
 
 

ق أور�غون للتعل�م المبكرلمحة عامة: خطة قطاع الرعا�ة والتعل�م المبكر  مركز �ش
learning-https://www.malesd.org/departments/early 

ي مقاطعة مالهور المنظمة الداعمة: 
ي منطقة خدمة التعل�م �ف  تخدم مقاطعات ب�كر ومالهور ووالواواليت

 التفض�الت العائل�ة المناطق الد�موغراف�ة السكان ذوي األول��ة

األطفال الذين ينحدورن من عائالت 
 الجئة

ي مقاطعة مالهور ح�ث تع�ش العائالت الالجئة وترتاد المدرسة، وقد  •
منطقة أونتار�و �ف

ي مقاطعة ما
 . 2022لهور بعد يناير تتمتد الخدمات لتشمل مجتمعات أخرى �ف

 مقدمو الخدمات الذين �مكن للعائالت أن تثق فيهم والذين �حظون ب�عجاب أطفالهم. 

ي �ستهدف ثقافة معينة. مقدمو الخدمات الذين �عرفون و�فهمون لغتهم وثقافتهم حيت ُ�فهم ما �حتاجه األطفال ع� نحو أفضل. مجاالت الرعا�ة/مرحلة ما قبل المدر   سة اليت

 �شمل هذا كل من التكال�ف وساعات التشغ�ل. تحتاج معظم العائالت إ� ساعات عطلة نها�ة األسب�ع وساعات عمل ضمن ن��ات مسائ�ة.  -التوافر  مدى

ي المساء والل�ل. 
ل األطفال، بينما �عمل اآلباء �ف ف ي قضاء الل�ل بم�ف

 اعتبارات إضاف�ة: مقدمو رعا�ة الطفل الذين يرغبون �ف

ي اإلرشاد اال 
/العاط�ف  خدمات عالج الصدمات النفس�ة.  -جتما�ي

ف الوالدين واألطفال ( ف (PCIتحتاج العائالت إ� تغط�ة موض�ع (التفاعل بني  )). IRCO) مع منظمة مجتمع المهاج��ن والالجئني

ا أعمار  اوح حال�� ي أونتار�و: ت�ت
ف �ف ا لمنظمة مجتمع المهاج��ن والالجئني ف عمر الم�الد  19وفق�  بني

ً
 وحيت عمر الخامسة،  طف�

ف الوالدين واألطفال   • ي برنامج التفاعل بني
ف �ف  جميع األطفال التسعة ع�ش مسجلني

ي مرحلة ما قبل المدرسة   •
ا �ف  ثالثة فقط من هؤالء األطفال هم حال��

 وال تعد مسألة ثقة.  -�شأن أهم�ة مرحلة ما قبل المدرسة ولماذا �جب عليهم إلحاق أطفالهم بها  تعد مرحلة ما قبل المدرسة تج��ة جد�دة بالنسبة لهذە الفئة من السكان، فهذي المسألة تتعلق بتثق�ف اآلباء  •
�ة كلغة ثان�ة ( • ف نامج اللغة اإلنجل�ي  )ESLسجلت كل أ�ة الجئة ب�ب
ا خطة تعل�م فرد�ة (  •  )IEPتمتلك عائلة واحدة حال��

 األطفال الذين ينحدرون من أصول التين�ة 
 

 �كر مقاطعتا مالهور و� •
ي للسكان بمقاطعة مالهور من  •

% من أصول 34.6و% من الب�ض 60.1يتألف األصل العر�ت
ي هذە المجتمعات �سبة  المولدوناألجانب  لالتين�ة. و�مثإسبان�ة أو 

 % من السكان. 9.5�ف
ة و�نحدرون من  • اوح أعمارهم من الم�الد وحيت عمر السابعة ع�ش �سبة األطفال الذين ت�ت

: مقاطع  أصول إسبان�ة �ي  % مقاطعة 56-46% مقاطعة مالهور: 12-6ب�كر:  ةكالتا�ي
 %9-1والوا: 

