضة دخول عىل الطفل لمساعدة ناجحة تجربة يوفر ال البرنامج أن أو المعقول
هو األطفال  هز و ي للتعلم. جا ة ، هذه ف ي البقاء بإمكانه يعد لم الطفل أن نقرر قد المرحل ي األسرة لمساعدة جهدنا قصارى سنبذل رعايتنا. ف إشعار وإعطاء المناسب البرنامج عىل العثور ف

ت إذا بذلك. القيام من األسرة تتمكن حتى أسبوعين لمدة  ت كان ت تشكل الطفل سلوكيا عىل التسجيل بإنهاء القرار اتخاذ يتم فقد اآلخرين ، أو أنفسهم وسالمة لصحة مباشرة تهديدا
ي بالحق  PICتحتفظ الفور.  ي التنفيذي للمدير النهائ القرار.هذا اتخاذ ف

ي األسرة مشاركة  س يلتزم  PICف بأكملها. األسرة تشمل لألطفال رعاية أفضل أن بفكرة لدينا والموظفون اإلدارة مجل
ب متنوعة ، بطرق  المركز.أنشطة إىل طفل كل عائلة من فرد كل ينجذ

س يهتم المجتمع مناصرة  ي اآلباء دعم خاللها من يمكننا أخرى طرق باستكشاف دائًما وموظفونا إدارتنا مجل نحن واألمومة. األبوة لمشاكل حلول إليجاد معهم العمل خالل من مجتمعنا ف

ة أطفال رعاية إىل بالدعوة نؤمن  ي ي األسر لجميع معقولة وبأسعار الجودة عال ي المشاركة عىل اآلباء نشجع تحتاجها. الت ت ف ة العمليا ة االنتخابي ة والتشريعي ة المحلي ة ، والوالئي ي والفيدرال

ي بما  ي عىل الضغط ذلك ف ت صانع ت الحلول أفضل تكمن الطويل ، المدى عىل أنه نعتقد إليها. الوصول وإمكانية األطفال رعاية جودة لتحسين السياسا لألسر األطفال رعاية الحتياجا

ي  ت ف ب الحكومة بين الشراكا ت. العمل وأصحا عىلالتسجيل استمارة اختيار يمكنك مسجالً ، ناخًبا تكن لم إذا والعائال

ت عىل الموافقة دائًما تتم  ت طلبا ي الفصل نشاط خارج محددين أطفال مع العمل المشروع تضمن إذا نوعه. من الفريد الفريق مع البحث أو المالحظا ت فستتلقى المعتاد ، الدراس العائال

ب البحث يصف خطابًا  أطفالهم.لمشاركة كتابًيا إذنًا ويطل

ي هذا لألطفال ، بالنسبة  ي يعن ي المتكرر المش ي أنحاء جميع ف ت أو القريبة المتاجر إىل الح ة محال ة البقال يا ، جامعة حرم زيارة األطفال يحب المالعب. أو اإلطفاء مركز أو العرقي بنسلفان

ي التماثيل وتسلق الكبار أصدقائهم رؤية يمكنهم حيث  ث بركة تعتبر المتاحف. زيارة أو الطلق الهواء ف ي البيولوجية األبحا يا ف لالستكشاف.مفضالً موقًعا أيًضا بنسلفان

ي علم عن المسبقة الموافقة  المجتمعف
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ي  ياء الجتماع موعًدا المعلمون سيحدد الخريف ، ف ي األمور أول ي الفصل ف ث لآلباء ممتاًزا وقًتا هذا يعد األسئلة. عىل واإلجابة الخطط لمناقشة مشترك وعشاء الدراس ي الطرق عن للتحد المشاركة خاللها من يمكنك الت

ي  ي الفصل ف لطفلك.الدراس

ي هاتف يوجد  ي الفصل ف ي االتصال من تتمكن حتى الدراس (.5480-222-215)سريعة رسالة عىل للحصول بسهولة طفلك بمعلم

ت.حول المعلم للقاء دعوة  التقييما

ي ، فصلك أو طفلك بشأن محدد قلق لديك كان إذا  ي بريد إرسال فيرجى الدراس طفلك.مدرس إىل إلكترون

ي إن معك. تواصلنا بجودة لطفلك المقدمة الرعاية جودة ستتأثر  ت تلق ة. أكثر بشكل بعملنا القيام من تمكننا طفلك رعاية حول ومشاعرك واحتياجاتك توقعاتك حول ومتكررة دقيقة معلوما ي يتواصل عام ، بشكل فعال

ياء مع المعلمون  ي األمور أول ت ف ة غير محادثا ي موجزة رسمي ت ف ت وأثناء والتقاط ، المغادرة أوقا ة ، المحادثا ي الهاتفي ت ، وف ت خالل ومن المؤتمرا الكتابية.االتصاال

ث إخبارنا يرجى  ي المهمة باألحدا ب ، زيارة  -طفلك حياة ف هة أو األقار ي مشاكل أو خاصة ، نز ت أو النوم ، أو التسنين ف ت هذه ستساعدنا الطالق. أو األسرة وفاة مثل المعتاد غير اإلجهاد أوقا أكثر نكون أن عىل المعلوما

ت استجابة  طفلك.الحتياجا

ة الفصول أنشطة  ت.الدراسي والمغامرا

ث فرصة  ت بإجراء المعلمون يقوم البعض. بعضهم عىل أسئلة وطرح المجموعة مع طفلك تكيف كيفية عن للتحد ث تنموية تقييما ت ثال ي مرا ت هذه من مكتوبة نسخًا تتلقى سوف السنة. ف والتقييما

ة ندرك نحن  همي ب أول يكون ما وغالًبا الجدد ، اآلباء يكون ما وغالًبا جًدا ، الصغار األطفال آباء مع عملنا أ ي ، المنزل. خارج الرعاية تجار ي خبراتهم مدرسونا يشارك أن نأمل وبالتال كتًفا يقدموا وأن األطفال مع العمل ف

ة أو األطفال بتربية األمر يتعلق عندما متعاطفة أذنًا أو عليها لالعتماد  ة. الحياة ضغوط مع التعامل مجرد أو األطفال تربي ي كفريق العمل من والمعلمون اآلباء يتمكن أن نأمل اليومي ي تعاون ت من قضية كل ف االتصاال

ت  العامةوالمحادثا

ي  ت ف ي بصراحة. الطفل تطور مناقشة والموظفين للوالدين يمكن الخاصة ، والمعلمين اآلباء اجتماعا ي جميع يحضر أن بشدة نوص ت الرعاية مقدم ي اآلباء يجد والمعلمين. اآلباء اجتماعا هذه أن األحيان من كثير ف

ت  ي مفيدة المناقشا ت أو المرحاض ، استخدام تعلم مثل مواضيع حول الخاصة أسئلتهم عىل اإلجابة ف ت قد كنت إذا المفيد من القيود. وضع أو النوم ، أوقا ي مسبًقا فكر ة ف ي األسئل للمعلمين.لديك الت

ة المعلمون يقوم  ت مع مؤتمر بجدول ي الطفل فيه يكون الذي األول الشهر خالل العائال ي فصل ف الهذا جديد. دراس

ت صناعة شركة إدارة تتم  ة الكيماويا ي س قبل من البترول ي من مكون إدارة مجل س يستأجر والمجتمع. األسرة ممثل ت التخاذ كثب عن معها ويعمل التنفيذية المديرة عىل ويشرف اإلدارة مجل بالبرنامج المتعلقة القرارا

س يوفر األموال. جمع جهود وتنظيم عليها ، واإلشراف الميزانية وتطوير والسياسة ،  ي بالخدمة المهتمين تشجيع يتم المركز. برنامج عىل للتأثير لألسر مباشرة فرصة ولجانه المجل س ف حضور عىل اللجان أو اإلدارة مجل

ت  س لدينا يكون أن نريد بمصالحهم. وإعالمنا االجتماعا س برامجنا ، جميع يمثل مجل ت ولديه عائالتنا ، تنوع ويعك ب يتم جيد. تجاري عمل إلدارة الالزمة المهارا س انتخا ويتم  ، PICأعضاء قبل من سنويًا اإلدارة مجل

ًيا السنوي المدير تقرير إرسال  .PICأعضاء جميع إىل إلكترون

ة ، وقت خالل لالتصال موعد تحديد األفضل من  ي من القيلول ي األخبار لتبادل وقت هناك يكون أحيانًا مساًء.  3إىل  1:30الساعة حوال المعلم.انتباه إىل بحاجة األطفال يكن لم إذا ونهايته اليوم بداية ف

