
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. Today we oversee 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.

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

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. 

Preschool accessible to all: Enroll today

How to Enroll
Contact a Family Support Worker at 708-995-3570 to learn more about the enrollment process. Parents/guardians will be required to 
show certain documents for enrollment including proof of age (child’s birth certificate), proof of income, proof of address, parent/ 
guardian/foster-parent’s photo ID; parent/guardian’s official school schedule (if attending school); a completed physical exam completed 
by a licensed physican; and immunization records. If receiving public assistance (TANF), the parent must submit their Responsibility and 
Services Plan (RSP). Find more information about enrollment on our website, www.PillarsCommunityHealth.org. 

Head Start, Early Head Start, and Child Care

Our Programs
Pillars Community Health offers Head Start and Early Head Start for low-income families, families experiencing homelessness, foster 
children, and TANF and SSI recipients. Eligibility requirements apply.

Free Head Start at the Child and Family Development Center
Ages: 3 to 5 years

Options include half-day and extended duration
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

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

Full-Day Child Care, Subsidized by IDHS*
Ages: 6 weeks through 5 years

Available Monday-Friday, 6:45 am-6 pm
*Subsidized; monthly co-payment is assessed

All programs follow the Creative Curriculum model and include healthy meals and snacks; free parenting support as well as family  
engagement/social activities; developmental and behavioral screenings; support for children with special needs; and access to other 
Pillars Community Health services including medical, dental, mental health, domestic violence, and more.



 Head منذ عام 1969، بيئة تتسم بالدفء وتسود فيها الرعاية التي تحفز الطفل عىل النمو والتطور، مبا يف ذلك الرضع واألطفال الصغار. نراقب اليوم برنامجي االنطالقة األوىل ،Pillars Community Health وفرت رشكة

Start واالنطالقة األوىل املبكرة Early Head Start للمجتمعات التالية: Bedford Park “بيدفورد بارك”، وBridgeview “بريجفيو”، وBrookfield “بروكفيلد”، وBurbank “بوربانك”، وChicago Ridge “شيكاغو ريدج”، 

وCountryside “كانرتيسايد”، وEvergreen Park “إيفرغرين بارك”، وJustice “جاستيس”، وHickory Hills “هيكوري هيلز”، وHodgkins “هودجكينز”، وHometown “هومتاون”، وLa Grange “ال جرانج”، و

Lyons “ليونز”، وNottingham Park “نوتنغهام بارك”، وOak Lawn “أوك الون”، وPalos Hills “بالوس هيلز”، وSummit “سوميت”، وWillows Springs “ويلوز سربينغز”، وWorth “ورث”.
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Pillars Community Health تقّدم خدمات صحية واجتامعية وتعليمية لبناء مجتمعات صحية قوية. نتصّور مجتمعاٍت يتمتع فيها الناس كلّهم بقدرة متساوية عىل الحصول عىل الرعاية التي يحتاجون ويف 

وقت حاجتهم. 

خدماتنا

تقدم Pillars Community Health خدمات برنامجي مرشوع االنطالقة األوىل Head Start ومرشوع االنطالقة األوىل املبكرة Early Head Start لألرس ذات الدخل املنخفض واألرس التي تعاين من الترشد والذين يقومون 

برتبية األطفال بالتبني واألرس املحتاجة “TANF” واملستفيدين من دخل الضامن التكمييل )SSI(. تطبق رشوط األهلية.

خدمات برنامج االنطالقة األوىل Head Start املجانية يف مركز تنمية الطفل واألرسة

األعامر: من 3 إىل 5 سنوات

تشمل الخيارات نصف يوم ومدة ممتدة

تتوفر خدمة برنامج االنطالقة املبكرة Head Start ملدة نصف يوم، لفرتة متتد إىل 3.5 ساعات يوميًا، من االثنني إىل الخميس، من 8 صباًحا إىل 11:30 صباًحا أو 12:30 ظهرًا إىل 4 مساًء؛ 

مدة التمديد متوفرة 6 ساعات يوميًا، من االثنني إىل الجمعة، من 9 صباًحا إىل 3 مساًء

تقديم خدمات برنامج االنطالقة األوىل Head Start وبرنامج االنطالقة األوىل املبكرة Early Head Start املنزلية مجانًا

األعامر: النساء الحوامل والوالدة خالل 5 سنوات

يزور املعلم املنزل مرة واحدة يف األسبوع ملدة 90 دقيقة

*IDHS رعاية الطفل ليوم كامل، مدعومة من

األعامر: من 6 أسابيع إىل 5 سنوات

الخدمة متاحة من االثنني إىل الجمعة، من 6:45 صباًحا إىل 6 مساًء

*مدعومة، ويتم تقييم املشاركة يف التسديد شهريًا

تتبع جميع الربامج منوذج املنهج اإلبداعي وتشمل وجبات صحية ووجبات خفيفة؛ دعم الوالدية املجاين وكذلك املشاركة العائلية/األنشطة االجتامعية؛ والفحوصات التنموية والسلوكية، ودعم األطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة؛ والوصول إىل خدمات Pillars Community Health األخرى، مبا يف ذلك الخدمات الطبية وطب األسنان والصحة العقلية والعنف املنزيل واملزيد.

برنامج االنطالقة األوىل Head Start وبرنامج االنطالقة األوىل املبكرة Early Head Start ورعاية الطفل

تيسري مرحلة ما قبل املدرسة لتكون متاحة الجميع: بادر بالتسجيل اليوم

للتسجيل

اتصل بعامل دعم األرسة عىل  3570-995-708ملعرفة املزيد حول عملية التسجيل. سيُطلب من اآلباء/األوصياء تقديم بعض املستندات لاللتحاق مبا يف ذلك إثبات العمر )شهادة ميالد الطفل(، وإثبات الدخل، وإثبات 

العنوان، وبطاقة هوية الوالد/الويص/الوالد بالتبني؛ وجدول املدرسة الرسمي للوالدين/الويص )إذا كان يرتاد املدرسة(؛ واختبار بدين كامل مكتمل من قبل طبيب مرخص؛ وسجالت التطعيم. يف حالة تلقي مساعدة عامة 

 .www.PillarsCommunityHealth.org ،ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات حول التسجيل عىل موقعنا عىل اإلنرتنت .)RSP( يجب عىل الوالد تقديم خطة املسؤولية والخدمات ،)TANF(