 %12-6مقاطعة ب�كر: 
 %56-46مقاطعة مالهور: 

 %9-1مقاطعة والوا: 
ة وال  • اوح أعمارهم من الم�الد وحيت عمر السابعة ع�ش النسبة المئ��ة لألطفال الذين ت�ت

 : �ة لغتهم األساس�ة �ي كالتا�ي ف  تمثل اإلنجل�ي
 %8-2مقاطعة ب�كر: 

 %39-30مقاطعة مالهور: 
 مقاطعة والوا: ال تتوفر ب�انات �شأن ذلك

 

ي 
ي المقام األول صع��ات �ف

�ة �ف ف ة الملونة وأولئك الذين يتحدثون اإلسبان�ة أو لغة أخرى غ�ي اإلنجل�ي عائلة و/أو يتحدث لغة الطفل. ينظر اآلباء إ� هذا األمر  العثور ع� مقدم خدمات �ع�ب عن الخلف�ة الثقاف�ة لليواجه معظم آباء األطفال ذوي الب�ش
ا �ش�ي إ� تفض�التهم لمقد�ي الخدمات الذين �مثلون ثقافاتهم ولغاتهم األم، و�تسق هذا األمر مع النتائج المستخلصة من اس  . 2019تب�ان العائالت لعام بوصفه تحد��

ف الذين تم توظ�فهم  ف جدي��ن توف�ي بيئة آمنة، تتضمن المعلمني ي �ستخدمها األطفال جنبا إ� جنب مع وجود موظفني ف الطعام و�شمل المعدات اليت حاجة إ� توف�ي رعا�ة  كبالثقة. هناأن �كون القائمون ع� رعا�ة الطفل جدي��ن  بالثقة و�جبوتجه�ي
ي مواقع مرك��ة بمختلف المناطق

ي وخالل األوقات غ�ي االعت�اد�ة. توف�ي الخدمات �ف
ي �ستطيع اآلباء تحملها.  بدوام جزئئ  الجغراف�ة ومختلف األسعار اليت

ي �حتاجونها  ي اللغة �مكنهم التواصل مع اآلباء واألطفال ح�ث �درس هؤالء المعلمون لألطفال المواد األ�اد�م�ة اليت ف ثنائيي ي مرحلة ر�اض األطفال. توف�ي معلمني
 من أجل إحراز النجاح �ف

 اعتبارات إضاف�ة:  

 غي�ي ما تحتاجه العائالت من رعا�ة األطفال �شكل موس�ي أثناء عمل مقد�ي الخدمات. هناك حاجة لت

ي مرحلة الطفولة المبكرة ( Pasos el Exitoبرنامج 
ف باإلسبان�ة. �جب إ�شاء رعا�ة الطفل كعمل تجاري قاECEضمن مبادرات التنم�ة ال��ف�ة لتط��ر أعمال رعا�ة الطفل لمتخص�ي التعل�م �ف بل للدوام. تحتاج إ� دعم تجاري شامل (وجود )الناطقني

 )؟ERDCمبادرة التنم�ة ال��ف�ة كأحد الموردين). هل يتل�ت مقدمو الرعا�ة الناطقون باإلسبان�ة إعانات الرعا�ة اليوم�ة المتعلقة بالعمل ( - Pasosبرنامج 

ي مقاطعة ب�كر 
ي تعرقل النقل �ف نامج توفر وسائل النقل ألولئك الذ -الحواجز اليت . يتم توف�ي وسائل النقل إ� مدرسة هانز التمه�د�ة ول�ن ال Head Startين �ع�شون خارج حدود المنطقة التعل�م�ة. ال تتوفر أي وسائل نقل للعائالت المشاركة ب�ب

ي جزء من النهار.  
ي تعمل �ف ل من المدرسة التمه�د�ة اليت ف  �شمل ذلك رحلة العودة إ� الم�ف