مخرجينمجموعة 

ت  والمعلميناآلباء مؤتمرا
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منح

ي البرنامج تقييم  ب عام ، كل ف ت من ُيطل ي. األسرة آراء استبيان خالل من برنامجنا تقييم علم عن المسبقة الموافقة عائال من االستبيان عىل الردود مراجعة تتم اإللكترون
س أعضاء من صغيرة ولجنة التنفيذي المدير قبل  س مع االستطالع نتائج مشاركة يتم اإلدارة. مجل وتعديل بتحديث االستطالع لنا يسمح وموظفينا. بالكامل اإلدارة مجل

ت عىل بناًء برنامجنا  ي المعلوما ها.الت نتلقا

ياء مشاركة برنامج  (PPP)األمور أول

ي لآلباء شبكة  PICلدى األسرية الحياة أنشطة  ت عىل بالحفاظ مكلفة الغرفة ، ف وتعزيز علم عن المسبقة الموافقة مجتمع تقوية أجل من المركز مستوى عىل االتصاال
ب أفضل  واألسر.لألطفال الممكنة التجار

ت  تالتبرعا والتبرعا

ت من العديد ندعم نحن  ت اآلباء مشاركة نقدر نحن المنح. عىل للحصول التقدم خالل من والبرامج المال رأس ابتكارا للمساعدة اآلباء يتطوع عندما باالمتنان نشعر كما التمويل. فرص حول للمعلوما

ي  الكتابة.منح ف

ي الوالدين مشاركة فرص تستمر بينما  ت بين المجتمع تعزيز خاللها من يمكننا طرق عن البحث نواصل فإننا التضاؤل ، ف الفرص.لهذه االنتباه يرجى والموظفين. العائال

PIC  ي ة ، غير منظمة ه ت الضرائب من معفاة  501 (c) 3ربحي هما ترحيب.موضع دائما الهدايا الضرائب. من معفاة والمسا

ي واألمومة األبوة  ث اآلخرين وجود من جميًعا ونستفيد شاق عمل ه ت حول معهم للتحد ياء الموظفون يخطط العام ، مدار عىل األطفال. تربية ومتعة تحديا اآلباء لتشجيع اجتماعية ألنشطة األمور وأول

ث قد البعض. بعضهم عىل التعرف عىل واألطفال  ث هذه تحد ي األحدا ة الفصول ف ي أو المركز مستوى عىل أو الدراسي المجتمع.ف

ت جميع مشاركة عىل نعتمد نحن  ت نجاح لضمان علم عن المسبقة الموافقة عائال يا ت جمع فعال ث الصامت مزادنا هو  ArtStartالسنوية. التبرعا ي حدثنا هو اللعب ويوم العشاء ، وحد الذي الربيع

ي واللعب لألنشطة مجتمعًيا تجمًعا يتضمن  ي ملعبنا ف ي حاسًما دعًما اآلباء لجان تقدم األطفال. وترفيه الطبيع ث لهذه التخطيط ف ة المساعدة المتطوعون ويقدم األحدا ي العملي لجمع جهة كل ف

ت.  ي التطوع أو التخطيط لجنة من جزًءا تكون أن التبرعا ث يوم ف ة رائعة فرصة هو لدينا األحدا ياء لمقابل ت وإجراء اآلخرين األمور أول مجتمعنا.داخل اتصاال

ت اتباع نواصل بينما  ت نتتبع ال فإننا  ، COVIDبـ المتعلقة البروتوكوال الوالدين.مشاركة ساعا

البرامج.

PIC  ة هل ي مؤ ة  Choice Donor Way Unitedخطة خالل من األموال لتلق ملكنا Way. Penn'sوحمل

ت تساعد  ت جمع حمال ي التبرعا ت دعم ف ة التحسينا ي المنح.خالل من عام بشكل الخاصة المشاريع تمويل ويتم الرأسمال

ي األشياء أحد للوالدين النشطة المشاركة تعد  ي األخرى ، األطفال رعاية برامج معظم عن  PICتميز الت ه ت إحدى و ي الميزا ها الت هم  .PICحول جًدا خاصة نعتبر ي الوالدين مشاركة تسا أكبر إحساس ف

ي أطفالنا ، وتفيد عائالتنا ، بين بالمجتمع  ة إحساًسا وتبن ومركزه.المركز بملكي

ي الخاصة مهاراتك الستثمار رائعة طريقة هذه  .PICف

ت جمع  ي التنوع عىل الحفاظ بأن نؤمن نحن التبرعا ي الجميع عىل بالفائدة يعود للتسجيل واالقتصادي االجتماع س يستحقون األطفال جميع وأن  ، PICف ي الجودة نف بتسجيل نقوم الحياة. بداية ف
ت  ي العائال ي والمسجلة حكومًيا دعًما تتلقى الت ة. للسلطة التابع  Counts PreKبرنامج ف ة التكلفة بين كبيرة فجوة هناك الفلسطيني ي الطفل لرعاية الحقيقي هذه توفره الذي السداد ومعدل  PICف
ت عىل نعتمد نحن العامة. البرامج  هما ت المسا يا ت جمع وفعال ي للمساعدة التبرعا ي التعليم مساعدة برنامج ودعم هذه التمويل فجوة تقليل خالل من المتنوع تسجيلنا عىل الحفاظ ف ي لألسر الداخل الت
هل من الكثير تكسب  ة.للبرامج التأ الحكومي
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ت  المركزمستوى عىل اتصاال
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مصادر.

ت جميع تتم  ة اإلعالم وسائل طلبا التنفيذي.المدير بموافقة الخارجي

ة ، اإلخبارية الرسائل إىل باإلضافة  ي بريد بقائمة  PICتحتفظ األسبوعي ت إلكترون ت العامة لإلعالنا ياء إىل الموجهة واالستفسارا ي فصل كل يحتوي األمور. أول بريد قائمة عىل دراس

ي  ي للبريد إلكترون ي المعلمون يستخدمها اإللكترون ت ف ة اإلخبارية النشرا ت اإللكتروني ت ، الهامة والمعلوما ي اآلباء قبل من والتذكيرا ب الغرفة ف ة للترحي ت الجديدة بالعائل الخاصة.واإلعالنا

ي  PICشركة تشارك  ي االئتمان برنامج ف ي الروضة قبل لما الضريب يا. والية ف ث ، إىل مباشرة الضرائب دفع من بدالً بنسلفان عن المسبقة الموافقة ذلك من بدالً الشركة تدعم قد الكومنول

البرنامج.هذا خالل من علم 

ب ، هذا من نسخة عىل  ، parentinfantcenter.orgالويب ، عىل  PICموقع يحتوي  ت الكتي ث ، وبرامجه ، المركز حول ومعلوما ت واألحدا س وأعضاء الموظفين تعريف وملفا مجل

ت اإلدارة ،  ي. والبريد الهاتف عبر االتصال وجها ت قسم يوجد اإللكترون ث اإلنترنت عىل موقعنا عىل  ''علم عن المسبقة الموافقة "عائال ت يمكن حي ة الرسوم دفع للعائال عبر الدراسي

ت ،  ت عىل والتعرف اإلنترن والنماذج إىل والوصول علم ، عن المسبقة الموافقة إغالق عمليا

ي الحصر) ال المثال سبيل (عىل الصور تظهر قد  ي البريد رسائل ف ة اإلخبارية الرسائل أو اإللكترون ة والعروض اإللكتروني ة التقديمي ت االحترافي الموافقة وموقع المطبوعة والمنشورا
ت علم عن المسبقة  ي التواصل ومنصا ة. اإلعالم ووسائل االجتماع ي األطفال عىل التعرف يتم لم المحلي الصور.هذه ف

ت فيديو مقاطع أو صوًرا نلتقط ما غالًبا والفيديو الصور سياسة  ة. وتعليمية تنظيمية وألغراض المجتمع لمعلوما مع أفضل بشكل للتواصل المجمعة الوسائط استخدام يمكن ودعائي
ت  ي وموظفينا العائال ة ومعلم هج لتوضيح اآلخرين ، المبكرة الطفول ة المنا ة ، الدراسي المركز.أنشطة لتوثيق أو الطفل ، تطور لتوثيق أو اليومي

ي  ة  PICتجري عام ، كل ف ي ألصدقاء سنوية حمل ت األموال لجمع المركز وخريج ي والمساعدة الخاصة والمشاريع للعمليا ة.الرسوم ف الدراسي

ي تفكر أن نأمل  .02671هو الرقم  ي علم عن المسبقة الموافقة تعيين ف ة ف ة العمل مكان إعطاء حمل ي العمل.لصاحب التال

