د اولیه زده کړو نوم لیکنه په  Santa Clara Countyکښي
د یو کوچني  ٪۹۰د ماغ په پنځه کلنئ کي وده کوي ،همدغه علت دي چی د اولیه زده کړو د پروګرامونه په منظم شکل تعقیبول په ژوند کي د
کامیابی او راتلونکي مسلک لپاره قوي تهدابونه جوړوي .د سانټا کالرا کانټي د تعلیم دفترد کورنیانو او کوچنیانو پالونکو سره د مرسته کولو
.لپاره منابع لري تر څو دوي وکوالیی سی د خپلو کوچنیانو د ضرورت وړ پروګرامونه پیدا کړي او خپل کوچنیان پکښي شامل کړي

 +۵کلنو

د  ۵-۳کلنو

د وړکتون پروګرامونه

د ښوونځي مخکنی او دوه کلن د
وړکتون پروګرامونه
انتخابونه:
د کوچنیانو اعتباري پالنه په کورنۍ
کورونو کي
د مرکز اساس اعتباري د ښوونځي
مخکني پروګرامونه
اعتباري بی ٍم ثاله پروګرامونه
مفت او کم قیمته پروګرامونه
د ښوونځي عملیاتي پروګرامونه

انتخابونه:
د ښوونځي عملیاتي پروګرامونه
د ښوونځي مخکي او وروسته
اعتباري او بی ٍم ثاله اعتباري
پروګرامونه

د زیږیدني
څخه تر  ۲کلنۍ
د کوچنیانو او ماشومانو پروګرامونه
انتخابونه:
په مرکزونو او کورنۍ کورونو کي د
کوچنیانو اعتباري پالنه
اعتباري بی ٍم ثاله پروګرامونه
مفت او کم قیمته پروګرامونه

کامیابی وختی شروع کیږئ

یو کوچنی چی د زده کړې په لومړنیو پروګرامونو کي شامل سی او په منظمه توګه ګډون پکښی وکړئ...

ډیر امکان لري چي د ټوله ژوند د
دوران عاید یی زیات سئ

ډیر امکان لري چی
کالج ته والړ سي

ډیر امکان لري چی د دریم صنف
په پای کي یو ماهر لوستونکي
واوسي

کوالیی سی چی د راتلونکي زده
کړې لپاره مهم ادراکي ،ټولنیز او
احساساتي مهارتونو ته پراختیا
ورکړي

برعکس و ګورئ

ایا تاسو پوهیدي؟ په کلفورنیا کی به ډیر ژر ټوله څلور کلن ماشومان د مفت انتقالي وړکتون وړ وګرخي .د ال زیاتو
پوهیدلو لپاره داغه ویب پاڼه وګوري www.enrollsantaclara.org

د پروګرامونو ډولونه
آعتباري بی ٍم ثاله پروګرامونه

د ښوونځی پروګرامونه
د ښوونځی لخوا پر مخ وړل کیدونکي
پروګرامونه په ښوونځي کي پر مخ وړل
کیږي .د انتقال کوونکي وړکتون او وړکتون
پروګرامونه مفت دي او د کډوالي د
وضعیت په پام کي نیولو بغیر د ټولو لپاره
خالص دي.ښوونځياني کیدایی سي د
ښوونځي مخکني پروګرامونه مفت ،په کم
فیس او یا د فیس پر اساس وړاندي کړي.

ااعتبار لرونکي بی ٍم ثاله پروګرامونه په
قانوني توګه بغیر د کوم لیسنس څخه
ادامه لرالیي سی .دوي شاید خپل
خدمات په کورونو ،مرکزونو ،ښاري
پروګرامونو ،همکار والدینو ،د ښوونځي
څخه مخکي او وروسته د ښوونځي له
طریقه وړاندي کړي .د بی مثاله اعتباري
پروګرامونو وړاندي کوونکي مکلف دي
چی جنایې سابقه ونلري.

اعتباري پروګرامونه
اعتباري پروګرامونه په مرکزونو او یا
کورنۍ کورنو کي پر مخ وړل کیږي او باید
د کلفورنیا د ټولنیزو خدمتونو د څانګۍ
لخوا د جواز ټاکل شوي اړتیاوي پوره
کړي .په داغه کښی مفت او کم قیمته
پروګرامونه موجود دي لکه د (Head
 )Startاو د (State California
 )Program Preschoolپروګرام.

يو پروګرام پیداکړي
د کوچنیانو د پاملرني او ښوونځي مخکني پروګرامونه
د  Santa Clara Countyد ماشومانو د پاملرني سرچینې او
راجع کولو پروګرام و هري کورني ته د کوچنیانو د ساتني او
ښوونځی مخکي پروګرامونو با کیفیته معلومات د دوي د
اړتیاوو مطابق وړاندي کوي.
زموږ سره اړیکه و نیسئ
childcarescc@sccoe.org
)669-212-KIDS (5437
www.childcarescc.org

زموږ د ویب پاڼي څخه
لیدنه وکړئ تر څو د
ماشومانو پاملرني با
کیفیته لیسټ ډانلوډ
کړئ

د ښوونځي شموولیت
په ښوونځي ،د ښوونځي مخکي زده کړي ،انتقال کوونکي
وړکتون او وړکتون کي د شموولیت لپاره ،لطفأ خپل د محلي
ښوونځي یا ناحیه سره تماس کي سي .د Santa Clara
 Countyدفتر د کامیابی د زینو ویب پاڼه تاسو د شموولیت
مهم منابع وړاندي کوي.
د شموولیت منابع
www.enrollsantaclara.org

د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره پروګرامونه او مالتړونه

د مهاجرو کورنیو لپاره پروګرامونه او مالتړونه

د شاملولو همکاري د ښوونکو او کورنیو لپاره چي خاص اړتیا
لروونکي ماشومان لري وړیا مرستې ،سرچینې او ارجاعي ،
وړاندي کوي .د ماشومانو د ټول شموله پاملرنې او ښوونځي
څخه مخکې د پروګرام د لیسټ لپاره د شاملولو د ټلیفوني
لیکي سره اړیکه ونیسئ.

 MESRPد والدینو او د دوي د ښوونځي څخه د مخه
ماشومانو لپاره د کورنۍ د سواد زده کړې پروګرام دي چی د
مهاجرت زده کړي لخوا د  Santa Clara Countyد ښوونې
او روزنې په دفتر کي اداره کیږي .هغه کورنیاني چی ماشومان
يې د دریو کلنو څخه تر پنځه کلنو پوري ويو هغوي ته د خدمت
کولو آولیت ور کول کیږي.

زموږ سره اړیکه و نیسئ
408-453-6651
inclusionwarmline@sccoe.org
www.inclusioncollaborative.org

زموږ سره اړیکه و نیسئ
408-453-6770
https://sccoe.to/mesrp

