
از بدو تولد تا 2
 سال�ی

 

5-3
سال

 
5+ سال

 

۹۰ فیصد مغز یک کودک در سن پنج سالگی رشد می کند، به همین دلیل است که پیگیری منظم برنامه های آموزش پایه های قوی برای
موفقیت در زندگی و آینده شغلی ایجاد می کند. اداره آموزش و پرورش Santa Clara County منابعی برای کمک به خانواده ها و والدین

پرورش دهنده دارد تا برنامه های مورد نیاز فرزندان خود را بیابند و فرزندان خود را نیز شامل کنند.

 

پرورش اعتباری فرزندان در خانه

های فامیلی

برنامه های پیش دبستانی

(مکتبی) معتبر مبتنی بر مرکز
برنامه های معتبر بی نظیر

برنامه های رایگان و کم هزینه

برنامه های عملیاتی مدرسه

گزینه ها:

 

برنامه های نوزاد و کودک

 

برنامه های پیش دبستانی و دو ساله

 مهد کودک (کودکستان)
برنامه های مهد کودک

 

اعتبار فرزندان در مراکز و خانه های
خانواده

برنامه های معتبر بی نظیر

برنامه های رایگان و کم هزینه

گزینه ها:

 
 

برنامه های عملیاتی مدرسه

(مکتب)
اعتباربخشی پیش و پس از

مدرسه (مکتب) و برنامه های

اعتباربخشی بی نظیر

گزینه ها:

 
 
 

برعکس را ببینید

کودکی که در برنامه های آموزش ابتدایی شرکت می کند و به طور منظم ...

موفقیت زود شروع می شود

 

   Santa Clara County ثبت نام آموزش ابتدایی در

 

می تواند مهارت های شناختی،

اجتماعی و عاطفی انتقادی را

برای یادگیری آینده توسعه دهد

 
 

به احتمال زیاد در پایان کالس

(صنف) سوم یک خواننده خبره
(ماهر) است

 
 
 
 

به احتمال زیاد رفتن

به دانشگاه
 

احتمال افزایش درآمد مادام

العمر شما بیشتر است 

 

آیا میدانستید؟ بسیاری از کودکان 4 ساله در کالیفرنیا واجد شرایط انتقال کودکستان رایگان هستند. برای کسب معلومات
بیشتر به www.enrollsantaclara.org مراجعه کنید.



انواع برنامه ها
 

برنامه های اعتباری

 
برنامه های قابل اعتماد بی نظیر

 
برنامه های اعتباری در مراکز یا خانه های

خانگی اجرا می شوند و باید شرایط صدور

مجوز را که توسط دپارتمانت خدمات

اجتماعی کالیفرنیا تعیین شده است،

برآورده کنند. این شامل برنامه های رایگان
و کم هزینه، مانند برنامه (Head Start) و

California State Preschool) برنامه

Program) است.
 
 

برنامه های مدرسه

رنامه های مدرسه ای (مکتبی) در مدرسه

(مکتب) اجرا می شود. برنامه های
مهدکودک (کودکستان) و مهدکودک

(کودکستان) حمل و نقل برای همه رایگان
و بدون توجه به وضعیت مهاجرت آزاد

است. مدارس ممکن است برنامه های

پیش دبستانی را به صورت رایگان، با

هزینه کاهش یافته یا بر اساس هزینه ارائه
دهند.

 
 
 

یک برنامه دریابید

برای حضور در مدرسه، پیش دبستانی، مهدکودک انتقالی و

مهدکودک، لطفاً با مدرسه یا منطقه محلی خود تماس

Santa Clara County بگیرید. وب سایت پله های موفقیت

منابع مهمی را برای تعامل به شما ارائه می دهد.

منابع گنجاندن:
www.enrollsantaclara.org 

مشارکت شامل کمک های مالی، منابع و ارجاعي رایگان برای

معلمان و خانواده های دارای کودکان با نیازهای ویژه ارائه می

دهد. برای دریافت لیست برنامه های مراقبت از کودک و

.پیش دبستانی با خط تلفن فراگیر تماس بگیرید
 

با ما تماس بگیرید:
6651-453-408 

inclusionwarmline@sccoe.org
www.inclusioncollaborative.org

برنامه ها و حمایت از کودکان دارای معلولیت

 

شمول مدرسه

 

Santa Clara برنامه منابع و برنامه ارجاع مراقبت از کودک

County اطالعات با کیفیتی را در مورد برنامه های مراقبت
از کودک و پیش دبستانی (مکتبی) متناسب با نیازهای آنها

ارائه می دهد.با ما تماس بگیرید
 

با ما تماس بگیرید:
childcarescc@sccoe.org 

5437-212-669
www.childcarescc.org

برای دانلود لیست با

کیفیت مهد کودک از

وب سایت ما دیدن

کنید

 

برنامه های مراقبت و تحصیل در دوران اولیه کودکی

 

Santa Clara County)اداره معارف ولسوالی سانتا کالرا
Head start، Early Head صنف (Office of Education
Start و کالیفرنیا CSPP و CCTR را اداره می کند. برنامه ها
خدمات پیش مکتب تمام روز و نیمه روز را به صورت رایگان

یا کم هزینه به خانواده های واجد شرایط ارائه می دهند.
 

با ما تماس بگیرید:
6900-453-408 

https://sccoe.to/ELS
 

Head Start و برنامه پیش مکتب ایالتی کالیفرنیا

برنامه های معتبر بی نظیر می توانند به

صورت قانونی بدون مجوز ادامه دهند.

آنها ممکن است خدمات خود را از
طریق خانه ها، مراکز، برنامه های

شهری، والدین مشترک، پیش دبستانی

(مکتبی) و پس از مدرسه (مکتب) ارائه
دهند. ارائه دهندگان مدارک بی نظیر

ملزم به داشتن سابقه کیفری (جنایی)
هستند.

 
 
 
 

اداره معارف ولسوالی سانتا کالرا برنامه ها و حمایت هایی را برای خانواده های مهاجر فراهم می کند. برای معلومات بیشتر با
شماره 408-453-6770 تماس بگیرید.

https://sccoe.to/ELS