ت  ي اإلخبارية النشرا ة ، إلكترونية إخبارية نشرة ه ي ، الفصل أنشطة أخبار تتضمن  Mail Monday PICأسبوعي ت الدراس ث وإعالنا ت القادمة ، األحدا ها العامة ، السياسة وتحديثا وغير

ت. من  ة ننشر المعلوما ت األوسع للمجتمع سنوية نصف بالبريد إخبارية رسال ة للعائال ي ي وأصدقاء والخريجين الحال ت  PICوداعم ة المهنية االتصال وجها ي والمشرعين والمهني وصانع

ت.  السنوي.تقريرنا الربيع نشرة تتضمن السياسا

ي" و  parentinfantcenter) (facebook.com/PICبـ الخاصة الفيسبوك صفحة لزيارة ندعوكم  ت عىل للحصول "أعجبن ت المركز ، تحديثا ث الشيقة ، والمقاال حول العامة واألحدا

والمجتمع!المركز 

ب  ت جميع من سُيطل ي نموذج عىل التوقيع العائال أعاله.المذكورة لألغراض الفيديو ومقاطع الصور الستخدام علم عن المسبقة الموافقة يمنح إعالم

ت بعض تختار المركز ، من األطفال يتخرج عندما  ة إيداعاتهم من بجزء التبرع العائال همة الدراسي ي كمسا ة المساعدة برنامج ف ي  -لدينا الدراسي ه بالتقدير. دائًما تحظى مدروسة وداع لفتة و

ي بك الخاص الضمان إيداع حول رسالة تتلقى سوف  بك.الخاص التسجيل نهاية ف

فيسبوك

يالبريد  اإللكترون

يموقع  الكترون
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ي. للتواصل  Tadpolesتطبيق أيًضا الدراسية فصولنا جميع تستخدم الصغيرة الضفادع  ت جميع ستتلقى اليوم ي. البريد عبر يومًيا تقريرًا الصغار واألطفال الرضع عائال اإللكترون

ت عىل للحصول المحمول جهازك عىل  Family Tadpolesتطبيق تنزيل اختيار أيًضا يمكنك  ة.التحديثا اليومي

المرضىاألطفال إقصاء 
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ي نفسها بالسرعة طفلك يتعافى لن  • ي عليها سيحصل الت ة ف ة أكثر منزلية بيئ هادئة. عزل بالمرض.والموظفين اآلخرين األطفال إلصابة متزايدة فرصة هناك  •و

ت إىل باإلضافة اليدين غسل  ت الفحوصا ة ، والراحة الجيدة والتغذية المنتظمة والتحصينا واألطفال المعلمون يغسل الجراثيم. انتشار ضد حماية أفضل هو اليدين غسل أن نعلم الكافي
ت ، وبعد قبل أيديهم  ي األنف ، ومسح الوجبا ت وف مناسبة.أخرى أوقا

ي والموظفين المعلمين جميع الدراسية بالفصول االتصال  ي بريد عناوين لديهم  PICف ة الفصول وجميع علم عن المسبقة للموافقة إلكترون مع المعلمون سيتواصل هواتف. بها الدراسي

إليهم.للوصول طريقة أفضل حول عائالتهم 

ي  ت من الصغار األطفال يعان ي عىل يجب أخرى. وأمراض المتكررة البرد نزال ي مع بالتشاور  ، Classroomموظف ت إذا فيما التفكير البرنامج ، منسق ب الطفل أعراض كان إرساله تتطل

ب بك نتصل فسوف كذلك ، األمر كان إذا المنزل. إىل  ي الوصول الرجاء طفلك. الصطحا ت الفردي الطفل وراحة صحة مراعاة مع القرار هذا اتخاذ يتم ساعة. غضون ف والمتطلبا

ت  ي اآلخرين لألطفال الروتينية واالحتياجا ة لوائح وكذلك المجموعة ، ف الطفل.رعاية لبرامج الدول

هم يتم الذين األطفال  هم المركز إىل إحضار ي مشاكل عدة يمثلون مرضى و الدراسة:حجرة ف

ة دليل نترجم ما عادة الترجمة :  ت إىل بنا الخاص العائل ي شيوًعا األكثر اللغا ث يتم الت ي بها التحد ت عىل يجب  .PICف ي العائال ت أي إىل تحتاج الت عن المسبقة للموافقة أخرى مستندا

ت مدير إخطار األم لغتها إىل مترجمة علم  الترجمة.لمناقشة  risaacson@parentinfantcenter.orgعىل إيزاكسون راشيل االتصاال

ت جودة نقدر نحن  ي البريد استخدام يجوز ال بطفلك. المتعلقة المهمة القضايا مناقشة عند األفضل هو لوجه وجًها التواصل أن ونعتقد والموظفين ، اآلباء بين االتصاال لإلبالغ اإللكترون

ب عن  توقيعك.يتطلب نشاط ألي أو الدواء ، عىل الموافقة نماذج من بدالً الطفل ، غيا

ي نزال ال بينما  ت تستمر  ، COVIDجائحة خضم ف ة السياسا ي ي المرضى األطفال وعودة باستبعاد المتعلقة التال ت إىل الرجوع يرجى التغيير. ف تلك واتبع  COVID 2023-2022إرشادا

ت  ي والحجر االستبعاد بقضايا الخاصة اإلرشادا الوقت.هذا خالل  COVIDحول الصح

ي بريد (قوائم) قائمة أي بأن واألوصياء اآلباء جميع يقر بنا ، الخاصة علم عن المسبقة الموافقة اتفاقية توقيع عند  ي  PICشركة تستخدمها إلكترون ة ه لالستخدام ومخصصة خاصة ملكي

ي البريد (قوائم) قائمة يستخدموا لن أنهم عىل واألوصياء اآلباء يوافق المركز. أعمال إلجراء  PICشركة قبل من  ي لالستخدام  PICبـ الخاصة اإللكترون مسبًقا. المركز يوافق لم ما الشخص

ت جميع مثل  ي البريد محتوى يكون أن المتوقع من  ، PICداخل االتصاال ي ومناسًبا ومحترًما منتجًا اإللكترون ت.جميع ف األوقا

ي الفيديو مقاطع أو و / الصور من العديد المعلمون يلتقط  ي تظهر قد الت ي ، الفصل ف ت عىل أو الدراس ت لوحا ة ، الفصول خارج اإلعالنا ي أو الدراسي ي ، التطوير مواد ف ي أو المهن رسائل ف

ي البريد  ة اإلخبارية الرسائل أو اإللكترون ي اإللكتروني الفصل.أسر مع مشاركتها ويتم المعلمون يكتبها الت

ت  ةالسياسا الصحي
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نًا أقل أو تواترًا أكثر يكون الذي البراز طريق عن اإلسهال ُيعرَّف  • ت يرتبط وال الطفل لذلك بالنسبة المعتاد من تكوُّ ي بالتغيرا ي. النظام ف ب االستبعاد الغذائ الذين األطفال لجميع مطلو

ت يخضعون  ت عىل البراز يحتوي ال الذين للحفاضا ث". يسبب اإلسهال كان إذا المرحاض استخدام عىل المدربين واألطفال الحفاضا األطفال استبعاد يجب ذلك ، إىل باإلضافة "حواد

ي المعدل فوق برازين البراز تكرار تجاوز إذا الحفاض من اإلسهال من يعانون الذين  ي الوقت خالل الطفل لذلك الطبيع ي العمل من الكثير يسبب قد هذا ألن البرنامج ، يوم ف لمقدم

هم يحتوي الذين أولئك أو المعلمين ، الرعاية /  ث أن يمكن مخاط. أو الدم عىل براز ت يخضعون الذين األطفال براز يكون عندما اإلسهال بعد القبول إعادة تحد عىل يحتوي للحفاضا

ث" المرحاض استخدام عىل المدربون األطفال يتعرض ال وعندما رخًوا) البراز كان إذا (حتى حفاضاتهم  ي المعدل فوق برازين من أكثر البراز تكرار يكون ال وعندما "لحواد لذلك الطبيع

ي الوقت خالل الطفل  البرنامج ؛يوم ف

هتماًما يولون الذين الموظفون يستطيع ال  • هتمام إيالء المرضى لألطفال إضافًيا ا ي اال ياآلخرين لألطفال الكاف ف

ي معدية الفم برد قرح  • عليهاالسيطرة يستطيعون ال الذين األطفال عند خاصة األوىل ، مراحلها ف