ي مقاطعة ب�كر. ما األدوات الالزمة لتوص�ل المعلومات إ� العائالت؟    ال يوجد مقد�ي خدمة
 من أصول إسبان�ة �ف

ي وال�ة أور�غون (
دد ع� ائتالف OCDCائتالف تنم�ة رعا�ة الطفل �ف ي ت�ت ة من العائالت اليت تينيون" ألنهم �فضلون أن �طلق عليهم من أصول إسبان�ة أو �ي عائالت من أصول التين�ة، ومع ذلك، فهم ال �حبون أن ينعتوا بكونهم "ال  OCDC): �سبة كب�ي

ي اللغة. 
ي وال�ة أور�غون هم معلمون ثنائئ

 مكس�ك�ة. معظم معلمو ائتالف تنم�ة رعا�ة الطفل �ف
 آلباء يتحدثون اإلسبان�ة:   Parent Café Parentsف�ما ��ي آراء وردت من برنامج 

ي مجتمعنا، و   •
 ل�ن الناس ال �دركونها، وال �عرفون الم��د عن ط��قة ��ش المعلومات حول تلك الموارد هنالك ال�ث�ي من الموارد �ف

 تحتاج مدينة ن�سا إ� خ�ارات ما بعد المدرسة   •
ي   •

وط الحصول ع� رعا�ة الطفل، ول�نها ال تزال ال تكسب ما �ك�ف ي �ش
ي ال �ستو�ف  المال لسداد تكال�ف الرعا�ة  منهناك حاجة لتوف�ي رعا�ة الطفل بأسعار معقولة للعائالت اليت

ي تع��ز التعل�م لمواصلة الس�ي نحو فرص األعمال غ�ي الزراع�ة  •
ان�ة لفصول دراس�ة للعائالت مع المساعدة �ف ف  تخص�ص م�ي

األطفال الذين ل�س لديهم * والد �عمل 
ي األ�ة المع�ش�ة 

 بأجر �ف
 

ي لفظة "�عمل بأجر" الشخص  *تعيف
و راتب الذي يتم توظ�فه مقابل أجر أ

ع� أساس مستمر و�حصل ع� مبلغ 
�عادل ع� األقل مستوى الحاجة 

 المحدد

 مقاطعتا والوا و��كر   •
 مقاطعة ب�كر:   •

 1,129-887األطفال من الم�الد وحيت عمر الثالثة 
 %29-13�سبة فقر األطفال من الم�الد وحيت عمر السادسة: 

 %12-6�سبة األطفال من أصول إسبان�ة: 
 مالهور: مقاطعة   •

 2,726-2,298األطفال من الم�الد وحيت عمر الثالثة 
 %48-32�سبة فقر األطفال من الم�الد وحيت عمر السادسة: 

 %56-46�سبة األطفال من أصول إسبان�ة: 
 مقاطعة والوا:   •

 500-258األطفال من الم�الد وحيت عمر الثالثة 
 %34-11�سبة فقر األطفال من الم�الد وحيت عمر السادسة: 

 %9-1�سبة األطفال من أصول إسبان�ة: 
ي أ�ة مع�ش�ة   •

النسبة المئ��ة لألطفال من الم�الد وحيت عمر الخامسة الذين �ع�شون �ف
ي القوى العاملة: 

 بدون أب أو أم �ف

 بيئة آمنة ونظ�فة ومشجعة. 

 التكال�ف المتكبدة ع� حساب النفقات الشخص�ة.   –القدرة ع� تحمل التكال�ف 

ي توفر خدمات ما قبل   المدرسة النصف يوم�ة. توف�ي ساعات وأ�ام عمل تتسم بالمرونة، وتوف�ي الرعا�ة الالحقة والرعا�ة نصف اليوم�ة لتلك األما�ن المتاحة اليت

ي موقع العمل. ال�ب 
ك أطفالهم لديها أثناء بحثهم عن عمل.  برنامج ما بعد المدرسة �ف ي �سمح للوالدين ب�ت  امج اليت

 اعتبارات إضاف�ة: 

ي فقدانهما لخ�ارات السكن. 
 يتجنب الوالدان العمل الذي قد يتسبب �ف

ي السكان مع انت
ا �ف اؤها تدفق� ي تم �ش س واليت ف ب�ي ي مقاطعة ن�ي

 قال العائالت القبل�ة إ� مقاطعة والوا. قد �شهد أرا�ف

 �ظهر تقي�م مقاطعة ب�كر أن عدم توافر رعا�ة الطفل �دفع العائالت إ� اتخاذ قرارات �شأن تنظ�م األ�ة. 

