هل انت مستعد

للروضة؟

تعرف على الجودة العالية ،فرص مجانية او
ّ
منخفضة التكلفة لمرحلة الروضة للعوائل المؤهلة
في مدينة االسكندرية

كيف

تعمل
ال تزال االنشطة المثيرة جارية في االسكندرية لمساعدة االباء على معرفة المزيد من فرص
الحضانة المجانية او المنخفضة التكلفة .ويتم توفير تلك البرامج بفضل المنح التي تأتي عن طريق
مصادر اتحادية او محلية او عن طريق الوالية .والشي االكثر اثارة ،هو وعد موظفي الحضانة
للعمل معا من اجل ضمان التحاق االطفال
االطفال الذين ياتون للمدرسة
الذين يحتاجون تلك الخدمات.

بصحة واستعداد للتعلم ,هم اكثر
احتماال للنجاح في المدرسة
والحياة

ويعد هذا الكتيب واحد من العديد من
الخطوات التي نتوقع اتخاذها لمساعدة
االباء في تحديد والحصول على
الخدمات بسهولة اكثر.

هيد ستارت المبكرة المتاحة في االسكندرية .وقد حصلت كل هذه البرامج على تقديرات
مستقلة رفيعة من الرابطة الوطنية لتعليم االطفال الصغار و|أو تقديرات منظومة تحسين
الجودة في فيرجينيا.
ولمساعدتك في تحديد البرنامج االفضل الذي يناسب احتياجات اسرتك ,قمنا بتقديم تفاصيل
اضافية ،بما في ذلك الموقع ،ساعات العمل ،اضافة الى المزيد من التفاصيل  .يرجى ان
تكون على علم بان كل برنامج له مبادئ ارشادية مختلفة للتؤهل على اساس الدخل ،حجم
االسرة ،ومعايير اضافية اخرى.
كل موظف من موظفي الحضانة لديه علم بهده المتطلبات ويمكنه مساعدتك على معرفة اذا
ما كنت مؤهال ،او تحويلك الى برنامج اخر اذا كان ذلك مناسبا.

ولمساعدة االسر المؤهلة لالنخراط بانواع فرص التعليم والعناية المبكرة ذات الجودة العالية
والمجانية او المنخفضة التكلفة ,قمنا بادراج مبادرة حضانة فيرجينيا ،هيد ستارت ،وبرامج

يرحب كل المقدمين لهذه الخدمات باهتمامك ويريدون مساعدة المزيد من االطفال في
الحصول على التعليم المبكر الالزم لدعم االستعداد للمدرسة.

العمر المؤهل
•

تقدم هيد ستارت المبكرة خدمات لالسر

•

المنتظرة مولودا 3 -سنوات

•

تقدم هيد ستارت خدمات لالطفال الذين

تقدم مبادرة حضانة فيرجينا خدمات

•

يجب ان يكون عمر االطفال الملتحقين

اعمارهم  3سنوات في او قبل 30

لالطفال الذين اعمارهم  4سنوات في

برياض االطفال  5سنوات في او

سبتمبر –  4سنوات

او قبل  30سبتمبر

قبل  30سبتمبر.

جدول

دخل االسرة
حجم االسرة

الشهرى

100%
2

االسبوعى

250%

الشهرى

االسبوعى

$15,930

$1,327

$306

$39,825

$3,319

$766

3

$20,090

$1,674

$386

$50,225

$4,185

$966

4

$24,250

$2,021

$466

$60,625

$5,053

$1,166

5

$28,410

$2,367

$546

$71,025

$5,919

$1,366

6

$32,570

$2,714

$626

$81,425

$6,785

$1,566

7

$36,730

$3,061

$706

$91,825

$7,652

$1,766

عوامل التاهل االخرى:
•

العجز( الجسدي المزمن -العقلي)

•

سجن احد الوالدين

•

الوظيفة الغير مستقرة

•

التشرد

•

عناية باالرضاع أو التنشئة

•

متعلم اللغة االنجليزية

•

قضايا السلوك االجتماعي والعاطفي

•

االبوة في سن المراهقة

•

عدم استقرار االسرة

•

العتف االسري

•

استخدام المخدرات

تجارب االسرة مع:

مقدمو خدمات

روضة االطفال
مدارس مدينة االسكندرية العامة

مراكز شبكة االطفال والعائالت
اتصل بJennifer Reynolds :

هاتف703-836-0214 x222 :

البريد االلكترونيjreynolds@cfnc-online.org :

www.cfnc-online.org
• خدمات ما قبل الحضانة تستمر طوال اليوم
(مجانا اذا كان الدخل مؤهال لذلك)

• ربط االسرة بخدمات الصحة ان لم تكن لديهم
رعاية طبية خاصة

• بيئات صف تعليمي متعدد الثقافات للذين اعمارهم
 4سنوات مع مدرسين مدربين تدريبا عاليا
يجيدون التحدث بلغتين (اسباني وانجليزي)

