الزمان

التاريخ
كل يوم اثنين في شهر آذار/مارس

من  0011إلى  0011مساء*

كل يوم ثالثاء في شهر آذار/مارس

من  0011إلى  0011مساء*

كل يوم أربعاء في شهر آذار/مارس

من  0011إلى  0011صباحا*

السبت  00آذار/مارس 8102

من  01011صباحا إلى  0011من بعد الظهر*

العنوان:
The Campagna Center
418 S. Washington Street
Alexandria, VA 22314

* يجب أن تتواجد في الطابور في هذا الوقت حتى يتم خدمتك في ذلك اليوم.

الرجاء إحضار المستندات الطلوبة التالية .بدونها لن يكننا إكمال تسجيلك.
 .1صورة عن شهادة ميالد الطفل أو جواز سفره (ال تقبل رسائل الوالدة)
 .2إثبات دخل (لكال الوالدين) ،كعبي شيكي راتب حديثين متتاليين من رب عملك الحالي أو نسخة من نموذج  W2/1099لعام 8100
مع إقرار ضريبي موقع .أضف كذلك أي دخل من برامج  SSIأو  SSAأو  TANFأو إعالة الطفل/النفقة (إذا انطبق ذلك).
 .3إثبات مكان السكن  -نسخة من عقد اإليجار أو بيان الرهن العقاري أو فاتورة مرافق (غاز أو ماء أو كهرباء فقط) .إذا كنت تقيم مع
شخص آخر واسمك ليس على عقد اإليجار ،أحضر عقد اإليجار ورسالة معتمدة من الشخص المذكور في العقد تفيد بأنك تقيم في ذلك
العنوان.
 .4نسخة عن  IEP/IFSPالخاص بطفلك (إذا انطبق ذلك).
التالي مطلوب أيضا ً في وقت التسجيل:

يخدم برنامج البداية المبكرة (هيد ستارت) العائالت ذات
الدخول المتدنية التي تضم أطفاال بين سن  0إلى  5سنوات.
بوفر برنامج هيد ستارت لألطفال والعائالت خدمات شاملة
للطفولة المبكرة في بيئة شمولية.
يخدم برنامج هيد ستارت العائالت ذات الدخول المتدنية التي
تشمل األمهات الحوامل وحتى األطفال في سن  0سنوات
بطرق متعددة تشمل خدمة رعاية الطفل في بيوت تابعة
للمركز أو في البيوت ويوفر بيئة شمولية.
تخدم مبادرة فيرجينيا لما قبل المدرسة ( )VPIاألطفال
المعرضين للخطر في سن  0سنوات .توفر المبادرة لألطفال
والعائالت خدمات شاملة للطفولة المبكرة في بيئة شمولية.
نحن نعمل مع العائالت لوضع األطفال في أماكن تقلل من
تحديات التنقل وتوفر الدعم متى كان ذلك ممكنا.

 .1إثبات التأمين الصحي
 .2نموذج فحوصات عامة تم إكماله خالل األشهر الستة األخيرة وفحص أسنان.

للمزيد من المعلومات يرجى إرسال إيميل إلى ليزلي ويسونج ( )Leslie Wysongعلى العنوان lwysong@campagnacenter.org