ي برنامج المساعدة المؤقتة لأل� المحتاجة (
 تحد�د المجاالت   –�سمعه مدر�و العائلة و�رونه ف�ما يتعلق بتفض�الت العائلة، ما الذي توضحه الب�انات  ما الذي –) SNAP)/برنامج مساعدات التغذ�ة التكم�ل�ة (TANFالعائالت المشاركة �ف

 المعلومات المتضار�ة: 

https://www.malesd.org/departments/early-learning


 %17-4مقاطعة ب�كر: 
 %13-5مقاطعة مالهور: 

 %32-1مقاطعة والوا: 
 ط. مقاطعتا ب�كر ومالهور كالهما فوق المتوس •

نامج  ف ب�ب ي إ� صدور المبادئ التوجيه�ة لمكافحة الفقر لذا ال � Head Startانخفضت احت�اجات المشاركني
ي مقاطعة والوا. هل �عزو ذلك �شكل جزئئ

ي المستقبل إذا تم إغالق برنامج �ف
وط؟ قد ال �كون األمر كذلك �ف ي العائالت ال�ش

 Headستو�ف
Start  أما�ن متاحة تنفذ برنامج  4بمقاطعة والوا (وهذا �شملPreschool Promise (PSP .(( 

ا. لم � ف عليها التنقل يوم�� �رايز و�تعني ي مدينة إن�ت
ي المقام األول �ف

نامج  Head Startعد لدى برنامج تعمل أ� مقاطعة والوا �ف ي مقاطعة والوا. يتوفر فصل درا�ي تم  Head Startأي وس�لة نقل. هناك مناقشات حول إغالق الفصول الدراس�ة ب�ب
�ف

ي توفر خدمات التعل�م ( ف كل من المدرسة والمنطقة التعل�م�ة اليت ي لديها قوائم أول��ة لعائالت مقاطعة والوا الESDمشاركته بني �رايز. ) واليت ي مدينة إن�ت
 ذين �عملون �ف

ي برنامج 
ل عندما تحتاج األ� المع�ش�ة ذات الدخل الفردي إ� رعا�ة كاملة للحفاظ ع� وظ�فتها  Head Startتأخذ هذە الفئة السكان�ة ذات األول��ة األما�ن المتاحة �ف ف ي الم�ف

ف �ف ي برن -و�كون اآلباء متاحني
تاح األما�ن المتوفرة �ف

ُ
ي  PSPامج عندما ال ت

�ف
�رايز.   مدينة إن�ت

 
من الم�الد وحيت عمر الثان�ة  -األطفال 

الذين �قل مستوى الفقر لدى أ�هم 
% عن مستوى الفقر 200بنسبة 

ي مناطق معزولة 
االتحادي و�ع�شون �ف
ا و/أو حدود�ة  جغراف��

 مقاطعات ب�كر ومالهور ووالوا •
 

ي الحصول ع� الخدمات المقدمة لأل 
ي األول من سبتم�ب التصدي للفجوة �ف

ف ع� برنامج  –طفال والذين �حل تار�ــــخ م�الدهم بعد تار�ــــخ انتهاء الخدمة �ف ف ع� القائمني نامج بمجرد بلوغه سن  Early Head Startح�ث يتعني نقل الطفل خارج خدمات ال�ب
نامج  ا ب�ب امج األخرى الممولة من القطاع العام مثل برنامج  – ، فال يوجد مكان ينتقل إل�ه الطفلHead Startالثالثة، و�ذا لم �كن الطفل مرتبط�   . PSPو�نطبق تار�ــــخ انتهاء الخدمة ع� ال�ب

