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 د ۳-۵ کلنو

 
۵+ کلنو

 

د یو کوچني ۹۰٪ د ماغ په پن�ه کلنئ کي وده کوي، همدغه علت دي چی د اولیه زده ک�و د پرو�رامونه په منظم شکل تعقیبول په ژوند کي د 
کامیابی او راتلونکي مسلک لپاره قوي تهدابونه جوړوي. د سان�ا کالرا کان�ي د تعلیم دفترد کورنیانو او کوچنیانو پالونکو سره د مرسته کولو

.لپاره منابع لري تر �و دوي وکوالیی سی د خپلو کوچنیانو د ضرورت وړ پرو�رامونه پیدا ک�ي او خپل کوچنیان پک�ي شامل ک�ي

د کوچنیانو اعتباري پالنه په کورن�
کورونو کي

د مرکز اساس اعتباري د �وون�ي
مخکني پرو�رامونه

اعتباري بی ٍمثاله پرو�رامونه

مفت او کم قیمته پرو�رامونه

د �وون�ي عملیاتي پرو�رامونه

انتخابونه:

 

د کوچنیانو او ماشومانو پرو�رامونه د �وون�ي مخکنی او دوه کلن د
وړکتون پرو�رامونه 

 

د وړکتون پرو�رامونه

په مرکزونو او کورن� کورونو کي د
کوچنیانو اعتباري پالنه

اعتباري بی ٍمثاله پرو�رامونه

مفت او کم قیمته پرو�رامونه

انتخابونه:

 
 

د �وون�ي عملیاتي پرو�رامونه
د �وون�ي مخکي او وروسته
اعتباري او بی ٍمثاله اعتباري

پرو�رامونه

انتخابونه:

 
 

برعکس و �ورئ

 

یو کوچنی چی د زده ک�ې په لوم�نیو پرو�رامونو کي شامل سی او په منظمه تو�ه ��ون پک�ی وک�ئ...
کامیابی وختی شروع کی�ئ

   د اولیه زده ک�و نوم لیکنه په  Santa Clara County ک�ي 

کوالیی سی چی د راتلونکي زده

ک�ې لپاره مهم ادراکي، �ولنیز او

احساساتي مهارتونو ته پراختیا

ورک�ي

 

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

واوسي

 
 

ډیر امکان لري چی
کالج ته والړ سي

 

ډیر امکان لري چي د �وله ژوند د
دوران عاید یی زیات سئ

آیا تاسو پوهیدئ؟ په کالیفورنیا کې ډیری 4 کلن ماشومان د وړیا انتقالي وړکتون لپاره مسحتق ��ل کی�ي. د ال زیاتو معلوماتو
لپاره www.enrollsantaclara.org ته مراجعه وک�ئ.

http://www.enrollsantaclara.org/


د پرو�رامونو ډولونه

اعتباري پرو�رامونه

 
آعتباري بی ٍمثاله پرو�رامونه

 
اعتباري پرو�رامونه په مرکزونو او یا

کورن� کورنو کي پر مخ وړل کی�ي او باید

د کلفورنیا د �ولنیزو خدمتونو د �ان��
لخوا د جواز �اکل شوي اړتیاوي پوره

ک�ي. په داغه ک�ی مفت او کم قیمته

Head) پرو�رامونه موجود دي لکه د

State California) او د (Start
Program Preschool) پرو�رام.

 

د �وون�ی پرو�رامونه
 

د �وون�ی لخوا پر مخ وړل کیدونکي
پرو�رامونه په �وون�ي کي پر مخ وړل

کی�ي. د انتقال کوونکي وړکتون او وړکتون

پرو�رامونه مفت دي او د ک�والي د

وضعیت په پام کي نیولو بغیر د �ولو لپاره

خالص دي.�وون�ياني کیدایی سي د

�وون�ي مخکني پرو�رامونه مفت، په کم

فیس او یا د فیس پر اساس وړاندي ک�ي.

 

يو پرو�رام پیداک�ي

په �وون�ي، د �وون�ي مخکي زده ک�ي، انتقال کوونکي
وړکتون او وړکتون کي د شموولیت لپاره، لطفأ خپل د محلي

Santa Clara وون�ي یا ناحیه سره تماس کي سي. د�

County دفتر د کامیابی د زینو ویب پا�ه تاسو د شموولیت
مهم منابع وړاندي کوي.

د شموولیت منابع
www.enrollsantaclara.org 

د شاملولو همکاري د �وونکو او کورنیو لپاره چي خاص اړتیا
لروونکي ماشومان لري وړیا مرستې، سرچینې او ارجاعي ،

وړاندي کوي. د ماشومانو د �ول شموله پاملرنې او �وون�ي

�خه مخکې د پرو�رام د لیس� لپاره د شاملولو د �لیفوني

لیکي سره اړیکه ونیسئ.

زموږ سره اړیکه و نیسئ

6651-453-408 
inclusionwarmline@sccoe.org

www.inclusioncollaborative.org

د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره پرو�رامونه او مالت�ونه
 

د �وون�ي شموولیت

د Santa Clara County د ماشومانو د پاملرني سرچینې او
راجع کولو پرو�رام و هري کورني ته د کوچنیانو د ساتني او

�وون�ی مخکي پرو�رامونو با کیفیته معلومات د دوي د

اړتیاوو مطابق وړاندي کوي.
 

زموږ سره اړیکه و نیسئ 

childcarescc@sccoe.org 
5437-212-669

www.childcarescc.org

زموږ د ویب پا�ي �خه

لیدنه وک�ئ تر �و د
ماشومانو پاملرني با

کیفیته لیس� ډانلوډ
ک�ئ

 

د کوچنیانو د پاملرني او �وون�ي مخکني پرو�رامونه
 

د سان�ا کالرا کاون�ي د �وونې او روزنې دفتر د لم�ۍ شروع، په
وخت لم�ۍ شروع او د کالیفورنیا CSPP او CCTR �ول�ي پرمخ

وړي. پرو�رامونه مستحقوکورنیو ته د بشپ�ې ور�ې او نیمې

ور�ې نرسري �وون�ي خدمتونه، وړیا یا کم ل��ت سره وړاندې

کوي.

 
زموږ سره اړیکه و نیسئ

6900-453-408 
https://sccoe.to/ELS

 

د لم�ۍ شروع او د کالیفورنیا ایالت د نرسري �وون�ي برنامه 

ااعتبار لرونکي بی ٍمثاله پرو�رامونه په
قانوني تو�ه بغیر د کوم لیسنس �خه

ادامه لرالیي سی. دوي شاید خپل

خدمات په کورونو، مرکزونو، �اري

پرو�رامونو، همکار والدینو، د �وون�ي

�خه مخکي او وروسته د �وون�ي له

طریقه وړاندي ک�ي. د بی مثاله اعتباري
پرو�رامونو وړاندي کوونکي مکلف دي

چی جنایې سابقه ونلري.

د سان�ا کالرا کاون�ي د �وونې او روزنې دفتر د مهاجرو کورنیو لپاره پرو�رامونه او مرستې چمتو کوي. د نورو معلوماتو لپاره،
408-453-6770. سره اړیکه ونیسئ.

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/article/early-head-start-programs
https://sccoe.to/ELS

