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ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗرﺣﯾب ﻋﻧد دﺧوﻟك إﻟﻰ
اﻟﻣرﻛز أو ﺳﻛن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
وﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻌﻠﻣون وﯾﺳﺎﻋدون اﻷطﻔﺎل.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟدﯾﮭم
اﻧﺗﻣﺎءات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة.

ﯾﺗم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻌب ﻣﻌًﺎ ﯾﻘوم
اﻟﻣﻌﻠﻣون ﺑﻣﺳﺎﻋدة
اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣل
اﻟﻧزاﻋﺎت.

ب رنامج مساعدة
رعاية الطفل
دليل الموارد للعوائل التي
ال مأوى لها

ﯾﺷرف اﻟﻣﻌﻠﻣون ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل وﯾﺷﺎرك
اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻌب اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب
ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل وﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻷﺣﺟﺎم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ؛ ﯾﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻧﺳب أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس إﻟﻰ
اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت.

ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﺗدرﯾﺑًﺎ
ﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز أو ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ آﻣﻧﺔ
وﺻﺣﯾﺔ .ﺗم ﺗرﻛﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
وطﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣرﯾق وأﺟﮭزة اﻹﻧذار ﻣن اﻟﺣرﯾق وﻣﻌدات
اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻷﺧرى وﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ وإﺗﺎﺣﺗﮭﺎ .ﻧﺷر اﻟﻣرﻛز أو
ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠطوارئ ووﺳﺎﺋل
اﻻﺗﺻﺎل ﺑواﻟدي اﻷطﻔﺎل أو اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﯾﮭم.

ﺣﺎول اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎل ﯾﻘل ﻣﻌدﻟﮫ اﻟﯾوﻣﻲ
ﻋن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻌدل أو أﻗل ﻣن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ
ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻐﯾر
ﺿرورﯾﺔ.

الخطوة التالية إلرشادك
عبرإجراءات CCAP
إدارة لويزيانا التعليمية
مركز تلقي المكالمات 1-877-453-2721 • ldeccap@la.gov
www.louisianaschools.com

اآلن بعد أن قدمت طلب  ، CCAPإليك خط واتك التالية.

إدارة لويزيانا التعليمية

سيكون لديك ما يصل إلى  90يو ًم ا تقويم يً ا إلكمال وإرسال الوثائق
التالية من أجل متابعة تلقي الخدمات.

•إدارة لويزيانا التعليمية مركز االتصال يقدم المساعدة ألولياء
األمور فيما يتعلق بعملية تقديم طلب  .CCAPاتصل على
.1-877-453-2721

سيحاول موظفو  CCAPالتحقق من حالة أهليتك باستخدام ما يلي:

•يوفر موقع Louisiana School & Center Finder
www.louisianaschools.com
معلومات حيوية بشأن م راكز رعاية األطفال والخدمات المدرسية
عالية الجودة

¿التحقق من مكان السكن الحالي إما شفاهيا أو من خالل رسالة.
¿العمر /العالقة  :إثبات مثل شهادة ميالد ،شهادة عماد ،أو سجل
الوالدة من المستشفى لالطفال الم راد ضمهم الى القضية .اذا االطفال
ليسوا اطفالك يجب تقديم شهادات الميالد إلثبات ضلة الق رابة
¿سجالت التحصين مثل اللقطة أو سجالت الطبيب لكل طفل في
األسرة يحتاج إلى رعاية الطفل.
¿التحقق من الدخل ليشمل آخر أربع ( )4شيكات دفع مؤرخة في
غضون  45يو ًم ا من تاريخ تقديمه أو بيان صاحب العمل لكل
شخص.
›إذا لم تكن تعمل خالل األشهر الثالثة الماضية  ،فقم بتقديم خطاب
انتهاء الخدمة يوضح تاريخ اإلنهاء أو رسالة من أي صاحب عمل
سابق.
ض ا إذا لم تكن تعمل  ،فقم بتقديم التحقق من صحة معلومات
›أي ً
حساب  HIREالخاص بك من لجنة القوى العاملة في لويزيانا.
www.louisianaworks.net/hire
¿التحقق من الحضور في المدرسة أو التدريب الوظيفي مثل بيان من
المدرسة أو برنامج التدريب الوظيفي يوضح حالة التسجيل الحالية
أو عدد الساعات التي يحضرها كل أسبوع.
¿ت ُطلب بطاقة (بطاقات) الضمان االجتماعي لكل طفل  ،ولكنها
اختيارية.
¿وكالة التعليم المحلية ( )LEAالمنطقة التعليمية المحلية
›يجب أن يتلقى فريق تنسيق  LEAللمشردين اتصا الً من مدرسة
طفلك لمساعدة عائلتك بأكملها بموارد إضافية.
›إذا كان لديك أطفال آخرين موجودين في مدرسة لويزيانا  ،فتأكد
من إد راج جميع األطفال في استبيان سكن الطالب المدرج في حزمة
االلتحاق بالمدرسة التي ستحصل عليها من .LEA
›سيعمل موظفو  CCAPمع  LEAكشريك للمساعدة في تسهيل
م زايا  CCAPوالموارد اإلضافية.

•االتصال بالمشردين بالمنطقة التعليمية المحلية ()LEA
والخدمات التعليمية على:
www.louisianabelieves.com/resources/
library/school-policy

موارد مفيدة آخرى
• 211الطريق المتحدةwww.louisiana211.org:
•خط المساعدة عبر الوالية211 DIAL :
يوفر موارد محدثة لجميع األسر في أزمة ؛ على وجه التحديد
اإلسكان االنتقالي المحلي والمالجئ واالستشا رات والخدمات
الصحية
•يقدم قسم خدمات األطفال واألسرة في لويزيانا:
www.dss.state.la.us
المساعدة لألسر في األزمات
›يوفر  SNAPأمواالً شهرية لش راء الطعام
ص ا لتلقي التدريب الوظيفي والخدمات
›يوفر برنامج  STEPفر ً
الداعمة للعمل
›يوفر برنامج  FITAPالنقد للعائالت التي لديها أطفال بحاجة إلى
مساعدة مالية
•إحصائيات لويزيانا الحيوية:
www.vitalrecordsonline.com
يوفر الوصول إلى شهادات الميالد
•لجنة لويزيانا للقوى العاملة:
www.louisianaworks.net/hire
يوفر الوصول للتسجيل في حساب  HIREوفرص العمل المحتملة
•قائمة على مستوى الوالية لمراكز بنك الطعام:
www.feedingamerica.org
توفر موارد ألغذية الطوارئ
•معلومات وتطبيق :Medicaid
www.ldh.la.gov
يساعد العائالت في خيا رات التأمين الطبي
•مواقع مكاتب الضمان االجتماعي:
www.ssofficelocation.com
يوفر الوصول للتقدم بطلب للحصول على رقم الضمان
االجتماعي  ،وم زايا الضمان االجتماعي  ،ودخل الضمان
اإلضافي  ،وحماية تأمين المستشفى  ،والمساعدة في تكاليف
الوصفات الطبية من Medicare