  
ي الرئوي ي مجاالت اإلنعاش القليب

ف ع� شهادات معتمدة �ف ي �شمل بيئة آمنة وموات�ة �كون فيها الموظفون حاصلني   واإلسعافات األول�ة.  توف�ي الرعا�ة الج�دة واليت
 

ي تقدم رعا�ة ن ي مواقع متعددة مما �جعل التنقل اليو�ي لآلباء أ��� واقع�ة وفعال�ة من ح�ث التكلفة (المرافق اليت
 .صف يوم�ة فقط تجعل التنقل اليو�ي أ��� صع��ة). الم��د من التوافر �ف

 
ي نفس الفئة العم� 

ي لديها أ��� من طفل واحد �ف   �ة. انخفاض التكال�ف خاصة بالنسبة للعائالت اليت
ي ال يتوفر بها مقد�ي رعا�ة الطفل.  –مكان متاح لرعا�ة الطفل  0تقت� ع�   المناطق اليت

  
ي 

  بحاجة إ� رعا�ة بدوام جزئئ
  

  اعتبارات إضاف�ة: 
 لم تضف مقاطعة ب�كر أما�ن متاحة لألطفال من الم�الد وحيت عمر الثالثة •
�ي أي رعا�ة للع Early Head Startال �قدم برنامج  •

ف ف ول�س برنامج رعا�ة الطفلالم�ف   ائالت، فهو برنامج تمكني
ف  • ف اإلقل�ميني ي قدرة القوى العاملة/الموظفني

  مراعاة العجز �ف
ف األما�ن المتاحة لألطفال من عمر الم�الد وحيت عمر الثالثة من جانب ومن عمر الثالثة حيت عمر الخامسة من جانب آ • امج مجد�ة �جب تحقيق توازن بني من الناح�ة المال�ة، ح�ث أن �سبة الرضع واألطفال الصغار تجعل خر حيت تكون ال�ب

ات  .من الصعب ز�ادة الف�ت
ي الس�اسات لمقد�ي الخدمات، أي أنظمة مرشات مكافحة الح��ق للمرافق الجد�دة.  •

ات الجد�دة �ف   �جب مراعاة التغي�ي
ات الجد�دة وك�ف �مكن أن تف�د أعمالهم. مساعدة مقد�ي الخدمات  –) ERDCإعانات الرعا�ة اليوم�ة المتعلقة بالعمل ( •   ع� فهم التغي�ي

ي وال�ة أور�غون (
ي مدن ن�سا وفا�ي وأونتار�و  16االئتالف  ): أضافOCDCائتالف تنم�ة رعا�ة الطفل �ف

ل�ة �ف ف ي مدينة ن�سا عالوة ع� خدمات ال��ارات الم�ف
ا لألطفال من الم�الد وحيت عمر الثالثة �ف ا متاح�

�
  . مكان

ال الذين �عانون من إعاقات و/أو األطف
 احت�اجات الرعا�ة الصح�ة المزمنة

 مقاطعات ب�كر ومالهور ووالوا 
النسبة المئ��ة المقدرة لألطفال من عمر الثالثة وحيت الخامسة والذين يتلقون خدمات  •

ي مرحلة الطفولة المبكرة: 
 التعل�م الخاص �ف

 %8-5مقاطعة ب�كر: 
 %6-5مقاطعة مالهور: 

 %6-5ة والوا: مقاطع
: النسبة المئ��ة المقدرة لألطفال دون عمر السابعة والذين  • ي

معدل الفحص النمائئ
ي مستوى فقر �قل عن �سبة 

ا 185�ع�شون �ف % من مستوى الفقر الف�درا�ي وتلقوا فحص�
ا ع� األقل:  ا واحد�  نمائ��

