
 
 

 

 المبكرة الطفولة تعليم خدمات تقديم عن هيلث كوميونيتي بيالرز توقف بشأن المتكررة األسئلة

 

 تعليم خدمات إنهاء التنفيذية، القيادة من بمشورة هيلث، كوميونيتي بيالرز منظمة إدارة مجلس قرر والتفكير، النقاش من الكثير بعد

 قلوب أثقل الصعوبة شديد قراًرا هذا كان وقد. 2020 يونيو 30 في بنا الخاصة ستارت الهيد منحة انتهاء عند المبكرة الطفولة

 أن المهم ومن .نخدمها التي واألسر المخلصين موظفينا على سيتركه الذي التأثير بسبب سيما ال اتخاذه، في المشاركين كل وعقول

 .تغييرات أي دون وتنتهي ستستمر الحالية الدراسية السنة أن تعلموا

 

 المبكرة؟ الطفولة تعليم خدمات تقديم عن هيلث كوميونيتي بيالرز ستتوقف لماذا: س

 خدمات تطلق أن لها ينبغي متى تعرف وأن منتظم بشكل تقدمها التي الخدمات تقييم للربح الهادفة غير الصحية المنظمة سمات من: ج

 إلى الوصول على قدرة األكثر هم إليها يحتاجون الذين األشخاص أن ضمان في يساعد هذا خدماتها؛ على التركيز تعيد أو جديدة

 . التنفيذية القيادة من وبمشورة اإلدارة مجلس جانب من القرار هذا اتُخذ. ممكن خدمات مزود لأفض من الممكنة الخدمات أفضل

 

، حاجتنا إلى تركيز النمو على مهمتنا األساسية المتمثلة في الخدمات  هناك عامالن دفعا المجلس إلى اتخاذ هذا القرار األخير. أوًلا

ديات المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية واًلجتماعية المتكاملة في وًلية إلينوي أكثر الصحية واًلجتماعية المتكاملة. فقد أصبحت التح

ا من أي وقت مضى، وتتطلب الوقت والموارد، مع قيام الوًلية بإعادة تصميم عملية تقديم الخدمات ونماذج المدفوعات.   تعقيدا

 

 والهيد ستارت الهيد برنامجي على لإلشراف 2015 عام في سنوات خمس لمدة منحة على هيلث كوميونيتي بيالرز حصلت ثانيًا،

 أن إلى سنحتاج ،2020 يونيو بعد المنحة في لالستمرار. 2020 يونيو حتى بالمنطقة بريديًا رقًما 18 بخصوص المبكر ستارت

 األرقام ههذ بعض أو كل لتشمل خدماتها منطقة توسع أن في سترغب أخرى منظمات ضد المنحة على للحصول أخرى مرة ننافس

 ينبغي أنه إلى ستارت الهيد مكتب من التمويل فرصة إخطار في الواردة اإلرشادات أشارت ذلك، إلى إضافة. عشرة الثمانية البريدية

 ستارت الهيد فصول تحويل وكذلك فيه المقبولة واألعداد المبكر ستارت الهيد برنامج خدمات لتوسيع خططًا يُرفقوا أن المتقدمين على

 النمو كان إذا فيما ينظروا أن المنظمة وقادة اإلدارة لمجلس فرصة المنافسة إعادة فترة أتاحت ولذلك،. كامل يوم إلى يوم نصف من

 التي المناطق في الخدمات هذه في النمو كان إذا ما أو األساسية، االستراتيجية أولوياتنا مع يتماشى المبكرة الطفولة تعليم خدمات في

 على أكبر بقدر تركيزها يتمحور أخرى منظمة مع أفضل بصورة سيتالءم ستارت، الهيد مكتب يريده الذي النحو ىعل حاليًا، نخدمها

 .  المبكرة الطفولة تعليم خدمة تقديم

 

 الخدمات؟ هذه ستنتهي متى: س

 إلى تحتاج التي واألسر األطفال نسجل نزال وال. تغييرات أي دون( 2020 يونيو في وتنتهي) الحالية الدراسية السنة ستستمر: ج

 . الدراسية السنة لهذه المقرر النحو على بالحافالت النقل وعمليات المقررة األنشطة كل وستجري. الخدمات

 

 وفي. الطفولة رعاية خدمات أو المبكر ستارت الهيد أو ستارت الهيد خدمات هيلث كوميونيتي بيالرز تقدم لن ،2020 يونيو 30 بعد

 مكتب نشارك فإننا ،2020 يونيو 30 بعد مناطقنا في المبكر ستارت والهيد ستارت الهيد لخدمات المستقبلي الشكل نعرف ال أننا حين

 لنضمن نستطيع ما كل نبذل بأن ونعدكم. نخدمها الذي األسر أو الطالب له يتعرض الذي التعطيل بتقليل التزامه ستارت الهيد خدمات

 .خدماتنا منطقة في البرنامج ستدير والتي للمنحة المتلقية الجديدة الجهة عن ستارت الهيد مكتب يعلن عندما ناجًحا انتقااًلا

 

  هيلث؟ كوميونيتي بيالرز لمنظمة" األساسية االستراتيجية األولويات" ما: س

رز كوميونيتي هيلث في التركيز على نمو خدمات الرعاية الصحية المتكاملة الجسدية والسلوكية والشفهية، والخدمات ستستمر بيال: ج

 اًلجتماعية )بما في ذلك خدمات العنف الجنسي والعنف المنزلي( لتلبية اًلحتياجات المجتمعية على الوجه األمثل. 

