ኧርሊ ቻይልድሁድ ፕሮግራሞች
ሄድ ስታርት እና ኧርሊ ሄድ ስታርት ፕሮግራሞች አነስተኛ ገቢ እና ስጋት ውስጥ ላሉ የነፍሰጡር እናቶች ቤተሰቦች እና 4 ዓመት ዕድሜ ላላቸው ልጆች አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡
የቨርጂኒያ ፕሪስኩል ኢንሽዬቲቭ (VPI) አነስተኛ ገቢ ላላቸው እና ስጋት ውስጥ ላሉ የ4 ዓመት ዕድሜ ልጆች አገልግሎት ይሰጣል፡፡
የትራንስፖርት ውጣ ውረዶች አነስተኛ በሆኑባቸው አካባቢዎች ልጆችን ለመመደብ እና የሚቻል ከሆነ ደግሞ ድጋፍ ለመስጠት ከቤተሰቦች ጋር አብረን እንሰራለን፡፡

ቀን

ሰዓት

አድራሻ

በማርች በእያንዳንሱ ሰኞ ቀን

1:00pm - 4:00pm*

The Campagna Center

በማርች በእያንዳንዱ ሐሙስ

7:30am - 12:00pm*

418 S. Washington Street

ቅዳሜ ማርች 23, 2019

9:00am - 2:00pm*

Alexandria, VA 22314

ለምዝገባ ምን ያስፈልግዎታል?


የልጅዎ የልደት የምሥክር ወረቀት ወይም ፓስፖርት



የመኖሪያ ፈቃድ (ኪራይ፣ የአገልግሎት ክፍያ፣ በአከራይ የተሰጠ
ደብዳቤ)



የገቢ ማስረጃ (2 የቅርብ ጊዜ የቼክ ቀሪዎች፣ ከአሠሪው የተሰጠ
ደብዳቤ፣ 2018 ግብር ቅጽ 1040 ወይም 2018 W-2፡፡

በተጨማሪም አግባብነት ካላቸው TANF፣ የማኅበራዊ ዋስትና ገቢ፣ የቻይልድ
ሰፖርት እና አሊሞኒ ያካትቱ፡)፡


የልጅዎ IEP/IFSP ቅጂ (አግባብነት ካለው)



የጤና ኢንሹራንስ ካርድ

የኧርሊ ቻይልድሁድ ፕሮግራሞቻችን የሚሰጧቸው
አገልግሎቶች፡

በሁሉም የዕድገት መስኮች የኧርሊ ቻይልድሁድ ትምህርት (ማለትም
በቋንቋ፣ ማንበብ እና መጻፍ፣ ሒሳብ፣ ሳይንስ፣ ማኅበራዊ እና
ሚዲዬሽናል፣ አካላዊ)

የኧርሊ ሄድ ስታርት ፕሮግራም የልጆችን እና የተማሪዎችን
ግላዊ ፍላጎቶች ለማሟላት በሦስት ልዩ ልዩ ከባቢዎች
አገልግሎቶች ይሰጣል፡በማዕከል ላይ የተመሠረተ፡- በጆርጅ ዋሽንግተን መለስተኛ ትምህርት ቤት እና
በTC ዊሊያምስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፡፡ ልጆች በሁሉም የዕድገት



ለልጆች የምዘና እና ግምገማ አገልግሎቶች



የጤና እና የሥነ ምግብ አገልግሎቶች፣ የአፍ ጤና አገልግሎቶችን
አካትቶ፤



በቤተሰብ አገልግሎቶች ልዩ ባለሙያዎች ድጋፍ ለተጨማሪ
አገልግሎቶች መላክ

በቤት ላይ የተመሠረተ ከባቢ፡- በየሳምነቱ፣ ከፍተኛ ብቃት ያለው የቤት መምህር



ወላጆች በእኛ የፖሊሲ ምክር ቤት እና በወላጅ ኮሚቴዎች ውስጥ
የሳተፍ ዕድል ያገኛሉ፤

ከወላጆች እና ልጆች ጋር አብሮ ይሰራል፡፡



ወላጆች ከራሳቸው የትምህርት እና የሙያ ዕቅድ ጋር ተያያዥ የሆኑ
ግቦች የማስቀመጥ ዕድል ያገኛሉ፡፡

አቅጣጫዎች እድገታቸው የሰመረ እንደሆን በሙሉ ቀን መርሃ ግብር እንዲሳተፉ
ይደረጋል፡፡

ቤተሰቦችን ለ90 ደቂቃ ይጎበኛል፤ በዚያም ጊዜ ሁለንተናዊ እድገትን ለመደገፍ

የቤተሰብ እና የልጅ እንክብካቤ፡- ዘ ካምፓኛ ማዕከል የሄድ ስታርት ፕሮግራምን
ከፍተኛ ደረጃዎች የሚያመሟሉ አገልግሎቶች ለመስጠት ግዴታ ከገቡ ማኅበረሰብ
ላይ የተመሠረቱ የቤተሰብ የልጅ እንክብካቤ ሰጪዎች ጋር በውል ይሰራል፡፡

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ለሌስሊ ዋይሶንግ በlwysong@campagnacenter.org ኢሜል