 %33.4مقاطعة ب�كر: 
 %41.8مقاطعة مالهور: 

 %66.5مقاطعة والوا: 
نسبة المئ��ة المقدرة لألطفال من الوالدة إ� سن الثان�ة الذين يتلقون خدمات ال •

 التدخل المبكر (جم�عهم فوق المتوسط): 
 %2مقاطعة ب�كر: 

 %4-3مقاطعة مالهور: 
 %4-3مقاطعة والوا: 

ي ب�كر/مالهور أع� من المتوسط بالنسبة لخدمات التعل�م الخاص خالل  • تعد مقاطعيت
ا مرحلة الطفولة ا ا نمائ�� لمبكرة وأقل من المتوسط بالنسبة ألولئك الذين تلقوا فحص�

ا ع� األقل.   واحد�

ي أن �كون كل طفEI/ECSEالطفل مؤهل للحصول ع� خدمات برنامج التدخل المبكر/التعل�م الخاص خالل مرحلة الطفولة المبكرة (
ل ضمن خطة خدمة األ�ة الفرد�ة مؤهً� ) ول�ن ال توجد أما�ن متاحة بأسعار معقولة للطفل. يتمثل الهدف �ف

امج بغض النظر عن دخله. �مكن ل�ل  ف لل�ب   لعائلة دون االعتماد ع� الدخل. برنامج التدخل المبكر/التعل�م الخاص خالل مرحلة الطفولة المبكرة واآلباء تحد�د أفضل تنس�ب مدر�ي للطفل بناًء ع� احت�اجات الطفل/ا أخصائيني

ي 
امجتتسبب ال��ادة �ف ي بعض ال�ب

ي استبعاد العائالت �ف
   الدخل �ف

نامج التعل�م الخاص خالل مرحلة الطفولة المبكرة وهو ما ال �عد أفضل تن ي بعض األح�ان. أضافت مقاطعة ب�كر األطفال الذين ي��د دخل ذو�ــهم إ� فصل ب�ب
  س�ب مدر�ي �ف

ي مقاطعة مالهور ( -مقاطعة مالهور 
ي برامج MCCDC�عمل مركز تنم�ة الطفل �ف

امج. هعند تأهل Head Start) مع برنامج التدخل المبكر/التعل�م الخاص خالل مرحلة الطفولة المبكرة لوضع األطفال �ف  م لالنضمام لل�ب

ي برامج مثال�ة لتلب�ة احت�اجات األ�ة ومتطلبات األهل�ة. 
ا لوضع األطفال �ف   ستصبح شبكة التسج�ل مورد�

ا عن معدالت أع� من التحد�ات �شكل عام. وهذا �ش�ي إ� أ غ: أبل2021ع�ش�ة ع� مستوى الوال�ة ر�يع نتائج استب�ان األ�ة الم ي الخدمات آباء األطفال الذين �عانون من إعاقات و/أو احت�اجات رعا�ة صح�ة مزمنة أ�ض�
ن هناك نقصا �ف

ي المناطق الحدو 
  د�ة. المقدمة لهؤالء األطفال، وال س�ما أولئك الذين �ع�شون �ف

ي النمو و/أو احت�اجات رعا�ة صح�ة مزمنة عما إذا كانوا �ستف�دون عادة
من عدد من الخدمات. وعندما أ�د اآلباء أنهم �ستف�دون عادة من إحدى الخدمات، تم سؤالهم عما إذا كان وصول  وُسئل اآلباء الذين أشاروا إ� أن أطفالهم �عانون من إعاقات �ف

وس كوف�د أطفالهم إ� هذە الخدمات ي ف�ي ي الوصول إ� خدمات الفصول الدراس�ة النمائ�ة والخاصة. وتواجه النسبة المئ��19-قد تأثر بتف�ش
ي الحصول ع� خدمات . أفاد السواد األعظم من اآلباء بأنهم يواجهون مشا�ل �ف

ة األ��ب التال�ة صع��ات �ف
  الصحة العقل�ة والسلوك�ة. 

