
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVENSCOURT 

CUB HOUSE 

. ر ـ ده از  م. ـ تعل  ب.ـ الع   
6818 Lion Creek Way Oakland, CA 94621 

510-636-9975 
 

 اعرف أكثر عن: 
  . مجموعات دعم أولياء األمور المجانية

 .لالتسجي توصيات رعاية الطفل & مساعدات 

ي المدارس 
 . اإلبتدائيةزيارات الروضة & التسجيل ف 

ان  .مجموعات لعب مجانية لمقدمي الرعاية من العائلة واألصدقاء والجثر

 . اإلرشاد المالي 

ورية للطفل توجيه الموارد ال  . منذ الوالدة حتى سن الخامسة ض 
 . فرص القيادة الوالدية

 



 

 

 
HAVENSCOURT CUB 
HOUSE PARTNERS 

 
 

SparkPoint Oakland :ي   رشاد اإل
المالي والوظيف 

 .لزيادة االئتمان والمدخرات والدخل
 

East Bay Asian Local Development 
Corporation (EBALDC)/Lion Creek Crossings 

Family Resource Center :  اف تقديم الدعم واإلشر
مساعدات اإلسكان والمتعلقة بالصحة  كللحاالت  
والتدخل لتقديم وساطة لحل المشاكل   ،والغذاء 

  الخالفية. 
 

Bay Area Plan : ة إلنشاء  جمعيةاجتماعات ُميَّسر
ي 
 . Community Havenscourtالقيادة الوالدية ف 

www.bayareaplan.org| 510.444.7526  
 

OUSD Futures & CUES : جوالت قبل الروضة
 OUSD Lockwoodوزيارات للمكاتب بالتعاون مع  

CDC المرحلة االنتقالية للروضة.  تقديم الدعم أثناءل 
 

 
 

سينمو ويزدهر جميع األطفال   : OFCY  من ِقبل ممول
ي 
دعم المجتمع   حصلون عىلوسي Oaklandوالشباب ف 

 بأكمله ليعيشوا حياة آمنة وصحية وُمنتجة. 

BANANAS  : رعاية األطفالل   للعائالت   توصيات   قديمت  ،

عىل العثور عىل المنح الدراسية لسداد تكاليف    والمساعدة

مجموعات لعب لألطفال حتى سن الخامسة  ،  ل رعاية الطف

امج الخدمة االجتماعية ولعائالتهم ولمقدمي الرعاية،   توصيات بثر

 وبرامج المساعدة. 

 

ي لمرحلة ما قبل الروضة ) OUSDبرنامج 
 فر ُيو  : (SPKالصيف 

ي لمرحلة ما قبل الروضة
نامج الصيف  فرصة إعداد الطفل   (SPK) الثر

ه للروضة عثر االستعانة بأساليب  التعليم االجتماعية  وتجهثر 
والعاطفية باإلضافة إل تعلم المهارات والمعارف الالزمة قبل 

ي لمرحلة ما  
نامج الصيف  ، كما يوفر الثر االلتحاق بالتعليم األكاديمي

حلقات تدريبية عائلية ثنائية اللغة باإلضافة  (SPK) قبل الروضة
خول لد تعزيز استعداد الطفل إل إجراء فحوصات األسنان والنمو ل

 .المدرسة

 
زيارات ما  القيام ب :  لتنمية الطفل   OUSD Lockwoodمركز  

بتدائية والمكتبات  اإل   Futures  ،CUESمدارس  قبل الروضة لـ

 .االنتقالية للروضة   مرحلةال أثناء  لتقديم الدعم  

 
Oakland Parents Together:  حلقة تدريبية ثالثية اللغة

مة  9لمدة 
ر
ي  أسابيع ُمقد

لآلباء ومقدمي الرعاية عن المواضيع التى

اكة مع  طفل تتعلق باستعداد ال للروضة والتثقيف المالي بالَّسر

SparkPoint Oakland . 

 

 
 

 

   

http://www.bayareaplan.org/

