المؤسسة المعنية بإشراك أولياء األمور :القيادة والتعلم مدى
الحياة ()PIE:L3
يبحث برنامج الدعم المبكر لألطفال والرُضع ( )ESITبقسم التعلم المبكر عن أولياء أمور/مقدمي رعاية من مختلف الخلفيات للمشاركة في المؤسسة
المعنية بإشراك أولياء األمور التابعة لمجلس التنسيق الحكومي المشترك بين الوكاالت ( :)SICCالقيادة والتعلم مدى الحياة.
إن المؤسسة المعنية بإشراك أولياء األمور «  »PIEعبارة عن برنامج تدريبي يستمر إلثنى عشر شهرًا ُمقدم ألولياء األمور/مقدمي الرعاية ممن لديهم
أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،وممن ال يعملون حاليًا في مجال التدخل المبكر( .إننا نخصص مكانًا واحدًا ألحد أولياء األمور الذين عملوا في
مجال التدخل المبكر لمدة تقل عن  18شهرًا).


سيتعلم أولياء األمور/مقدمو الرعاية كل ما يخص:
 قواعد النظام الديمقراطية (إطار عمل شائع االستخدام في االجتماعات العامة)
 مجلس التنسيق الحكومي المشترك بين الوكاالت ودوره في إسداء المشورة لبرنامج الدعم المبكر لألطفال والرُضع « »ESITوتقديم
المساعدة له
 نظام التدخل المبكر
 القيادة والدعم
 مخاطبة الجمهور وتقديم العروض

في نهاية البرنامج ،قد يختار أولياء األمور أن يصبحوا أعضاء في اللجنة الدائمة التابعة لمجلس التنسيق الحكومي المشترك بين الوكاالت.
سيطور أولياء األمور/مقدمو الرعاية مهاراتهم ليصبحوا مرشحين مناسبين لعضوية مجلس إدارة المدارس والهيئات الحكومية .تعد هذه بمثابة أساس جيد
للممارسة للحصول على فرص في مجال القيادة.
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 )1االسم (األول واألخير)

 )2عنوان البريد

 )3رقم الهاتف

 )4عنوان البريد اإللكتروني

 )5ما هويتك؟
أمريكي هندي أو من سكان أالسكا األصليين
آسيوي
من سكان هواي األصليين أو من جزر المحيط الهادئ األخرى
أسود أو أفريقي أمريكي
من أصول إسبانية أو التينية
أبيض
أُفضل عدم اإلجابة
تحديد الهوية الذاتية

2

 )6ما اللغات التي تتحدث بها؟

 )7هل تحتاج لمترجم شفهي؟
نعم
ال
 )8يُرجى سرد تواريخ ميالد أطفالك.

 )9هل لديك أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة؟
نعم
ال
 )10هل تلقى أطفالك من قبل خدمات التدخل المبكر.
نعم
ال
إذا كانت اإلجابة نعم ،متى؟

3

ً
عضوا في PIE؟
 )11ما الذي يثير اهتمامك حول كونك

 )12يُرجى إبالغنا بما إذا كان يمكنك المشاركة في ما يلي.
ما يصل إلى  7اجتماعات هاتفية/عبر اإلنترنت
ما يصل إلى  5اجتماعات شخصية لمدة يومين (تتم تغطية تكاليف السفر ورعاية األطفال)
مراجعة وتقديم مالحظات حول المواد مكتوبة بين االجتماعات
 )13هل ستكون متاحً ا في األيام من  2حتى  4مايو  2018لحضور مؤتمر الرضع واألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة في تاكوما؟ (تتم تغطية
تكاليف السفر ورعاية األطفال)
نعم
ال
ربما

 )14هل لديك أي خبرة مهنية سابقة في مجال التدخل المبكر؟
نعم
ال
إذا كانت اإلجابة نعم ،فما المدة التي قضيتها في العمل في مجال التدخل المبكر؟
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 هل أنت على استعداد الستخدام كاميرا ويب لالجتماعات؟ (إذا كنت بحاجة إلى. كاميرات الويب أثناء االجتماعات االفتراضيةPIE ) تستخدم15
) فسيتم توفير واحدة،كاميرا ويب
نعم
 وأحتاج إلى كاميرا ويب،نعم
ً
متأكدا
لست
ال

Submit this printed Interest Form:
By Email:
By Mail:
suzanne.rose@del.wa.gov

Drop off at:

DEL ESIT Program
Attention: Sue Rose
PO Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
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Department of Early Learning
Attention: Sue Rose
1110 Jefferson Street SE
Olympia, WA 98501