ي ي��د دخلها بنسبة وعادة ما تواجه العائالت ذات الد ي الحصول ع� الخدمات مقارنة بالعائالت اليت
. 200خل المنخفض صع��ة أقل �ف   % عن مستوى الفقر الف�درا�ي

ي ُطلب فيها من األطفال الذين �عانون من إعاقات و/أو احت�ا ف المجموعات عند فحص حاالت التكرار اليت ا بني �ة المزمنة الخروج من برنامج الرعا�ة. وُطلب من هؤالء األطفال الخروج من برنامج الرعا�ة جات الرعا�ة الصحظهرت االختالفات األ��� وضوح�
 حت�اجات الطفل النمائ�ة. ل أو لم يتمكن من تلب�ة ا%). عالوة ع� ذلك، كان من المرجح أن ُ�طلب منهم الخروج من برنامج الرعا�ة إما ألن مقدم خدمة الرعا�ة لم يتمكن من إدارة سلوك الطف14.7بمعدل مرتفع (يبلغ 



نامج من ح�ث  العائالت غ�ي المؤهلة لل�ب
ط الدخل للحصول ع� خ�ارات  �ش

ي مرحلة الطفولة المبكرة 
أخرى للتعل�م �ف

ي مجتمعها. 
 ممولة من القطاع العام �ف

اوح  ي معدل فقر ي�ت
ي تقع �ف العائالت اليت

ي  ف �سبيت % ع� مستوى 200-131بني
 الفقر الف�درا�ي 

وارد المحدودة والدخل ذوي الم
ف ( و�ي  -) ALICEالمحدود والموظفني

وس�لة جد�دة لتحد�د و�دراك معاناة 
ي �كون يرتفع دخلها  األ� المع�ش�ة اليت

فوق مستوى الفقر الف�درا�ي ول�نه ل�س  
ان�ة األساس�ة لأل�ة  ف ا لتحمل الم�ي كاف��

 المع�ش�ة. 

 

 

  مقاطعات ب�كر ومالهور ووالوا

مستوى  ع�% 200لألطفال من الم�الد وحيت عمر الخامسة الذين �عانون من الفقر< النسبة المئ��ة
>/    مستوى الفقر الف�درا�ي  ع�% 300الفقر الف�درا�ي

  سنوات 5) لمدة ACSتقديرات استب�ان المجتمعات األم��ك�ة (

  %90-56%/ 70-40مقاطعة ب�كر: 
  %98-69%/ 83-55مقاطعة مالهور: 

  %96-51%/ 70-31مقاطعة والوا: 

ف خالل عام  وس   2018حالة ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفني وقبل انتشار ف�ي
   19-كوف�د

  % من األ� المع�ش�ة44وال�ة أور�غون 
   %46مقاطعة ب�كر: 

   %54مقاطعة مالهور: 
   %45مقاطعة والوا: 

 

ف هم أ��� عرضة للخطر: العمال ضمن فئة ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود    والموظفني

ور� ف وهما: هؤالء العمال ال�ف ف من العمال ضمن فئة ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفني ي وجود مجموعتني
، الذين �عملون اآلن  ا زالو ون والذين ال لقد �سببت الجائحة �ف ف ور�ني ي موقع العمل؛ وهؤالء العمال غ�ي ال�ف

�عملون، عادة �ف
  أقل بكث�ي أو ال �عملون ع� اإلطالقساعات 

وس كوف�د -العائالت ذات الدخل المنفرد  ي بعض الحاالت و�سبب ف�ي
ي فرضها ا19-�ف ا لحالة عدم الت�قن اليت ل نظر� ف ي سن المدرسة والذين �مكثون بالم�ف

ل لرعا�ة األطفال الصغار �ف ف ي الم�ف
وس كوف�د، �ختار اآلباء البقاء �ف   . 19-نتشار ف�ي

