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The City of Albuquerque Child Development 
Centers 

are a collaborative effort of federal, state, and 
local community partners to provide quality care 
and education for children ages birth through 5. 
In partnership  
with families, our child development programs 
promote  
the school readiness of children by enhancing 
their   
cognitive, social, and emotional development in a  
safe,  age-appropriate learning  environment 

 مراکز رشد و نموی کودکان شهر البکورکی
فدرال، ایالت و گروه های جانب است از  یکار گروهی مشترک 

مراقبت های چک دیگر که به هدف فراهم نمودن اجتماعی کو
 5تولد تا سن ویژه و خدمات اموزشی  برای کودکان از زمان 

ا سالگی می باشند. به همکاری خانواده ها، پراگرام های ما بر
ی رشد اطفال، کودکان را برا ی آماده شدن به مکنب تقویت 

شتاختشان، میکند .این برنامه کودکان را کمک می نماید که  
محیط  را در یکاجتماعی بودنشان، و رشد احساسی شان 

 افزایش دهند.آموزشی مناسب و ایمن 
 

EARLY HEAD START  CHILD AND 
FAMILY PROGRAM SERVICES 

Ages birth to 3 

برنامه خدماتی برای کودکان دوره کودکستان و خانواده های 
(3-0شان کوکان بین سنین )  

Free program:    
 

• Offers home based early childhood 
education  

• Parenting Skill  

• Health and Social Services  

• Counseling  

• Employment Assistance  

• Comprehensive Services to include 
referrals and other services needed to 
promote optimal child development and 
facilitate family self-sufficiency 

 برنامه های رایگان

 ارایه خدمات آموزشی دوره کودکستان در خانه •
 مهارت های والدین •
 خدمات صحی و اجتماعی •
 مشاوره دهی  •
 حمایت های شغلی •
خدمات  ریو سا مشوره گیریخدمات جامع شامل  •

در ارتقاء کودک بهینه سازی روند  یبرا ازیمورد ن
 .خانوادهدر  ییجهت خودکفا

EARLY  PRE-K, PRESCHOOL  AND  PRE-K CHILD     
DEVELOPMENT  CENTERS   
Ages 3-5 

تانی مراکز برای رشد و نموی کودکان دوره آمادگی یا پیش دبس
( 5-3)بین سنین   

Provides Early Care and Education services to 
children and families. 

• 21 Child Development Centers 

• 14 State Pre-K classrooms  

• 3 State Early Pre-K classrooms  

• Safe Learning Environment   

• Emphasis on Child-Centered, Hands-On,    
Developmentally Appropriate Curriculum 
and Practices  

• Free 1/2 day for  Early Pre-K and Pre-K 
program from 9 a.m. to 12:00 p.m. ( 
Upon enrollment if extended care 
services are needed, fees will be based 
upon income and family composition.)  

کودکان و  یرا برا یو آموزش یمراقبت هنگامخدمات زود
 سازد. یها فراهم م خانواده

 مرکز رشد و نموی کودکان 21 •

 یش دبستانی ایالتیکالس های آمادگی با پ 14 •

 محیط آموزشی امن •
برنامه برنامه های کودک محوری ،  یتمرکز بر رو •

 تقویتی برای درس و تمرینات 
برنامه های نصف روزه اموزشی برای کودکان دوره  •

پس بعد از ظهر) 12:00الی  9:00از ساعت آمادگی 

ی نیاز به مراقبت خدماتکه از ثبت نام در صورت 
ی آن بر اساس درآمد ها   نهیهز، داشته باشد دیتمد
 واده خواهد بود.خان

 
 
 
 



• Preschool program is an all day program 
for  

ages 3-5 (fees are based upon income and family 
composition) 

وقت )تمام روز(  برنامه تمام  کی یدبستان شیبرنامه پ •
 خواهد بود.

سال بر اساس درآمد و  5تا  3پرداخت فیس کودکان  •

 وضعیت خانواده خواهد بود

For Enrollment Please Contact برای شموایت لطفآ به تماس شوید 

City of ALBUQUERQUE family and Community 
Services 

 خدمات خانوادگی و اجتماعی شهر البکرکی

Division of Child and Family Development و خانواده رشد اطفال بخش 

EARLY  HEAD  START  CHILD  AND  FAMILY  
PROGRAM  SERVICES  For ages 0-3 

کودکستان و خانواده های برنامه خدماتی برای کودکان دوره 
 (3-0شان کوکان بین سنین )

EARLY  PRE-K, PRESCHOOL  AND  PRE-K 
CHILDEVELOPMENT  CENTERS    FOR  AGES  3-5 

 یدبستان شیپ ای یکودکان دوره آمادگ یرشد و نمو یمراکز برا
 (5-3 نیسن نی)ب

 