• ورش عمل االباء ،دروس في محو االمية المالية،
تنمية الطفل ،محو االمية االنجليزي ،اكتساب
العمل ،الصحة ،والتغذية

• تقديم وجبات الفطور ،الغداء ووجبات خفيفة بشكل يومي

• اتاحة الرعاية بعد المدرسة

• حصول جميع االطفال على فحوص للسمع ،
االسنان  ،والبصر

مفعم بالحيوية!
اتصل بPam Blankenship :

اتصل بDeborah Tyler :

هاتف703-619-8026 :

البريد االلكترونيdeborah.tyler@acps.k12.va.us :

acps.k12.va.us/preschool/vpi.php
• فصول دراسية متنوعة مع انخفاص في نسبة الطلبة
والمدرسون

• المكان في المدرسة
• برنامج ليوم كامل
• تقديم وجبة االفطار والغداء ووجبة خفيفة
• معلمون مؤهلون تاهيال عاليا ومصدقون
• تعليم الفن ،الموسيقى ،والمكتبة والرياضة البدنية من
قبل معلمين مؤهلين تاهبال عاليا ومصدقين

• توفر المستشارين واالخصائيين االجتماعيين،
وخدمات التعليم الخاصة
• احتمالية توفر الرعاية ما قبل وبعد المدرسة

مركز كمبانيا
هاتف703-548-9255 :

اتصل ب Leslie Yamnicky:هاتف703-549-0111 :

البريد االلكترونيAcdcdirector@aol.com :

البريد االلكترونيlyamnicky@campagnacenter.org :

alive-inc.org

campagnacenter.org

• مفتوح لمدة  51اسبوع خالل السنة  ،من االثنين
الى الجمعة 11 ،ساعة يومي
• تسبة المدرسين الى االطفال 1:4 :في كل حجرة دراسية
• تقديم وجبة االفطار والغداء ،ووجبة خفيفة لما بعد
الظهر بشكل يومي مع انشطة طبخ اسبوعيا
• تجهيز حاسبات ذوات شاشة اللمس في كل صف
• التدريب على المهارات الفردية الحركية الدقيقة،
والتدريب الحسي ،وعالج النطق
• توفير اخصائى اجتماعي في الموقع على مدار السنة

• الفحوصات الصحية والتنموية

• تشجيع مشاركة االسرة

• توفير الدعم االسرى :المساعدة في توفير الطعام
والسكن والرعاية الطبية ،وتوصيل السلع واألدوات
المنزلية واالثاث

• اللغات التي يتحدث بها الموظفون هي :االمهرية،
العربية ،االنجليزية ،الفارسية ،الفرنسية ،الصومالية،
االسبانية ،السواحيلية ،االردو

• تقديم النصح لالفراد واالسر ومجموعات المهارات
االجتماعية

• التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة

• ورش عمل وفصول شهرية للوالدين في محو
االمية ،الرياضة والعلوم ،اعداد الميزانية،
االستعداد للحضانة ،وغيرها من الموضوعات

مصادر اضافية
اذا كان طفلك يعاني او تعتقد انه -انها تعاني من اعاقة ،الرجاء االتصال ب :اكنشاف الطفل على
الرقم  703-578-8217للحصول على المساعدة.
مركز مدينة االسكندرية لالسر واالطفال في مرحلة الطفولة المبكرة لديه معلومات بخصوص البرامج المالية
ورعاية االطفال وغيرها من البرامج ,ولمزيد من التفاصيل الرجاء االتصال على الرقم 703-746-HELP
او زيارة الموقعalexandriava.gov/childcare .

• تركيز معلمي اللغة المزدوجة على متعلمي اللغة
المزدوجة
• فحوصات لالسنان والصحة
• اتاحة الرعاية ما قبل وبعد المدرسة
• التخطيط لهدف الطفل واالسرة

• تقديم االفطار والغداء ووجبة خفيفة
• توفر الحاسبات واالي باد في كل حجرة دراسية

• دعم االسرة ويشمل :التدريب على الوظائف ،البحث
عن وظيفة ،واستشارات التغذية

مدرسة اللعب المبدع
اتصل بKim Littleton :

هاتف703-751-3388 :

البريد االلكترونيklittleton@creativeplayschool.biz :