والمثابرةوالتهيج ، االستجابة ، عدم الخمول / يشمل أن يمكن  -المرض شديد مظهر  •

س صعوبة أو البكاء  االنتشار ؛سريع جلدي طفح وجود أو التنف

ي أو هو ويكون حالتها أو حالته تحسن بمجرد المركز إىل العودة لطفلك يمكن المرض بعد العودة  ي المشاركة عىل قادًرا ه  24لمدة الحمى من خاليين األطفال يظل أن يجب العادية. األنشطة ف

علم.عن المسبقة الموافقة إىل العودة قبل ساعة 

ي اللعب تشمل أنشطتنا أن مالحظة يرجى  ي ليكونوا كافية بصحة يتمتعون الذين األطفال من يُتوقع تقريًبا. يوم كل الطلق الهواء ف ي بما جيدة بصحة يكونوا أن المركز ف س للخروج. يكف لدينا لي

ي رعاية مقدم وجود من لنتمكن الموظفين من كاٍف عدد عموًما  ي اآلخرون يكون بينما واحد طفل مع الداخل ف ت إذا الطلق. الهواء ف ت كان ة االحتياجا ب لطفلك الطبي هذه من استثناء تتطل

ب القاعدة ،  ي الظروف يحدد األطفال طبيب من خطابًا فسنطل ي الطفل إبقاء فيها يجب الت المنزل.ف

ي تغير مع طريقة) بأي مئوية] درجة  38.3]فهرنهايت درجة  101من أعىل حرارة (درجة حمى  • هم تقل الذين للرضع بالنسبة العمر. من شهرين من األكبر الرضع لدى السلوك ف عن أعمار

ي تغيير بدون أو مع طريقة) بأي مئوية] درجة  38]فهرنهايت درجة  100.4(فوق الحمى فإن شهرين ،  ت أو السلوك ف ب (مثل أخرى وأعراض عالما يء الجلدي والطفح الحلق التها والق

ة والعناية االستبعاد تتطلب واإلسهال)  الفورية ؛الطبي

 .coli.Eبكتيريا 

ت األطفال أطباء مع بالتشاور سياساتنا تطوير تم  ي المرض حول المتوفرة واألدبيا ت ف ب المبكرة. الطفولة بيئا ة المعايير مراجعة منك نطل ي ي طفلك كان إذا ما لتحديد بعناية التال ة ف جيدة حال

ي بما  ي عندما المؤقت باالستبعاد يوصى المركز. لحضور يكف ي: مما أي من الطفل يعان ي مريح بشكل المشاركة من الطفل يمنع المرض  •يل رعاية إىل الحاجة إىل يؤدي المرض  •األنشطة ؛ ف

ها للموظفين يمكن مما أكبر  عىلالمساومة دون توفير

اآلخرين ؛األطفال وسالمة صحة 

ي طفلك يمرض أن بمجرد طفلك معلم إبالغ يرجى  ي ليكونوا اآلخرين اآلباء تنبيه يمكننا سبب. ألي المنزل ف ة ف هب حال ة التدابير واتخاذ مماثلة ألعراض تأ تخبرنا أن المهم من المناسبة. الوقائي

المستشفى.دخول إىل بحاجة طفلك كان إذا أيًضا 

الدراسة.قاعة 

ت  ب). (سيالن إفرازا ي طفلك يبقى أن يجب اللعا القروح.تجف حتى المنزل ف

ت مراعاة يرجى  ت وكذلك طفلك احتياجا ة احتياجا ي األطفال بقي ت خطة وضع خالل من والموظفين الفصل ف ي للمناسبا ي المنزل إىل نقله يجب أو المركز إىل طفلك فيها يحضر ال قد الت ف

اليوم.منتصف 

ي األمراض تشمل  ب الت ب الحصر: ال المثال سبيل عىل القبول ، إلعادة الطبيب من مالحظة تتطل ب الكبد التها ة والقوباء والجر ة والديدان الحلقي ب القرمزية والحمى الدبوسي والتها

أوالسالمونيال أو للشيغيال التعرض عالج أو العقدي الحلق 
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ت أي بدون حمى  • هم تزيد الذين األطفال لدى للمرض أعراض أو عالما يتم الغرض ، لهذا األيبوبروفين. أو األسيتامينوفين إعطاء تم إذا عما النظر بغض أشهر أربعة عن أعمار

ت تتطلب ال طريقة. بأي مئوية) درجة  38.3)فهرنهايت درجة  101من أعىل حرارة درجة أنها عىل الحمى تعريف  اإلبالغ يتم فيه. تمت الذي المكان ضبط هذه الحرارة درجة قراءا

ي كما والموقع ، الحرارة درجة مع ببساطة عنها  ي درجة  101"ف ي الحمى اإلبط". اإلبط / ف يء الجسم استجابة عىل مؤشر ه ي خطيرة مشكلة وال مرًضا ليست ولكنها ما ، لش حد ف

ي اإلفراط بسبب الحرارة درجة ارتفاع بسبب الجسم حرارة درجة ترتفع أن يمكن ذاتها.  س ارتداء ف ة أو المالب كان إذا للعدوى. واالستجابة األدوية ، تجاه الفعل وردود الحارة ، البيئ

ي بشكل يتصرف الطفل  ي ولكنه طبيع ي ال ولكن الطفل ، مراقبة فيجب الحمى ، من يعان ها. الحمى من لالستبعاد داع ب الرضيع المثال ، سبيل عىل وحد بعد بالحمى المصا

ي بشكل يتصرف والذي التطعيم  االستبعاد.إىل يحتاج ال طبيع

ي األعراض الظروف /  ة أمراض من العديد تتطلب ال االستبعاد تتطلب ال الت ت النهارية. الرعاية أماكن من االستبعاد الشائعة الطفول ث أظهر ة الوسائل أكثر أن األبحا ي من للوقاية فعال

هؤالءالجيدة. النظافة بل االستبعاد ، ليست المرض انتشار 

ت حمى بدون جلدي طفح  • ة. وتغيرا ت السريع لالنتشار  EMS (911)بـ اتصل استثناء: سلوكي أوللكدما

ت بدون أيام  6أو  5بعد بالوردي المصابين األطفال معظم يتحسن  ة هذه رعاية مناقشة األوصياء اآلباء / عىل يجب حيوية. مضادا ة الرعاية مقدم مع الحال ي ألطفالهم ، األول

ة. الرعاية مقدم نصيحة واتباع  ي ي بعض يعتقد ال األول ة الرعاية مقدم ي ت إذا الطفل فحص الضروري من أنه األول ة أن إىل تشير األوصياء الوالدين / مع المناقشة كان من الحال

ي بالبقاء للطفل السماح يجب العالج ، توفير يتم لم إذا ذاتًيا. محدودة تكون أن المحتمل  ت إذا الرعاية. ف ة الرعاية مقدم عىل يجب مؤلمة ، الطفل عين كان فحص الصحي

الطفل.

ت  • ة إفرازا ت أو بيضاء أو صفراء أو مائي ي ألم أو حمى بدون العين من متقشرة إفرازا ي احمرار أو العين ف أو الوردية بالملتحمة مرتبط غير للعين أبيض أو أصفر تصريف  •الجفن ف

بياض(أي الحمراء 

ي األدوية جميع  ي وتلك طبية بوصفة ُتصرف (الت ي طبية) وصفة دون ُتصرف الت ي ُتدار الت ت تتبع المركز ف ة:اإلرشادا ي التال
ي.الوالدين / وأحد مرخص طبيب قبل من واألدوية" األدوية سجل إدارة "إذن نموذج إكمال يتم  • الوص

عيون)

ي بقع أو بيضاء بقع (أي القالع  • س المرض  •اللثة) ؛ أو الخدين عىل أو الفم ف من يعانون الذين األطفال  •الجلدي. الطفح ظهور بمجرد  (B19باروفيروس الخد ، صفع (مرض الخام

ت  ي استيعابهم يمكن مزمنة معدية حاال ت وفًقا البرنامج ف ة للمتطلبا ي للقانون القانوني ي الفيدرال ب اإلعاقة. ذوي األمريكيين قانون ف األطفال رعاية برامج تقوم أن القانون يتطل

ة الراحة وسائل بتوفير  حدة.عىل طفل كل مراعاة مع المزمنة ، األمراض أو و / اإلعاقة ذوي لألطفال المعقول

المخاطية)األغشية 

Pinkeye •  ب ي) الملتحمة (التها ي تصريف مع الحمراء أو الوردية الملتحمة إىل يشير الجرثوم عىل هذا إىل ُينظر قد النوم. بعد متماسكة غير وجفون للعين أصفر أو أبيض مخاط

