Head Start, Early Head Start, and Child Care
Preschool accessible to all: Enroll today
Since 1969, Pillars Community Health has provided a warm and nurturing environment that stimulates the growth and development of
each child, including infants and toddlers. Our educational services follow the Creative Curriculum model. In addition to these services, we
provide education for families around nutrition, child development, and prenatal and postnatal topics. Children receive nutritious meals
and snacks while at the Center, and families are encouraged to be part of our family engagement/social activities. Bilingual staff are
available to assist families and children as needed. As part of the larger Pillars Community Health organization, families also have access
to a variety of other services including medical, dental, mental health, domestic violence, and more. Pillars Community Health oversees
Head Start and Early Head Start programs for the following communities: Bedford Park, Bridgeview, Brookfield, Burbank, Chicago Ridge,
Countryside, Evergreen Park, Justice, Hickory Hills, Hodgkins, Hometown, La Grange, Lyons, Nottingham Park, Oak Lawn, Palos Hills,
Summit, Willows Springs, and Worth.
Free Head Start at the Child and Family Development Center
Ages: 3 to 5 years
Half-day Head Start is available 3.5 hours per day,
Monday-Thursday, 8 am-11:30 am or 12:30 pm-4 pm;
Extended Duration is available 6 hours per day,
Monday-Friday, 9 am-3 pm
Our Head Start program serves low-income families, families
experiencing homelessness, foster children, TANF, and SSI
recipients. Family engagement is highly encouraged at the Center.
Eligibility is based on income.

Free Home-Based Head Start and Early Head Start
Ages: Pregnant women and birth through 5 years
Teacher visits the home once a week for 90 minutes
We offer prenatal and post-natal education, group socialization
twice a month, and a home visiting program with age-appropriate
child activities that supports child development and positive
parent-child interaction using our Parent as Teachers curriculum.
Eligibility is based on income.

Full-Day Child Care, Subsidized by IDHS
Ages: 6 weeks through 5 years
Available Monday-Friday, 6:45 am-6 pm
Child care enables parents to work or be a full time student. Families must meet both Head Start and Child Care Assistance Program
eligibility requirements. Eligibility is based on income; a monthly co-payment is assessed.
How to Enroll
Pillars Community Health requires the following documents for enrollment in Head Start and Early Head Start: proof of age (child’s official
birth certificate—if child is a foster child, placement documents must also be submitted from placement agency); proof of address—two
items (e.g., copy of current lease, utility bill); proof of income (e.g., tax return, current and consecutive paystubs, income and expense
worksheet, verification of employment from employer); parent/guardian/foster-parent’s photo ID (e.g., driver’s license, state ID, passport);
medical card, if applicable; a completed physical exam completed by a licensed physican; and immunization records.
For enrollment in full-day child care, Pillars Community Health requires all of the documents listed above. In addition, if attending high
school or college, the parent must provide a current schedule verified by the principal’s office or student advisor. If receiving public
assistance (TANF), the parent must submit their Responsibility and Services Plan (RSP).
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Pillars Community Health is the result of a merger between Community Nurse Health Center and Pillars in January 2018.
Pillars Community Health provides health, social and educational services to build strong, healthy communities. We envision communities
where all people have equal access to the care they need, when they need it.

 Head Startو Early Head StartوChild Care
حضانة الربيسكول قابل للجميع :سجل اآلن
توفّر  Pillars Community Healthمنذ عام  1969بيئ ًة دافئ ًة للرعاية تحفّز منو كل طفلٍ وتط ّوره ،مبا يف ذلك الرضع واألطفال الصغار .تتّبع خدماتنا التعليمية منوذج  .Creative Curriculumوباإلضافة إىل هذه الخدمات،
من ّد العائالت بتعليم متمحور حول التغذية ومناء الطفل فضالً عن تثقيف ما قبل الوالدة وما بعدها .ويتلقى األطفال وجبات غذائية وأطعمة خفيفة أثناء وجودهم يف املركز ،كام تُش َّجع العائالت عىل أن تصبح جز ًءا من
أنشطة املشاركة األرسية/االجتامعية .وهناك طاقم من املوظفني ثنائيي اللغة ملساعدة األرس واألطفال عند الحاجة .ونظ ًرا لكون األرس جز ًءا من مؤسسة  Pillars Community Healthاملوسعة ،فإن بوسعها الوصول إىل
مجموعة من الخدمات األخرى ،كالخدمات الطبية وعالج األسنان والصحة النفسية والعنف املنزيل وغريها الكثري .ترشف  Pillars Community Healthعىل برنامجي  Head Startو Early Head Startللمجتمعات التالية:
بيدفورد بارك وبريدجيفيو وبروكفيلد وبوربانك وشيكاغو ريدج وكاونتي سايد وإيفر جرين بارك وجاستس وهيكوري هيلز و هودجكينز وهوم تاون وال غرانج و ليونز ونوتنغهام بارك وأوك لون وبالوس هيلز وسوميت
وويلوز سربينغز وورث.
برنامج  Head Startاملجاين يف مركز إمناء الطفل واألرسة
األعامر :من  3إىل  5سنوات
تتضمن الخيارات برامج نصف اليوم وبرامج الفرتة املوسعة
برنامج  Head Startلنصف اليوم متاح ملدة  3.5ساعات يف اليوم من اإلثنني إىل الخميس بني الساعة  8و 11:30صبا ًحا أو بني الساعة  4 - 12:30من بعد الظّهر.
برنامج الفرتة املوسعة متاح لـ 6ساعات يف اليوم من اإلثنني إىل الجمعة بني الساعة  9صبا ًحا و 3من بعد الظهر
رشد واألطفال املكفولني ومتلقي املعونة املؤقتة لألرس املحتاجة والدخل التأميني اإلضايف .ويش ّجع املركز إىل ح ٍّد كبريٍ مشاركة األرس.
يقدم برنامج  Head Startلدينا خدماته إىل األرس ذات الدخل املتدين واألرس التي تعاين من الت ّ
ويعتمد مدى االستحقاق عىل الدخل.