creativeplayschool.biz
• معلمون مؤهلون تأهيال عاليا ومدربون باحتراف

• تثقيف الوالدين

• ليوم كامل وعلى مدار السنة مع توفر وجبات طعام

• تعليم اللغة االسبانية

• دعم اسري مع تواجد اخصائى اجتماعي في الموقع

• فحوصات للبصر والسمع واالسنان

BAILEY’S
CROSSROADS
SHIRLINGTON

مواقع – قوائم خدمات

POTOMAC

ما قبل المدرسة

ALEXANDRIA
LANDMARK

مصدر التمويل

العمر

حجم الفصل

ساعات الدراسة

OLD TOWN

اسم الفصل

مقدم
الخدمات

Child & Family Network Center

CFNC

Notabene

CFNC

Chirilagua

CFNC

العنوان
HUNTINGTON

VPI

4

2 classrooms, 18 students per class

9:00am-5:00pm Extended Day

3700 Wheeler Ave., Alexandria, VA 22304

VPI

4

1 classroom, 18 students

9:00am-3:00pm
FRANCONIA

607 Notabene Dr., Alexandria, VA 22305
BELLE HAVEN

VPI

4

1 classroom, 18 students

9:00am-3:00pm

3918 A Bruce St., Alexandria, VA 22305
GROVETON

VPI

4

1 classroom, 16 students

9:00am-5:00pm Extended Day

3801 Mount Vernon Ave., Alexandria, VA 22305

3801

CFNC

VPI

4

2 classrooms, 18 students per class

9:00am-3:00pm

25 W. Reed Ave., Alexandria, VA 22305

Cora Kelly Recreation Center

CFNC

VPI

4

1 classroom, 18 students

9:00am-3:00pm

3600 Commonwealth Ave., Alexandria, VA 22305

Cora Kelly School for Math, Science & Technology

CFNC

VPI

4

2 classrooms, 18 students per class

9:00am-5:00pm Extended Day

901 Wythe St., Alexandria, VA 22314

Charles Houston Recreation Center

CFNC

VPI and
Sliding-Fee Scale

4

1 classroom, 16 students

6:45am-5:45pm

2723 King St., Alexandria, VA 22302

ALIVE! Child Development Blue Classroom

ALIVE!

VPI and
Sliding-Fee Scale

4

1 classroom, 14 students

6:45am-5:45pm

2723 King St., Alexandria, VA 22302

ALIVE! Child Development Red Classroom

ALIVE!

VPI

4

3 classrooms, 16 students per class

8:00am-2:35pm

5651 Rayburn Ave., Alexandria VA 22311

John Adams Elementary School

ACPS

VPI

4

1 classroom, 16 students

8:00am-2:35pm

5700 Sanger Ave., Alexandria, VA 22311

William Ramsay Elementary School

ACPS

VPI

4

6 classrooms, 16 students per class

8:00am-2:35pm

4643 Taney Ave., Alexandria, VA 22304

Patrick Henry Elementary School

ACPS

VPI

4

1 classroom, 16 students

8:00am-2:35pm

1501 Cameron St., Alexandria, VA 22314

Jefferson-Houston School

ACPS

VPI, HS, EHS

0-5

2 VPI and 3 EHS classrooms

7:30am-6:00pm

1005 Mt. Vernon Ave., Alexandria, VA 22301

George Washington Middle School

TCC

VPI and
Fee for Service

3-5

1 classroom, 18 students

7:30am-6:00pm

3001 N.Beauregard St., Tyler Bldg, Alexandria, VA 22311

The Campagna Early Learning Center at
Northern Virginia Community College

TCC

VPI, HS

3-5

1 VPI classroom and 4 HS classrooms

8:30am-3:00pm

5651 Rayburn Ave., Alexandria VA 22311

John Adams Elementary School

TCC

HS

3-5

3 classrooms, 20 students per class

7:30am-6:00pm

4643 Taney Ave., Alexandria, VA 22304

Patrick Henry Elementary School

TCC

HS

3-5

1 classroom, 20 students

8:30am-3:00pm

3900 King St., Alexandria, VA 22302

The Campagna Center at
Fairlington United Methodist Church

TCC

HS

3-5

2 classrooms, 18 students per class

8:30am-3:00pm

3600 Commonwealth Ave., Alexandria, VA 22305

Cora Kelly School for Math, Science & Technology

TCC

HS

3-5

4 classrooms, 19-20 students per class

8:30am-3:00pm

1501 Cameron St., Alexandria, VA 22314

Jefferson-Houston PreK-8 School

TCC

EHS

0-3

3 EHS classrooms, 8 per class

7:30am-6:00pm

3330 King St., Alexandria, VA 22302

T. C. Williams High School

TCC

EHS

0-3

1 EHS classroom, 4 per class

7:30am-6:00pm

485 N. Armistead St., T-2, Alexandria, VA 22312

The Campagna Center Family Child Care

TCC

EHS

0-3

1 EHS classroom, 4 per class

7:30am-6:00pm

511 Four Mile Rd., #106, Alexandria, VA 22305

The Campagna Center Family Child Care

TCC

HS

3-5

1 classroom, 18 students

8:30am-3:00pm

228 S. Pitt St., Alexandria, Va. 22314

The Campagna Center at St. Paul’s Episcopal Church

TCC

VPI and
Fee for Service

4

1 classroom, 16 students

6:45am-6:00pm

845 N. Howard St., Alexandria, VA 22304

Creative Play School Classroom 1

Creative

VPI and
Fee for Service

4

1 classroom, 18 students

7:00am-6:00pm

100 E. Windsor Ave., Alexandria, VA 22301

Creative Play School Classroom 2

Creative

& Child
THE

family
NETWORK

!ALIVE

CENTERS

Creative Play School

نقدم هذه المعلومات باالشتراك مع

ورشة عمل الرعاية المبكرة والتعليم