ة أنه  ي برد نزل ت الوردي عالج يجب كان إذا ما حول الصحيون المهنيون يختلف قد الشرط. لهذا مطلوبًا االستبعاد يعد لم العين. ف ت بقطرا ت دور إن ال. أم الحيوية المضادا المضادا

ي الحيوية  ب عالج ف واضح.غير انتشاره ومنع الملتحمة التها

الشروط:تشمل 

الجلد.تحت صغيرة دم بقع 

ت  • ت تناسق أو لون عن النظر (بغض األنف وسيالن البرد نزال ب غير سعال  •األنف) إفرازا س أو بحمى مصحو أوالجلد (ازرقاق زرقة أو أزيز أو صعب أو سريع تنف

ي العودة قبل العالج بدأ طالما اليوم. نهاية حتى والصئبان القمل عالج يتأخر قد  • ي ، اليوم ف ي فال التال العالج بدأ طالما اليوم. نهاية حتى السعفة عالج يتأخر قد  •لالستبعاد ؛ داع

ي العودة قبل  ي ، اليوم ف ي فال التال لالستبعاد ؛داع

ي الدواء  PICف
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ت إلدارة "إذن تتوفر  ي. الفصل طاقم من واألدوية" األدوية سجال ي األدوية جميع وضع سيتم الدراس ي األدوية توضع أال يجب إليها. الوصول لألطفال يمكن ال مغلقة حاوية ف صندوق ف

ي أو الطفل غذاء  ت هذه تضمين من فتأكد تبريده ، إىل الدواء احتاج إذا حجيرة. ف ي المعلوما النموذج.ف

ت  ت الفحوصا ب والتطعيما ي طبيبها أو طبيبه قبل من عامين من أكبر لطفلك سنويًا طبًيا فحًصا نطل ي الفحص نموذج ف هم تقل الذين األطفال يخضع أن يجب بنا. الخاص الطب أعمار

ي لتقييم عامين عن  ي مساعدتك نقدر نحن االنتهاء. عىل القديم النموذج صالحية توشك عندما جديد بنموذج تزويدك خالل من بهذا سنذكرك أشهر.  6كل صح طفلك أن من التأكد ف

ت يتلقى  ت وجميع المنتظمة الفحوصا هم يفشل الذين المركز من األطفال نستبعد فقد ترخيص ، مطلب هذا ألن نظرًا الالزمة. التطعيما ي آباؤ ة.النماذج إعادة ف المكتمل

هم كريم / توفير يجب  ت مر ت رذاذ أو و / الحفاضا ي وضع نطلب مسبقة. بموافقة الحاجة ، حسب استخدامه وسيتم األسرة قبل من الحشرا س واق ي  PICتقدم المدرسة. قبل الشم واق

س  الحاجة.حسب تطبيقه المعلمون سيعيد الذي الشم

ي الموصوف الدواء توفير يتم  • ي الوصفة مع األصلية عبوته ف ب والتكرار الجرعة إىل تشير الت الدواء واسم للطفل الكامل االسم األدوية جميع تحمل أن يجب  •إعطاؤه. المطلو

ة انتهاء تاريخ الوصفة / وتاريخ  ة) ، أو الربو (مثل مستمرة خاصة صحية حاجة لعالج الدواء استخدام تم إذا  •الواصف. واسم الصالحي فضلكمن الحساسي

ب طفلك تحصين يتم لم إذا  ة ، أو طبية ألسبا ي. بالنموذج إلرفاقه اإلعفاء نموذج إكمال عليك فيجب ديني بك.الخاص األطفال طبيب من عليها الحصول يمكن الصح

ي فصل دخول وعند التسجيل عند  ت من ُيطلب جديد ، دراس ت عىل فقط الخاص اإلذن هذا ينطبق العام". البديل أو  Motrinأو  Tylenolإدارة خاص: "إذن إكمال العائال ي الحاال تم الت

ي أو الوالد استدعاء فيها  ب الوص ي مريض. طفل الصطحا ة ، هذه ف ي أو موترين أو تايلينول من جرعة الموظفون سيقدم منك ، إذن عىل الحصول بعد الحال أثناء الحمى إلسقاط إس ج

ت نموذج يكون أن يجب وصولك. انتظار  ي بما الموقع ، الخاصة األذونا ي المطلوبة ، الجرعة ذلك ف الطفل ينتقل وعندما التسجيل عند النماذج هذه إكمال يتم لطفلك. الدائم الملف ف

ة إىل  جديدة.عمرية فئ

ي  ة ف ة التطعيم لجداول وفًقا لسنه بها الموصى اللقاح أنواع أو العدد يتلق (لم الطفل تحصين عدم حال ة) الوطني ث والمحلي ي باللقاح منه الوقاية يمكن مرض وحد أسرة فإن البرنامج ، ف
ب التحصين ناقص الطفل  سالفور عىل الطفل اختيار منه سُيطل ولي

ة  ة الحساسي ي الفول من تماًما خاٍل برنامج هو  PICالغذائي والجوز.السودان

ي أو الوالد يقوم عندما خاصة رعاية خطة  ي الوص ي بإبالغ القانون ها أو الربو أو الحساسية (مثل خاصة حاجة لديه الطفل أن  PICموظف ت من غير إكمال يجب اإلعاقة ، أو المزمنة) الحاال

ت ذوي األطفال رعاية خطة  ة االحتياجا ي) ومقدم الوالدين أحد قبل من عليها والتوقيع الخاصة الصحي ة. الرعاية (مقدم ي الصحي ة ف ة ، أو الربو حال عمل خطة إكمال عليك يجب الحساسي

ت إجراء سيتم ومتى كيف بالتفصيل توضح إضافية  طفلك. لملف نسخة تقديم فيرجى  ، (IFSP)فردية عائلية خدمة خطة أو  ، (IEP)فردية تعليم خطة طفلك لدى كان إذا إضافية. تدخال

ت لحضور طفلك معلم دعوة عىل نشجعك  ة.  IFSPأو  IEPاجتماعا ي بالمعالجين نرحب المستقبلي ت.إىل يحتاجون الذين األطفال مع للعمل  PICف خدما

ت ذوي األطفال رعاية خطة أكمل  ة االحتياجا الخاصةالصحي

ي الطفل كان إذا  ت أن من التأكد فيرجى الطعام ، تجاه حساسية من يعان ي كتابًيا موثقة المعلوما ت ف ي بإبالغ تقوم وأنك بنا الخاصة التسجيل استمارا نشر سيتم شفهًيا. طفلك معلم

ت  ي الفصل وخارج داخل التحذيرا للطفل.الدراس
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األطفالنسب العمل: طاقم 

طارئةطبية عناية 

المفوضاإلبالغ 
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ي  أو(يلتق

ث. الحاد

همال  ي االعتداء أو اإل ة السلطة إبالغ سيتم المعاملة. سوء أو الجنس تهذه من ألي فيها المشتبه المواقف بجميع الفلسطيني الحاال

بالعالج.للسماح المستشفى 

41: 

المدرسةسن  1:15

رضيع

ممكنا.ذلك يكون عندما 

للمراجعةالموظف مع للموظف المباشر والمشرف التنفيذي المدير سيجتمع  •

ي  ة ف ة ، الطوارئ حال ي الطوارئ غرفة إىل طفلك ونصطحب  911برقم نتصل سوف الطبي األطفالف

هم  اللوائحهذه تجاوز علم عن المسبقة الموافقة تحاول البرنامج. وجودة األطفال سالمة عوامل أ

مجراه.منه الوقاية يمكن الذي المرض اللقاح يأخذ أن إىل العودة 

ث.عىل شهوًدا كانوا أطفال أو بالغين أي أسماء وبيان  الحاد

NAEYCالمعياري علم عن المسبقة الموافقة ممارسة 

صغيرطفل 

1:20

الترخيص

ي  ة ف ي أحد ضد معاملة إساءة بوقوع ادعاء وجود حال ي:البروتوكول اتباع فسيتم  ، PICموظف التال

ت من  ت. عىل الموظف ورد االدعاءا الالحقةعلم عن المسبقة الموافقة ستتبع االدعاءا

61: 

1:10

ت) المتطلبا

البرنامج.من المناسبة االستجابة لتحديد التحقيق 

ت. االدعاءا

ي  مكتبنا.ف

ت التجارية ، واألعمال بالمنزل ، االتصال أرقام عىل الحفاظ مسؤولية عاتقك عىل تقع  بك.الخاصة الطوارئ وحاال

