Head Start
Ofron një Shumëllojshmëri
Shërbimesh

Ndërtojmë të ardhmen
Për Fëmijët dhe
Familjet e tyre
Misioni (detyra )eShkollës



Programe Mësimore



Shërbime Familjare



Shërbime Shëndetësore



Pjesmarrje Familjare



Programe Mësimore për Fëmijët me
Nevoja të Veçanta

Për më tepër informacion telefononi në këtë
numër
508-799-3608
Ose
508-799-3225
www.worcesterschools.org

Misioni i Programit të Zhvillimit të Fëmijëve të
Shkollës Head Start ofron një plan me bazë
bashkësinë shoqërore, që të rritë vetëbesimin,
personalitetin e fëmijëve dhe familjeve të tyre duke
ju dhënë mundësitë, trajnimet, dhe shërbimet e
duhura si ndihmë për të arritur potencialin e tyre.

ZHVILLIMI I
FEMIJES
HEAD START
WORCESTER
SHKOLLAT PUBLIKE TE
WORCESTERIT

Fëmijëve me nevoja të veçanta
u kushtohet rëndësi e posaçme

Ka shumë mundësi që fëmijët të veprojnë
sipas opinionit që ju keni krijuar për ta.
Lady Bird Johnson

Zyra Administrative e Shkollës
Head Start
770 Main Street
Worcester, MA 01610

Shërbimet e Head Start
Përfshijnë

Ç’FARE ESHTE HEAD
START?
Head Start është një program parashkollor i
financuar nga qeveria federale që ofron një
shumëllojshmëri shërbimesh për fëmijët dhe
familjet e tyre.

Alternativat e
Programit
Qëndra Kryesore me orar ditor jo të plotë:





Asnjë Tarrifë
Klasa parashkollore që punojnë
Nga dita e Hënë deri të Premte
9:00 paradite -12:30 mbasdite
Transport i kufizuar për ata të cilët plotësojnë
kushtet e vëna.

Programe Mësimore:

Tarrifë Minimale
Klasa parashkollore që punojnë
5 ditë në javë, nga dita e Hënë deri ditën e
Premte; për familjet që janë në marrëdhënje
pune, shkollë ose në proces trajnimi në punë.

Kërkohet të paraqisni evidencë
Kërkohet të kini transportin tuaj.
Mund të plotësoni kërkesën për fëmijën tuaj në
se:







Banoni në qytetin e Worcesterit.
Fëmija juaj është 3 ose 4 vjeç.
Prioritet i jepet 4 vjeçarëve
Të ardhurat e familjes nuk kalojnë kufirin e të
ardhurave të përcaktuar nga qeveria federale.

Adresat e Shkollave të Tjera.
(të kësaj kategorie)

 Programi mësimorl i klasave parashkollore

i është
përshtatur zhvillimit dhe rritjes së duhur të fëmijëve dhe
plotëson nevojat individuale të çdo fëmije.

Greendale School
130 Leeds St.

 Përvojat mësimore nxitin ngritjen intelektuale, shoqërore,
dhe shpirtërore të çdo fëmije dhe njëkohësisht
mbështetin gatishmërinë e shkollës.

Shërbime Familjare:

 Mbështetje dhe ndjekje të çështjeve familjare

Mill Swan School
337 Mill St.

Millbury Street School
389 Millbury St.

 Përkrahje dhe referime në agjensi shoqërore për të
plotësuar çdo nevojë të familjes.

Shërbime Shëndetësore:

 Ekzaminime dhe mbështetje që përqëndrohen në
shërbime mjeksore, dentare, dhe ushqimore për çdo
fëmijë.

Qëndra Kryesore me orar ditor të plotë:





Sp

 Edukim shëndetësor dhe mbështetje për fëmijët dhe
familjet në shkollë dhe në shtëpi.

Pjsëmarrje Familjare:





Mundësi për prindërit që të marrin pjesë në aktivitete
shkollore dhe/ose aktivitete të zhvilluara në shtëpi të cilat
mbështesin programin mësimor.
Aktivitete familjare ofrohen në çdo ndërtesë gjatë gjithë
vitit.
Programe edukative dhe mbështetje për prindërit në
përshtatje me nevojat dhe interesat e familjeve.

Fëmijët me Nevoja Fizike/Mendore të Veçanta:




Ekzaminime mjeksore të zhvillimit fizik dhe mendor si dhe
krijimin dhe zbatimin e Planit Edukativ Individual.
Konsultime, shërbime, dhe mbështetje të lidhura mbi
gjëndjen shëndetësore mendore

Personeli i Shkollës Head Start ofron shërbime tranzitore për
fëmijët dhe familjet të cilët vijnë në programin tonë nga
shtëpia ose nga programet e tjera dhe kalojnë nga Head
Start në kopshtin e fëmijëve.

Head Start është shkollë e akredituar nga
Shoqata Kombëtare për
Edukimin e Fëmijëve të Vegjël