نامج تدفع ت ف ل�ب ف رعا�ة الطفل أو العمل ألن العمل �جعلهم غ�ي مؤهلني ) Head Start (<100%كلفة الرعا�ة العائالت إ� االخت�ار بني   مستوى الفقر الف�درا�ي

نامج  ي تتأهل لاللتحاق ب�ب نامج  Head Startهنالك حاجة إ� إ�جاد نظام إلحالة العائالت اليت ي برنامج ، بHead Start firstل�لتحقوا ب�ب
اوح من  PSPح�ث �مكن شغل األما�ن المتاحة �ف ي مستوى الفقر الف�درا�ي بنسبة ت�ت

ي تندرج �ف من قبل العائالت اليت
اوح من   %. 131-200 ي مستوى الفقر الف�درا�ي بنسبة ت�ت

ي حال توافر فرص لهم، وهؤالء األطفال الذين  Head Startالتهم إ� برنامج وتمت إح Head Start% والذين �ستهدفهم برنامج 100-0السكان ذوي األول��ة هم األطفال الذين يندرجون �ف
�ف

اوح  ي مستوى الفقر الف�درا�ي بنسبة ت�ت
نامج 200-101يندرجون �ف  . . Preschool Promise% �جب استهدافهم لشغل أما�ن متاحة ب�ب

ي  ي برنام�ب
  Head Startن برنامج ؛ خدمات شاملة ضمPSPو Head Startممارسات عالج الصدمات النفس�ة �ف

  هنالك حاجة لتوف�ي رعا�ة األطفال من الم�الد وحيت عمر الثالثة. 

ي مقاطعة والوا (
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

  ): 21-5-10األما�ن المتاحة الحال�ة للتعل�م �ف

  مقاطعة والوا 
ي برنامج أومات�ال مورو  •

ا: ح�ث أن  Head Start/PSPامج ) و�رنUmatilla Morrow Head Start (UMCHSالتسج�ل �ف امج (منهم ستة < 15ُمغلق حال�� ا بهذە ال�ب ا مسجً� حال��    %)200%، وأر�عة <200-100%، وخمسة <100شخص�
ف أقل من  • ف أقل من 130مع وجود قائمة انتظار �شمل أر�عة أشخاص منهم شخصني   %200% وشخصني

�رايز   مدينة إن�ت

ي أو  Head Startبرنامج  • ي مقاطعيت
ي برنامج  لالتسج� ومورو مت�ال �ف

ا ول�ن قد �كون هناك تبد�ل لبعض عائالت برنامج  20(الذي �شمل  Head Start�ف ا) غ�ي مكتمل حال�� ا متاح�
�
  Walowa Head Startمكان

ي أومت�ال ومورو  Head Startبرنامج  • ي مقاطعيت
نامج  �ف اوح من  - Head Startتوجد قائمة انتظار ب�ب   %200%، منها خمس عائالت أقل من 200-130�شمل �سبة ت�ت

ف لخدمات التعل�م ( • ماوننت �رايز لمرحلة ما قبل الروضة، بها IMESDمنطقة ان�ت    %130عائلة ت��د عن �سبة  14)/المنطقة التعل�مة بمدينة إن�ت
   مدينة جوز�ف

  Head Start/PSPال يتوفر بها مقدمو خدمات برنامج  •
ي أومت�ال ومورو Head Startبرنامج  يوجد شخص واحد ع� قائمة انتظار  • ي مقاطعيت

  �ف
ي برنامج  •

ف �ف   Enterprise Head Startيوجد ثالث أشخاص مسجلني
ي برنامج  •

ف �ف ف اثنني ي مقاطعة والوا (والتسج�ل مغلق اآلن) Head Startتم �سج�ل شخصني
  �ف

ف لخدمات التعل�م ( • ماوننت ي منطقة ان�ت
ف �ف �رايز لمرحلة ما قبل ر�اض األطفالالمنطقة / )IMESDيوجد ثالثة أشخاص مسجلني ي إن�ت

  التعل�م�ة �ف
 

 
 

 
 
 