داخلًياتحقيًقا وستجري المناسبة الوكالة تحقيق مع كامل بشكل  PICستتعاون الطفل. خط 

ياء إخطار سيتم  • ي الطفل أمور أول األمرهذا مع التعامل بعملية وإبالغهم المعن

الترخيصيتجاوز 

41: 

61: 

المدرسةقبل ما مرحلة 

عىلمقابلتنا ويمكنك الفور ، عىل بك سنتصل  Blvd. Center Civicو  34فيالدلفيا ، مستشفى 

ة نسبة  PICالقيلول

بهممشتبه لألطفال معاملة إساءة أي عن باإلبالغ القانون بموجب ملزمون الصغار األطفال مع يعملون الذين األفراد جميع 

ث. عن روايتها أو روايته  ب الحاد حسابهاأو حسابه كتابة أيًضا الموظف من سُيطل

31: 

1:10

1:12

1:12 1:10

الالئحة

ت اتجاه  ة.السلطا ي القانون

ب  • ث تفاصيل جميع تدوين االدعاء يقدم الذي الشخص من سُيطل المزعومالحاد

ب  ي أن الترخيص لوائح تتطل بينمن النسب هذه األطفال. إىل البالغين لنسب معينة معايير نلب

41: 

متاحغير 

41: 

س الفور عىل التنفيذي المدير سيبلغ  ت وإدارة اإلدارة مجل ة الخدما ي كتابًيااإلنسان

ت  ي أحد ضد إساءة ادعاءا علمعن المسبقة الموافقة موظف

الفلسطينيةالسلطة 

71: 

واألمنالسالمة 
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ي األطفال عىل اإلشراف  ي األطفال جميع عىل النشط اإلشراف أخذ يتم  ، PICف ت جميع ف ة الفصول جميع تتبع الجد. محمل عىل األوقا النشط اإلشراف مبادئ الدراسي
ي  ت:جميع ف األوقا

ي هواتف هناك  • ة.اإلضاءة تحديث تم  •الحاجة. حسب لالتصال المبنيين كال ف الخارجي

استمع •

ت وجود يكون قد  ها عدم أو محددة أصوا ت لتحديد األطفال إىل كثب عن المعلمون يستمع للقلق. سبباً وجود  •األطفال سلوك توقع  •الفور. عىل المحتمل الخطر عالما
ت عن يعرفونه ما المعلمون يستخدم  هتماما ت اال خطير. بشكل يخاطرون أو ينزعجون أو األطفال يتجول قد متى يدركون إنهم سيفعله. بما للتنبؤ طفل لكل الفردية والمهارا

والتفكيراالنخراط  •

ب  ة الفصول مداخل أبوا ة الفصول جميع تحتوي  •األمر. لزم إذا الرؤية لتقليل الدراسي الفصول جميع  •األمر. لزم إذا بالمسؤول لالتصال هواتف عىل الدراسي

ة  ة الدراسي ت وتستخدم بنا الخاص المركزي الهاتف بنظام متصل ت كمكبرا ي إنذار جرس لدينا  •األمر. لزم إذا صو ي الطلق الهواء ف بأي المعلمين لتنبيه الملعب ف

ي ُمحّسنة إضاءة تركيب تم  •طارئ.  ة اإلضاءة تحديث تم  •الساللم. جميع ف مؤخرًا.الخارجي

والعدالمسح  •

ي األطفال محاسبة عىل دائًما قادرون المعلمون  • تبفحص يقومون رعايتهم. ف ملفا

ي  ي الجص من المصنوع المبنى إغالق يتم  •والقفص) (الجص المدرسة سن مبان ت. جميع ف ب  •األوقا ي الجان ي. بمدخل مجهز المبنى من الشمال ة الستائر تركيب تم  •إلكترون عىل المنسدل

ي النوافذ جميع  إذاالرؤية لتقليل  Stuccoمبنى ف

ة  يفعلون.وماذا طفل كل مكان لمعرفة كاملة بيئ

بحاجة.

ب جميع عىل أقفال تركيب تم  •اليوم. طوال المسؤولين قبل من مراقبتها تتم  ة الفصول أبوا الداخل.من غرفة كل قفل ويمكن الدراسي

ت االحتفاظ يتم  • ة الصغيرة بالمساحا ي ت إعداد ويتم الفوضى من خال واضحلعب لألطفال يكون بحيث كبيرة مساحا
ت  ي المساحا ة  •مراقبتها. للمدرسين يمكن الت ي أنفسهم فيه سيضعون الذي للمكان بعناية المعلمون يخطط  •الوضعي ة ف لألذى. التعرض من األطفال لمنع البيئ
ت وجود من يتأكدون  الضرورة.عند بسرعة االستجابة من يتمكنوا حتى ويأكلون وينامون األطفال يلعب حيث إىل دائًما واضحة مسارا

ي قابلة ستائر تركيب تم  • ة النوافذ جميع عىل للط ة ، الداخلي النوافذوكذلك والخارجي

ة إعداد  • ت بإعداد المعلمون يقوم  •البيئ ي الفصل بيئا خاللهامن إليهم الوصول ويمكن األطفال عىل اإلشراف من يتمكنوا حتى الدراس

ت عن يعرفونه ما المعلمون يستخدم  قد للمشاركة. بأنفسهم المشكلة حل عىل قادرين غير األطفال يصبح حتى ينتظرون الدعم. لتقديم ونموه طفل لكل الفردية االحتياجا
ت يقدمون  ت حسب التوجيه إعادة أو المساعدة من مختلفة مستويا حدة.عىل طفل كل احتياجا

ت.كل  األوقا

ي المطبقة المحددة واألمن السالمة تدابير  ي ف ب المبكر التعليم مبان ي (التنو ة) والمبان ب إغالق يتم  •الجميل ي الخارجية األبوا ت جميع ف ت إصدار ويتم األوقا ت إلكترونية سندا للحصول للعائال

ت  •الدخول. عىل  ب كل عند كاميرا تالطبيعة. وملعب المدخل ممر وعىل مدخل با الكاميرا
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ب جميع  • ت بواسطة ومراقبتها مغلقة علم عن المسبقة الموافقة من الخروج الدخول / أبوا ب يراقبون الذين المسؤولين جميع يتعرف لن المراقبة. كاميرا األطفال جميع عىل األبوا

ت  ب مفتاح إصدار يتم يدخلون. الذين والعائال ت لجميع فو ي العائال الجرس.عىل الرد أو انتظار دون الدخول من يتمكنوا حتى المبكر التعليم برنامج ف

ب عند االستالم: وقت  • ي طفلك اصطحا المنتظمينالموظفين أحد إخطار من تأكد اليوم ، نهاية ف

ت لدينا  ة إجراءا ي والمأوى للحريق منفصل ت ف ي والمأوى الطوارئ حاال ت الجدد الموظفين جميع تزويد يتم النشط. والدخيل المكان ف ت. هذه حول بمعلوما ت تتم اإلجراءا عىل التدريبا

ت مراجعة تتم بينما شهريًا ، الحرائق مكافحة  الموظفين.مع بانتظام وممارستها األخرى التدريبا

ب الذي الشخص إخبار فالرجاء للدخول ، الجرس قرع إىل وتحتاج التشغيل مفتاح لديك يكن لم إذا  طفلك مع ستصل كنت إذا ستلتقط. أو ستصل ومن أنت من يجي

ي فال الجرس ، قرع إىل وتحتاج  ب إغالق من تأكد األطفال. جميع أسماء للجرس يستجيبون الذين المسؤولين جميع يعرف ال حيث اسمها ، أو اسمه طفلك يقول أن يكف البا

ب تمسك ال  • :Tailgatingخلفك. بإحكام  ي تعرفهم ال الذين لألشخاص الخروج الدخول / أبوا وقت  •معهم. طفل الشخص لدى يكن لم إذا  (، "Tailgating"هذا (نسم

ي الفصل إىل األطفال جميع إحضار يجب التسليم:  أن يعلم الموظفين أحد أن من التأكد يرجى مسؤول. بالغ شخص أي أو الوالدين أحد بواسطة الملعب إىل أو الدراس

الدخول.بتسجيل قمت وأنك وصل قد طفلك 

المنزل.إىل طفلك وتأخذ الخروج بتسجيل تقوم بأنك 

ي ترغب كنت إذا  • ب أن ف ي آخر والد من تطل ب علم عن المسبقة الموافقة ف ي الوالدين بهؤالء االتصال يرجى (أطفالك) ، طفلك الصطحا ب. هذا لتقديم مبكر وقت ف س الطل لي

