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 Head همدا نن معلوم کړئ که چېرته ستاسو کورنۍ د

Start او Early Head Start د پروګرامونو د خدمتونه 

لپاره وړ وئ!

تاسو ته نږدې د یو پروګرام رسه په اړیکه کولو رسه نور 

معلومات ترالسه کړئ!

د خپلې کورنۍ د وړتیا او د پروګرام ځایونو ●

په اړه نور معلومات پدې کې ومومئ 

 .https://acf.hhs.gov/headstart

که کومه پوښتنه لرئ، په )وړیا( 763-6481-●

866 شمېرې باندې زنګ ووهې. 

یا

د نورو معلوماتو لپاره د دې ځایي پروګرام رسه اړیکه 

ونیسئ:

آیا متحده ایاالت ستاسو نوی کور دی؟
د ماشومتوب راتلونکې وړیا پروګرامونه د هغو مستحق کورنیو لپاره شتون لرې 

چې کم عمره ماشومان لري.

د Head Start پروګرامونه د توپیر خدماتو له الرې د زیږون څخه تر 5 کلنۍ پورې د ماشومانو د ودې مالتړ کوي، د ابتدايي زده 

کړې او پراختیا، او د کورنۍ روغتیا په شمول ځینې Head Start د وړکتون پروګرامونه یوازې هغه کورنۍ ته خدمت کوي چې 

عمرونه یې له 3 څخه تر 5 کلونو پورې وي. د Early Head Start  پروګرامونه د هغو کورنیو لپاره خدمت کوي چې نوي زېږیديل تر 

3 کلنۍ پورې ماشومان ولري. او ډیر د مته لرونکو کورنیو خدمت هم کوي.

زموږ پروګرامونه د ماشومانو رسه مرسته کوي چې په ښوونځي او ژوند کې د دوی د اوسني اړتیاوو او قابلیت رسه سم د زده کړې 

تجربو له الرې بریايل يش.

دا پروګرامونه کیدای يش ستاسو د اړتیاو رسه سم په بدله توګه ترتیباتو کې چمتو يش، په شمول د کورنۍ د ماشوم پاملرنې ځایونه، 

ستاسو خپل کور، او د Head Start او Early Head Start مرکزونو کې.   

د Head Start ټول پروګرامونه د مختلفو کلتوري پس منظره کورنیو ته خدمت کوي او څوک چې په بدل ډول ژبو کې خربې کوي.

د ماشومانو او کورنیو لپاره د Head Start خدمتونه

د ماشومانو خدمتونه

لومړنۍ زده کړه او پرمختګ
وږ د لومړنۍ زده کړې د بنسټ په توګه پیاوړې اړیکې جوړې کړې دي. 

وږ له زده کړې رسه د لوبو، اخالقو توضیحاتو او رهربي شویو فعالیتونو له الرې مرسته کوو.  

وږ د ماشوم له ټولنیز او احسايس پرمختګ رسه مرسته کوو.  

موږ راتلونکې ریاضی ته وده ورکوو، طبیعې علوم، ژبه، او د لیک لوستلو وړ الرې ته راوستلو کې د ماشومانو په کورنې ژبو او په  

ګلیسی کې مرسته کوه. 

روغتیا او ښه والې  
وږ د کور دننه او بهر فزیکي پرمختګ ته وده ورکوو.  

موږ سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، او روغ سپک خواړه وړاندې کوو. 

موږ طبي، د غاښونو، د اوریدو، د سرتګو او د چلند معاینات چمتو کوو. 

د کورنی همکاری او روغتېا

موږ د مور او پالر او کورنۍ خدمتونه وړاندې کوو.  

موږ له کورنیو رسه مرسته کوو چې په ګران وختونو کې مرسته ترالسه کړی. 

موږ له کورنیو رسه مالتړ ېو چې څرګنده کړو او خپلو موخو ته ورسېږي، د هستوګنځي په اړه د موخو په ګډون، ، دندې، زده  

کړې او مور او پالر.

موږ مور او پالر ته بلنه ورکوو چې د خپل ماشوم په اړه معلومات او پوهې رشیکي کړي. 

موږ کورنیو ته بلنه ورکوو تر څو په پروګرام کې د ماشومانو او کورنیو د تجاربو د ښه کېدو لپاره حل الرې وړاندیز کړي. 

د معلولیت خدمتونه

موږ د ماشومانو ځواکمنتیا جوړوو.  

د هر ماشوم اړتیاوو پوره کولو لپاره موږ انفرادي تجربې کوو. .  

کله چې نورو ارزونې ته اړتیا وي، موږ له مور او پالر او ټولنیزو ادارو رسه مرسته کوه.  

د لېونتوب روغتیا خدمتونه

•موږ له کورنیو رسه مرسته کوو تر څو د خپلو ماشومانو په اړتیاوو پوه شې.  

•موږ د ماشومانو او کورنیو لپاره د لېونتوب روغتیا خدماتو رسه مرسته کوو، که اړتیا وی. 

https://acf.hhs.gov/headstart
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