يحصل برنامج  MRTO PDNعلى التمويل الالزم من وزارة
الصحة والخدمات البشرية في والية ماين ومكتب خدمات
الطفل واألسرة ورعاية األطفال والمنح الجماعية اإلنمائية

مكتب

وزارة الصحة والخدمات البشرية

خدمات الطفل واألسرة

موارد أخرى

موردك الخاص للبحث عن خيارات
رعاية الطفل في والية ماين

إن استخدام وظيفة البحث في Child Care
 Choicesما هي إال خطوة واحدة في عملية
البحث عن خيارات رعاية الطفل؛ فهناك العديد
والعديد من الموارد المتاحة لمساعدتك على
البحث واتخاذ القرار المناسب .يمكنك االطالع
على معلومات عن:
• التصنيفات المتدرجة لبرنامج Quality
 ،for MEوهو تصنيف الجودة بوالية ماين
ونظام التحسين؛
• القوائم المرجعية المقرر استخدامها عند
زيارة البرامج؛
• معلومات مخصصة لألسر عن تنمية الطفل
ورعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
تمت إتاحة هذا المنشور بموجب المنحة رقم 90TP0028

الصادرة من مكتب رعاية الطفل وإدارة األطفال واألسر
ووزارة الصحة والخدمات البشرية .وتقع مسؤولية محتوياته
على عاتق المؤلفين وال تم ّثل بالضرورة اآلراء الرسمية
لمكتب رعاية الطفل أو إدارة األطفال واألسر أو وزارة
الصحة والخدمات البشرية.

أنواع برامج الرعاية

كيفية البحث

هذه هي أنواع البرامج المدرجة في وظيفة البحث على

تسمح لك خاصية البحث بالبحث بحسب:

:Child Care Choices

•

رعاية طفل باألسرة :هذه البرامج مصممة لرعاية األطفال

ما هو برنامج Child Care Choices؟
 Child Care Choicesهو المورد اإللكتروني
بوالية ماين لمساعدة األسر في البحث عن خيارات
رعاية الطفل المتاحة أمامهم ومعرفتها.
يمكنك استخدام أداة البحث للبحث عن خيار رعاية
الطفل الذي يلبي احتياجات أسرتك .يمكن معرفة ما
يلي عند زيارة الموقع اإللكتروني:
• أنواع رعاية الطفل في والية ماين والموارد
المتاحة لمساعدتك على اختيار البرنامج المناسب
ألسرتك

داخل منزل خاص وتخدم غالبًا فئات عمرية متعددة.

•

مركز لرعاية الطفل :هذه البرامج مصممة لرعاية األطفال في
منشأة مخصصة لرعاية األطفال .وغالبًا ما يُجمع األطفال
حسب عمرهم في مراكز لرعاية األطفال.

•

مدرسة الحضانة :يقدم هذا البرنامج برامج لألطفال لمدة ال
تزيد عن  3ساعات يوميًا .وتقدم بعض مدارس الحضانة
جلسات صباحية ومسائية ،لكن ال يحضر األطفال سوى جلسة
واحدة يوميًا.

 Head Start: Head Startبرنامج اتحادي يعزز
االستعداد المدرسي لألطفال من عمر يوم وحتى خمسة أعوام
مخصص لألسر منخفضة الدخل عن طريق تعزيز نموهم
المعرفي واالجتماعي والعاطفي .ويخدم برنامج Head
 Startاألطفال في سن ما قبل المدرسة وأسرهم .وتوفر
ضا برنامج Early
العديد من برامج  Head Startأي ً
 ،Head Startالذي يخدم الرضع واألطفال صغار السن
والنساء الحوامل وأسرهم الذين يقل دخلهم عن مستوى الفقر
االتحادي .وقد تكون البرامج لكامل اليوم أو لجزء منه.

• برنامج  ،Quality for MEوهوتصنيف الجودة
ونظام التحسين بوالية ماين

•

نوع الرعاية (رعاية طفل باألسرة أو مركز لرعاية
الطفل)؛
العنوان والمسافة؛
المدينة أو الرمز البريدي؛
التصنيف المتدرج في برنامج Quality for

ME؛
• الفئات العمرية المشمولة بالخدمة.
النتائج متاحة على خريطة وكقائمة يمكن تنزيلها وتشمل:
ف

اسم البرنامج والعنوان ورقم الهاتف؛

• نوع البرنامج والفئات العمرية المشمولة بالخدمة؛
• التصنيف المتدرجة في برنامج Quality for
ME؛
• اتجاهات القيادة؛
• تفاصيل الترخيص.
إذا كانت لديك أسئلة عن البحث عن رعاية الطفل ،يُرجى
االتصال على الرقم  1-877-6805866للتحدث إلى
مورد رعاية الطفل وإدارة اإلحالة في وزارة الصحة
والخدمات البشرية في والية ماين ومكتب خدمات الطفل
واألسرة.

• معلومات ترخيص رعاية الطفل

اتصل بنا

• موارد لألسر ،بما في ذلك المساعدة على سداد

Maine Roads to Quality
Professional Development Network
childcarechoices@maine.edu
تفضل بزيارتنا على الموقع اإللكتروني:
https://childcarechoices.me

مقابل رعاية الطفل

تابعنا على :Facebook
facebook.com/childcarechoicesmaine