ب أن المناسب من  ي من تطل لعائلتك.الخطط هذه بشأن يتفاوضوا أن الفصل موظف

ي أن من التأكد يرجى أيًضا ،  ي ُمدرج األمر ول بالتغيير.الفصل طاقم وإبالغ االستالم ، نموذج عىل موافقتك ف

ي المدرسين إخطار يرجى المرافق: تغيير  • ي االتصال نموذج إىل الشخص هذا إضافة من وتأكد طفلك ، سيأخذ جديد شخص هناك يكون عندما مبكر وقت ف ت ف الطوارئ. حاال

ب  ب يستقبل شخص أي من سُيطل هويته.إبراز للموظفين معروف غير الركا

هذا اصطحابه. أو آخر طفل توصيل أثناء رقابة دون أبًدا األشقاء يُترك ال قد  • ي بذويهم المصحوبين غير األشقاء ترك يشمل و هة ف ي الفصل خارج (حتى الرد اآلخر للطفل الدراس

كال مع الرعاية مقدم أو للوالد المرافق اآلخر (األطفال) الطفل يكون أن يجب اصطحابه ، أو طفل لتوصيل الوالدين أحد وصول بمجرد الملعب. أو األسود السطح عىل أو مباشرة) 

ي الطفلين  ت. جميع ف ي عندما  •األوقا ي ، فصل إىل األشقاء يأت ي اآلباء من نطلب دراس ي الغرفة إىل القادم الطفل سلوك مراقبة الرعاية ومقدم كثب. عن فيها تسجيلهم يتم لم الت

ث  ت األثا ي والمعدا ت فإن وبالمثل ، سًنا. األكبر األطفال لعب لتحمل مصممة غير األصغر الغرف ف ي واللوازم المعدا ة الفصول ف دائًما ليست سًنا األكبر األطفال مع الدراسي

سًنا.األصغر لألطفال آمنة أو مناسبة 

ب يضم الذي  Aviaryمبنى يقدم  ي والرابع األول الصف طال ت المدرسة سن برنامج ف ًيا نعمل محددة تحديا ًيا نتلقى عليها. التغلب عىل حال ت حال ب تسمح أن شأنها من تقديرا بأن لألبوا

س ولدينا مغلقة تظل  ي الوصول نظام نف ي الموجود اإللكترون ي ف ًيا نحقق نحن األخرى. المبان ي أيًضا حال ة ف ي الكاميرا بنظام المثبت الكاميرا نظام توصيل إمكاني ي الحال ي ف األخرى.المبان

ت  • ت االتصال: معلوما ي تغيير أي عن اإلبالغ عن مسؤول أن ي البريد أو العنوان ف ت أو الهواتف أرقام أو اإللكترون ي تغييرا عىل تحافظ أن تذكر التسجيل. منسق إىل التوظيف ف

ت تحديث  ت معلوما ي إليك نصل وكيف أين نعرف أن الضروري من أشهر).  6كل منها التحقق (يتم بك الخاصة الطوارئ اتصال جها ت.جميع ف األوقا

ي للوالدين يمكن كيف  ي المساعدة الرعاية ومقدم واألمنالسالمة تحقيق ف
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ت مناطق  ب مصممة غير األطفال عربا ت. الستيعا ت صناعة شركة الدراجا ة الكيماويا ي ة غير البترول ت.سرقة أو ضياع عن مسؤول الدراجا

الجرادشوارع و 

طارئمحظورة. منطقة هذه  -والجراد 

ت ركبت إذا  ت حامل عند وقفلها إيقافها نطلب فنحن  ، PICإىل دراجة طفلك أو أن ي الدراجا الملعب.ف

ي الوقوف عدم يرجى  ي الممر إىل الوصول إىل تحتاج مركبة  42زاوية عند "الممر" ف ة ف ي الطوارئ ، حال ي غير فمن وبالتال هناك.الوقوف القانون
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ت  ت األطفال عربا ت والسكوترا ي والدراجا ت إيقاف يرجى سكوتر. أو أطفال عربة بواسطة علم عن المسبقة الموافقة إىل األطفال بعض يأت ت األطفال / عربا ي البخارية الدراجا الطابق ف

ي  ي أو  Building ، Sweetأو  Spruceمبنى من األرض ت تخزين مناطق إحدى ف ت تخزين مناطق تقع األطفال. عربا ي األطفال عربا ي  Gym ، Smallف ه لغرفة المجاورة المنطقة و

Things Wild  ي ي الطابق ف هذه كل  (. Doodlebugsغرفة (بجوار  Building Sweetمن األول الطابق أو  Alexander) Pennمدرسة مقابل (الدخول  Spruceمبنى من األرض

ت  ي منك ونطلب ضيقة المساحا لآلخرين.مكان هناك يكون حتى بك الخاصة األطفال عربة ط

ة التهوية تعمل الهواء جودة  ي والتحكم والرطوبة الكافي هية تعزيز عىل الحرارة درجة ف ي الهواء عىل للحصول يومًيا الخارج إىل األطفال المعلمون يأخذ الجسدية. الرفا باستثناء النق

ة. الجوية الظروف  ة الفصول جميع تزويد يتم للتهوية. مفتوحة النوافذ القاسي ي للتحكم الهواء تكييف بنظام الدراسي ت تقديم ويتم الحرارة ، درجة ف ي الصيانة طلبا ة ف مشاكل. وجود حال

ة.للمعايير وفًقا الهواء جودة أنظمة جميع عىل الحفاظ يتم  الوطني

ت وقوف  ت وقوف السيارا ي السيارا ت بوقوف مسموح غير تحدي! هو  PICف ي السيارا  6إىل  4من أخرى مرة ثم صباًحا ،  10و  8الساعة بين علم. عن المسبقة الموافقة منشأة ف
ت وقوف أماكن تعيين تم مساًء ،  ي السيارا ي الكتل أسفل الطريق منتصف ف ي دقيقة.  20لمدة تحميل كمناطق  42الكتل كال ف ت ف ت هذه تتوفر أخرى ، أوقا لوقوف المساحا

ت  ة. لفترة السيارا ي دقيقة  20من أكثر قضاء تتوقع كنت إذا والتوصيل. لإلنزال مناسبة التحميل مناطق أن اآلباء من العديد يجد طويل تتجنب فسوف اصطحابه ، أو طفلك توصيل ف

ت وقوف هيئة تغريم  ي السيارا ي سيارتك أوقفت إذا فيالدلفيا ف ت وقوف أماكن أحد ف ي ساعتين لمدة السيارا مخصصة ألكسندر بن لمدرسة المجاورة األماكن لنا. المجاورة الكتل ف

ت" وقوف "ممنوع لمناطق  ي مساًء  4:30و صباًحا  7:30الساعة بين السيارا المدرسة.أيام ف

ي محظورة التالية واألشياء المواد المحظورة المواد  ي أو علم عن المسبقة الموافقة أساس عىل مكان أي ف ت ف ي المركبا ت التبغ  •األطفال. لنقل البرنامج يستخدمها الت السجائر ومنتجا

ة  ي ي بها مسموح (غير اإللكترون ت  •الكحول  •علم) عن المسبقة الموافقة مداخل من أي من قدًما  15نطاق ف أسلحةأي أو البنادق  •المشروعة غير المخدرا

Fobs Key  ب.مفتاح عىل للحصول المرافق مدير راجع إليداعك. الكامل اإلرجاع مقابل إعادتها ويجب المفاتيح سلسلة الستبدال أمريكًيا دوالًرا  50بقيمة رسوم هناك فو

ت  ي  Gym Smallمساحة بتأجير نقوم ال  ، COVIDبـ المتعلقة القيود استمرار مع المنشأة إيجارا ي. الوقت ف ي ملعبنا سنخصص الحال ث. الطبيع ب الحمام سنفتح لألحدا إىل األقر

ث. أثناء لالستخدام األسود السطح  ب نحن الحد ث. أثناء علم عن المسبقة الموافقة موظف حضور نطل ي المفروضة الوحيدة الرسوم الحد ي الوقت هذا ف الموافقة موظف أجور لدفع ه

ت عىل للحصول  jwesenberg@parentinfantcenter.orgعىل  Wesenberg Julie Manage Operationsبـ االتصال يرجى علم. عن المسبقة  إضافية.معلوما

ياختصار  الثان
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يالصرف معايير  الصح