 

 ماليًا؟ قراًرا ذلك كان هل المالية؟ الناحية من المنظمة على ذلك سيؤثر كيف: س

 وملتزمة ماليًا قوية هيلث كوميونيتي بيالرز منظمة إن. هيلث كوميونيتي بيالرز لمنظمة المدى طويل النمو على بناءًا القرار اتُخذ: ج

 دائًما ونسعى. اجتماعية خدمات من بها يتصل وما المتكاملة والشفهية والسلوكية الجسدية الصحية للخدمات المستمر والنمو بالتحسين

 .فينا والمانحون وممولونا وشركاؤنا مجتمعاتنا تستثمرها التي والثقة الموارد على أقوياء حراًسا نكون أن إلى

 

 واألسر؟ األطفال خدمة في هيلث كوميونيتي بيالرز منظمة ستستمر هل: س



 الجسدية، والصحة المبكرة، للطفولة النفسية الرعاية ذلك ويشمل. األخرى برامجنا كل في واألسر، األطفال خدمة في سنستمر نعم،: ج

 سنغلق. األخرى خدماتنا خطوط جميع في الوقائي التعليم تقديم في سنستمر كما. والمنزلي الجنسي والعنف الشفهية، الصحية والرعاية

 (.الطفولة ورعاية المبكر ستارت والهيد ارتست الهيد) لدينا الطفولة تعليم برامج فقط

 

 والطفل؟ األسرة تنمية مركز في للموظفين سيحدث ماذا: س

ا بالنسبة لألسر التي نخدمها فحسب، ولكن المجهول أمر صعب أيضاا على موظفينا. فسوف ينتهي ما يقرب من : ج  40هذا ليس تغييرا

. ونحن نعرب عن امتناننا لموظفينا المخلصين. 2020يونيو/حزيران  30وظيفة من وظائف التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في 

 وخدمات توظيف خارجي لمن يبقون معنا خالل نهاية المنحة.  ونحن نخطط لتقديم تعويض تحفيزي

 

  الخدمات؟ على الحصول في الراغبة أو االنتظار قائمة على أو البرنامج في المدرجة لألسر سيحدث ماذا: س

 الدراسية ةالسن نهاية حتى هيلث كوميونيتي بيالرز أعمال من كجزء الخدمات هذه تقديم في هيلث كوميونيتي بيالرز ستستمر: ج

 . الخدمات انقطاع عدم من بالتأكد ملتزمون هيلث كوميونيتي بيالرز ومنظمة ستارت الهيد مكتب إن(. 2020 يونيو)

 

نحن ًل نعرف قرارات المنحة الجديدة التي سيتخذها مكتب الهيد ستارت، وًل نعرف الشكل المستقبلي لبرنامجي الهيد ستارت والهيد 

دماتنا. كما أننا سنستمر في تزويد األطفال واألسر بخدماتنا الصحية واًلجتماعية وسنستمر في تقديم هذه ستارت المبكر في منطقة خ

سيشرو لألطفال، الذي كان الجهة المفوضة من جانبنا لتولي برنامج الهيد ستارت خالل السنوات الخمس -الخدمات لمركز بيروين

لعرض تأجير مرفق الطفولة المبكرة في هيكوري هيلز وتقديم الدعم ألسرهم  الماضية. إضافة إلى ذلك، سنعمل مع جهة منح جديدة

 وأطفالهم من خالل خدماتنا الصحية واًلجتماعية. 

 

 االعتبار؟ بعين ذلك أُخذ هل. خدماتها وعروض المنظمة تاريخ من كبيًرا جزًءا ستارت الهيد برنامج شكل: س

ا من تقديم خدمات الهيد ستارت والهيد ستارت المبكر، تدرك منظمة بيالرز كوميونيتي هيلث أن هذا التحول  50بعد أكثر من : ج عاما

عام، اتخذت منظمة بيالرز  100يمثل تحوًل استراتيجيا في عروض الخدمات التي تقدمها المنظمة. وطوال تاريخنا الذي يناهز 

ات مماثلة لمواءمة الخدمات بطرق من شأنها بناء مجتمعات أكثر صحة، وتتسق مع أفضل كوميونيتي هيلث وأسالفها قرار

الممارسات، واتخذت قرارات من شأنها دعم وتعزيز المنظمة ومهمتها في المستقبل. وفي حين أن منظمة بيالرز كوميونيتي هيلث لن 

م برنامج الهيد ستارت، ومن ثم ستظل هذه الخدمات التعليمية تقدم برنامج الهيد ستارت بعد اآلن، فستحصل جهة أخرى على منحة تقدي

ا من شبكة أمان الخدمات الخاصة بالمناطق التي نخدمها.  جزءا

 

  إضافية؟ أسئلة لدي كانت إذا إليه أتحدث من: س

 اإللكتروني البريد على أو 4781-579-708 الرقم على التنفيذية، والمديرة الرئيسة كوران، أنجيال مع التواصل يُرجى: ج

acurran@pchcares.org أسئلة أي وإرسال. 
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