برنامجا  Head Startو Early Head Startاملنزليان
األعامر :النساء يف فرتة الحمل وبد ًءا من الوالدة حتى  5سنوات بعدها
يزور معلّم املنزل مرة يف األسبوع وملدة  90دقيقة
نوفّر خدمات التعليم قبل الوالدة وبعدها واجتامعات للتواصل االجتامعي مرتني يف الشهر ونقدّم برنام ًجا للزيارة املنزلية يه ّيئ أنشطة تناسب عمر الطفل وتدعم تنشئته وتتيح التفاعل اإليجايب بني الطفل ووالديه باستخدام
منهاج  .Parent as Teachersويعتمد مدى االستحقاق عىل الدخل.
رعاية األطفال النهارية برعاية IDHS
األعامر :من  6أسابيع حتى  5سنوات
الربنامج متاح من اإلثنني وحتى الجمعة ،من الساعة  6:45صبا ًحا حتى الساعة  6مسا ًء
متكّن رعاية األطفال الوالدين من العمل أو الدراسة بدوام كامل .ويجب عىل األرس تحقيق متطلبات أهلية برنامجي  Head Startو .Child Care Assistanceويعتمد مدى االستحقاق عىل الدخل  ،حيث تق ّيم مبالغ
الدفعات اإلضافية الشهرية.
طريقة التسجيل
السن (شهادة ميالد الطفل الرسمية  -ويف حال كان الطفل مكفوالً ،يجب أيضً ا تقديم وثائق
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تنسيب من هيئة التنسيب)؛ وثيقة عنوان  -تتألف من عنرصين (مثل عقد اإليجار الحايل وفاتورة خدمات)؛ ووثيقة إثبات دخل (مثل اإلقرار الرضيبي أو قسائم حالية ومتعاقبة للراتب أو جدول لإليرادات واملرصوفات أو
ٍ
إثبات توظيف من صاحب العمل)؛ ووثيقة إثبات هوية للوالد  /الويص  /الكفيل عليها صورته (عىل سبيل املثال ،رخصة القيادة ،هوية الدولة ،جواز السفر)؛ وبطاقة طبية إن وجدت؛ وفحص طبي كامل أنجزه طبيب مرخص؛
وسجالت التلقيح.
وبالنسبة لربنامج رعاية الطفل النهارية ،تطلب  Pillars Community Healthالوثائق املذكورة أعاله كلّها .وباإلضافة إىل ذلك ،إذا كان الوالد طال ًبا يف املدرسة الثانوية أو الجامعة ،فيجب عليه تقديم نسخة عن برنامج الدوام
الحايل مصدق ًة من قبل مكتب املدير أو املستشار الطاليب .وإذا كان الوالد يتلقى مساعدة من الدولة (املعونة املؤقتة لألرس املحتاجة) ،فيجب أن يقدّم خطة املسؤولية والخدمات ( )RSPالخاصة به.

)www.PillarsCommunityHealth.org | 708-PILLARS (708-745-5277

Child and Family Development Center | 8020 W. 87th St., Hickory Hills, IL 60457 | Center direct line: 708-995-3570

مؤسسة نشأت من خالل اندماج  Community Nurse Health CenterوPillars
ٍ
مجتمعات يتمتع فيها الناس كلّهم بقدرة متساوية عىل الحصول عىل الرعاية التي يحتاجون ويف
 Pillars Community Healthتقدّم خدمات صحية واجتامعية وتعليمية لبناء مجتمعات صحية قوية .نتص ّور
وقت حاجتهم.