ي اآلمن اللعب  ت  PICيتبع الطلق الهواء ف س مراقبة تنبيها ت لتحديد الطق ي للعب الجوية والظروف اآلمنة الحرارة درجا ة الفصول نشجع ألننا نظرًا الطلق. الهواء ف عىل الدراسي
ي إال يومًيا الخروج  ة ، الظروف ف ب فإننا القاسي ت من نطل س توفير العائال س ، المناسبة المالب ي بما للطق س المطر ، أحذية الحصر ال المثال سبيل عىل ذلك ف ت والمالب ذا

ت  س الطبقا ت البارد ، للطق ة ، والبدال ت الثلج ، وأحذية الثلجي ت ، وقفازا ت القبعا ة ، والقبعا س الشمسي ت السباحة ، ومالب المائية.واألحذية السباحة حفاضا

ت إدارة تكمل  ت صناعة شركة تتعاقد التطهير. لمعايير لالمتثال سنوية شهادة البشرية الخدما ة الكيماويا ي ي. أساس عىل المنشأة بتعقيم تقوم تنظيف خدمة مع البترول نتبع نحن يوم

ت المجدول المستمر للتنظيف  NAEYCمعايير  ي الفصل لمعدا ث الدراس ي خطرة مواد أي وتخزين المعدية األمراض انتشار من الحد معايير المعلمون يتبع واللوازم. واألثا ة ف مغلقة.خزان
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إضافة

ت  ت سياسا ب وإجراءا الروضةقبل ما حسا

ي المشاركين لألطفال بالنسبة  ي. طعام بتقديم لنا ُيسمح ال علم ، عن المسبقة الموافقة غداء برنامج ف ي هذا خارج ت مطالبة علينا يتعين أنه يعن ي طعام إرسال بعدم العائال من إضاف

ت إذا المنزل.  ة ، اختار ب يمكنهم العائل ت وإحضار تماًما الغداء برنامج من االنسحا عن االمتناع سبب بشأن وثائق تقديم األسرة عىل يجب االشتراك ، إللغاء بهم. الخاصة الغداء وجبا

شخصًيا.تفضيًال ذلك كان لو حتى المشاركة ، 

ي الحضور لضمان عمل خطة وضع  المدرسة.إىل اليوم
ة  15بعد  • ب: حال ي يتلقى غيا ب استمرار بأن يفيد كتابًيا إشعاًرا األمر ول ب إىل سيؤدي الغيا طفلإنجا

ت الورقية األعمال  ت / حول العامة التوقعا ت مالحظا هج وتخطيط األطفال تقييما ي وتوثيقها المنا ة الفصول لجميع بالنسبة نفسها ه ي الدراسي ب قد  .PICف المدرسة منطقة تطل

ت  ة ، ووثائق تقييما ي. عام كل بداية قبل مراجعتها وستتم إضافي ة المنطقة المثال ، سبيل عىل دراس يالتعليمي ه

ي التسجيل سيتعرض  ت من أكثر أو  10مع للخطر الروضة قبل لما التعداد برنامج ف ة الغيابا ي ي يوًما  18من أكثر أو المتتال ي. عام كل ف ت دراس ة: إجراءا ت  3بعد  •المساءل ت: فترا غيابا

همية شفهًيا األمور أولياء بتذكير المعلم يقوم سوف  ي. الحضور بأ ت  5بعد  •اليوم ت: فترا ي الوالد / مع المعلم سيجتمع غيابا ب سبب لمناقشة األمر ول والغيا

ت  ي االستراتيجيا ب لتجنب استخدامها يجب الت ي الغيا المستقبل.ف

ي طالًبا الطفل كان إذا  ة ف ت نقبل ال فإننا الروضة ، قبل ما مرحل ة المبكر الفصل عمليا س. وقت أثناء بانتظام المجدول المخصص الوقت كامل المستلم يستخدم أن المفترض من التدري

ي للفاصل  بالكامل.الزمن

ت  وغداءخفيفة وجبا

ت:  10بعد  • ب بخصوص الوالد مع يتشاور سوف التربوي المنسق غيابا والمفرط الغيا

ت تقديم يتم  ي والماء الحليب مع يومًيا وغداء صحية خفيفة وجبا ي األطفال جميع تسجيل يتم وجبة. كل ف ة ف ي تلقائًيا الروضة قبل ما مرحل علم ، عن المسبقة الموافقة غداء برنامج ف

ت مع  ة.الغداء وجبا الذكي

ي الطفل قبل من الفتحة ملء سيتم  ي التال االنتظار.قائمة ف

ي الفصل حضور ورقة عىل يومًيا الحضور تسجيل يتم  ت نشجع نحن األسرة. أفراد قبل من الفصل ف ي علم عن المسبقة الموافقة إىل للوصول بقوة العائال صباًحا.  8:30أقصاه موعد ف

ت وإدخال يومًيا ، دقتها من للتأكد األوراق بفحص المعلمون يقوم  ي أسبوعياً المعلوما ت ف ت إدخال ذلك بعد يتم الفردية. الحضور سجال ي الفردية الحضور سجال ت قاعدة ف (قواعد) بيانا

المساعد.أو التسجيل منسق بواسطة المدرسة منطقة 

ة هو الوحيد االستثناء  ت / تعتبر الحظ ، لسوء ممتدة. متكررة طبية حال ت اإلجازا ت.المدرسة من الممتدة اإلجازا غيابا

ة المبكر التعليم تجربة بفوائد والتمتع مطرد تقدم عىل للحفاظ لألطفال مهم المنتظم الحضور  ي ب عىل قادر غير أو مريًضا الطفل كان إذا الجودة. عال عىل فيجب المدرسة ، إىل الذها

ي بشكل الطفل تأخر إذا المعلمين. إلعالم االتصال األسرة  ت لديه كان أو روتين إذا المنتظم. للحضور إليه يحتاجون الذي الدعم نوع لمعرفة األسرة مع المعلم فسيتواصل عذر ، بدون غيابا

ت  ة ، استمر ت لتقديم بالعائلة اتصال عىل أيًضا المدرسة قبل ما برنامج منسق فسيكون المشكل ت. لحل إستراتيجيا التعليمية بالمنطقة االتصال مسؤول سيتصل أخير ، كمالذ المشكال

ة  ة الخطة هذه الروضة. قبل لما التعداد برنامج من كجزء الحضور عن بمسؤولياتهم إلبالغهم بالعائل ي مفصل الروضة.قبل ما لمرحلة األسرة كتيب ملحق ف

ة  الفصل.قائمة من إزال

حضور

ب عند  • واالنتظار ، قائمة إىل الطفل إعادة يتم البرنامج ، مدير مع بالتشاور  :18الغيا
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ة المنطقة من الدعم  ة فيالدلفيا منطقة إن التعليمي ي التعليمي ت عدة توفر أنها  .PKCلبرنامج منسقنا ه ي  PKCلبرنامج الدعم من طبقا ي يقوم  .PICف س أخصائ فصل كل بزيارة التدري

ي  ت عدة دراس ي للمعلمين الدعم لتقديم عام كل مرا هج ف ة المنا ي المدير يقوم واألطفال. الدراسي ة لتعليم الميدان وإجراء البرنامج دعم لتقديم دوري بشكل المركز بزيارة المبكرة الطفول

ت.  ي المدرسة ، منطقة ممرضة الحاجة حسب المتوفرة األخرى الدعم أشكال تشمل المالحظا ي الخاصة ، التربية وأخصائ ة ، الصحة وأخصائ ي العقلي ي التغذية ، وأخصائ المشاركة وأخصائ

ت التنفيذي المدير يحضر ما وعادة  ، PICمن ممثل يحضر األسرية.  .PKCببرنامج المتعلقة األمور بجميع دائم اطالع عىل للبقاء المدرسة منطقة مع شهرية اجتماعا

ي التطوير  ي  PAشهادة عىل حاصلين الرئيسيين المعلمين جميع يكون أن يجب المهن ت ست  1المستوى شهادة عىل الحاصلين المعلمين أمام المبكرة. الطفولة تعليم ف لتحويل سنوا

هذا  .2المستوى إىل شهادتهم  ب: و ت من بنجاح االنتهاء  •يتطل ة التدريبا ة  •المدرسة منطقة مع التعريفي ة  COREسلسل ت ثالثة من المكون ي للتطوير تدريبا ت ست إكمال  •المهن مالحظا

ت من معتمدة ساعة  • 24المدرسة منطقة مع تعليمية  ة الدورا البكالوريابعد لما الدراسي

ًيا تتبع  هداف حال ب تعلم أ ت الحروف عىل التعرف حول  (SLO)الطال هم تبلغ الذين لألطفال والصو ت  4أعمار سبتمبر. 1بحلول سنوا
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