يدعم األ طفال و العائالت المقيمين في منطقتي
ان و كريسفيلد التابعة لمقاطعة سومرست.

برنسس

المواقع

الموقع الشمالي

يخدم االطفال من عمر الوالدة—روضة االطفال بمدينة برنسس
ان
)(Princess Anne Elementary School

الموقع الجنوبي

يخدم االطفال من عمر الوالدة  -روضة االطفال بمدينة
كريسفسلد
)(Woodson Elementary

410-651-1275

لالستفسار و المعلومات الرجاء االتصال
410-651-1275
برنسس ان
410-968-1295
كريسفيلد
او زيارة الموقع االلكتروني
www.somerset.k12.md.us
عنوان المكتب الرئيسي
11576 Lankford Street
Princess Anne, Maryland 21853

Somerset County Judy Center
Partnership

@ SCJCP

يقدم مركز جودي البرامج التالية لالطفال
و عائالتهم
 مجموعة اللعب الجماعي لالطفال ماقبل
سن المدرسة و تشمل وقت للقصص.
 برامج ممتعة تجمع االسرة.
 التدخل السلوكي و دعم االطفال.
 الشراكة مع مقدمي الرعاية لالطفال و
مساعدة االسر على ايجاد مراكز رعاية
مرخصة و ذات جودة عالية لالطفال.
 المدرسة الصيفية و موارد رعاية
االطفال.
 تقديم الموارد لالباء و مقدمي الرعاية و
المدرسين.
 مساعدة االسر و التنسيق مع الجهات
المختصة للحصول على الموارد
المجتمعية (غذاء ,ملبس ,حفاضات
االطفال  ,الصحة ,التعليم).
 برنامج القراءة لالطفال Raising a
Reader
 المساغدة في برنامج التعليم للبالغين
GED
للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على
مركز جودي 410-651-1275

مهارات الجاهزية المدرسية هي المهارات التي
نأمل ان بها االطفال قبل دخول المدرسة .يمكنك
جعل اكتساب مهارات الجاهزية المدرسية جزء
من حياة العائلة اليومي ,و قضاء وقت ممتع مع
طفلك.
هذه النشاطات البسيطة تقدم طرق مبسطة لتغليم
طفلك:
 اقرأ لطفاك يوميا.
 غني و العب مع طفلك كل يوم.
 تحدث مع طفاك طوال اليوم  :و انت في
السيارة ,وقت الطعام ,اثناء الغيار و حتى
وقت االستحمام.
 قم بزيارة المكتبة مع طفلك و احضر الكتب
للمنزل.
 قم بزيارة المدرسة المحلية و حضور
فعاليات مركز جودي حتى قبل التحاق طفلك
بالمدرسة.
 قم بجعل طفلك يساعد في اعمال المنزل
البسيطة  ,و المساعدة أثناء التبضع من
السوبرماركت.
 اذهب في نزهة مع طفلك في الحي و تحدث
ما ترى من حولك.
عن

رؤيتنا
مركز جودي قي مقاطعة سومرست هو عبارة
عن تعاون بين منظمات المجتمع المحلي لتقديم
الدعم و الموارد الالطفال و عائالتهم.
هدف مركز جودي االساسي هو ضمان حصول
جميع اطفال المجتمع عاى المهارات الالزمة
لاللتحاق بالمدرسة و التعليم و النجاح على
مدى الحياة.

”ندعم الجاهزية المدرسية“
للمزيد من المعلومات و المساعدة االتصال

على
410-651-1275

سنوات طفلك االولى هي الوقت االنسب الكتساب
المهارات و المعرفة .دورك كالمعلم االول لطفلك هو
االهم.

يقوم مركز جودي بمقاطعة سومرست
ببناء شراكات مع المدارس ,المنظمات,
وكاالت و شركات المجتمع المحلي لزيادة
عدد االطفال الذين يلتحقون بالمدرسة مع
المهارات الالزمة للجاهزية المدرسة.
تقع مكاتب جودي سنتر خلف مدرسة
 Princess Anneاالبتدائية ,و داخل
مدرسة Carter G. Woodson
االبتدائية.
يرحب المركز بتقديم المساعدة لالباء و
المعلمين و حتى مقدمي الرعاية لالطفال.

