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"هنا يبدأ الأمل" هي مبادرة مشتركة بين:
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أ
أ
هنا تما ًما يبد� ال�مل.

كيف

 يمكننا الحث على التغيير الإيجابي
واسع النطاق من أجل أطفال
ديترويت وأسرهم؟

طرحنا هذا السؤال على أنفسنا في أواخر عام
مؤخرا من مرحلة إفلاس
 .2015خرجت ديترويت
ً
وكانت علامات عودتها واضحة ،إلا أن نجاح المدينة
لن يكتمل إلا بازدهار الأطفال وأسرهم نتيجة لذلك.
فرصا لقطاع الأعمال
إذا كان نمو ديترويت يخلق
ً
وغيره من القطاعات ،ألا يجب أن يجني أطفالها –
أيضا؟
أغلى مواردها – ثمار هذا النمو
ً
لقد وحدنا القوى لأننا نؤمن بأن ديترويت يمكنها
أن تحتل الريادة في الاستثمارات المبتكرة
لتعزيز مستقبل الأطفال .كما أدركنا أن بإمكان
دورا محوريًا في ذلك
مؤسساتنا الإثنتين أن تلعب ً
الإجراء .تضيف مؤسسة دبليو كيه كيلوجز إلى
جانب مؤسسة كريسج خبرة كبيرة قائمة على
عقود طويلة من الاستثمار في المدن والتعليم
المبكر في الطفولة .وبالتعاون مع لفيف كبير من
المساهمين – مجتمع نابض من الآباء والأمهات
والموكلين بالرعاية وقادة ديترويت المتفانين –
وضعنا رفاهية أطفال المدينة ومستقبلهم في مركز
جهودنا المشتركة.
ونمت مبادرة "هنا يبدأ الأمل" من هذا الالتزام
نحن الآن تحالف مكون من مناصري أنظمة
الطفولة المبكرة وأبطالها في ديترويت .وقد
شكل مئات الشركاء هذا المسعى وشارك الآلاف
وجهات نظرهم وملاحظاتهم ورغباتهم العميقة
تجاه الأطفال في هذا الإجراء .وبعد عام كرسنا
معا ،نشعر
فيه وقتنا للإنصات والتخيل والتعلم ً
بالفخر لمشاركة هذه الوثيقة – وهو إطار عمل
لتغيير مستقبل أطفال ديترويت الصغار .يبدأ الأمل
داخل كل منا عندما ندرك الطريقة التي يمكننا
المساهمة بها والمكان الذي يمكن المساهمة فيه.
ما نقدمه هنا من معلومات وإطار عمل مجتمعي
هو دعوة للمشاركة.
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يمثل إطار العمل المجتمعي الموصوف في
الصفحات التالية نهاية مرحلتنا الأولى من إشراك
المجتمع .نأمل أن يشجعك هذا على الانضمام
إلى "هنا يبدأ الأمل" في المرحلة التالية من التعلم
والإنصات والتصرف نيابة عن الأطفال وأسرهم
في ديترويت.

لاجون مونتجومري تابرون
الرئيس والمدير التنفيذي
مؤسسة دبليو كيه كيلوجز

ريب رابسون
الرئيس والمدير التنفيذي
مؤسسة كريسج

رؤيتنا:

بحلول عام  ،2027ستكون ديترويت من
المدن التي تعطي الأولوية للأطفال والأسر.
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رؤيتها:

“

أريد أن أكون معلمة!

دومينيك
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ما المقصود بعبارة "هنا أ
يبد� ال�أمل"؟
إن

السنوات الثماني الأولى من عمر الطفل لها أهمية بالغة .وما
يحدث خلال هذه الفترة يشكل أساس ما يتبع ذلك في كل من
وتكرارا أن التجارب الإيجابية
مرارا
المدرسة والحياة .وقد أظهرت الأبحاث
ً
ً
1
في مرحلة الطفولة المبكرة تؤثر على حياة الطفل بأكملها  ،ولا تتوقف
عند هذا الحد .ينتشر ذلك التأثير الإيجابي في مجتمع الطفل؛ مما يحقق
منافع كبيرة للأسر والمجتمع ككل.
إن أهمية هذه السنوات تجعل من الاستثمار في الطفولة المبكرة
أمرا حتميًا لا يحتاج إلى الكثير من التفكير .الأمر بسيط ،فعندما ندعم
ً
الأطفال والأسر من البداية ،يضع الأطفال أقدامهم في مسار جيد نحو
حياة صحية منتجة ،وهم أكثر عرضة للالتزام بهذا المسار .ويعود هذا
جميعا.
بالفائدة علينا
ً
ولطالما عرفت ديترويت هذا .في الستينيات من القرن الماضي ،جربت
المدينة بعض المواقع الأولى لبرنامج "هيد ستارت" في البلاد ،ووضعت
معايير جودة إنجاح برامج الطفولة المبكرة .وحتى عندما واجهت المدينة
تحديات مستحكمة وعاجلة ،لم نتوقف عن الاستثمار في أطفالنا .وعلى
مدار العقد الماضي ،تم استثمار موارد هائلة لتوفير برامج وخدمات عالية
الجودة لأطفال ديترويت وأسرها .واليوم ،تعمل أكثر من  225مؤسسة
في جميع أنحاء المدينة للحرص على أن يحظى الأطفال ببداية قوية
وصحية .تساهم زيادة التمويل والعديد من المبادرات التي ُتقدم على
مستوى المدينة في تحسين قدرة المدينة على الصمود ورفع حيويتها
واقتصادها بطرق تعود بالنفع على الأسر الآن وفي السنوات المقبلة.
ولكن حتى مع زيادة الاهتمام بمدينة ديترويت واستفادتها من عائد
الاستثمارات ،لا يزال الأطفال والأسر يواجهون التحديات نفسها التي
بدءا بالجوع ومشكلات الإسكان إلى انعدام
يتصدون لها منذ عقودً ،
فرص التعليم الجيد .يشعر العديد ممن يعيشون في أحياء المدينة أنهم
بمعزل عن عمليات تجديد وسط المدينة .وعلى الرغم من وجود موارد
تعمل الآن على تحسين النتائج لصالح الأطفال والأسر ،إلا أن
هذه الموارد ليست كافية.
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وبينما نعمل على خلق مستقبل أفضل لمدينتنا ،إذ يظل الأطفال
من قضايانا العالقة .ظهرت مبادرة "هنا يبدأ الأمل" نتيجة الاعتقاد بأن
ديترويت لن تصل إلى كامل إمكاناتها إلى أن يصل جميع الأطفال إلى
كامل إمكاناتهم .بدأت عملية إشراك المجتمع لعام واحد هذه في
خريف  2016لتحقيق ثلاثة أهداف:
 .1خلق رؤية للطفولة المبكرة في ديترويت من شأنها أن تمنح كل
طفل بداية قوية
 .2وضع إطار للعمل المجتمعي لتحويل هذه الرؤية إلى واقع
 .3إلهام الآخرين في جميع أنحاء المدينة لإحياء هذا الإطار
للعمل المجتمعي
ومنذ ذلك الحين ،اتحد الآلاف من سكان ديترويت لوضع مسار جديد
لأطفال المدينة وأسرها ،وتقديم الأفكار الجيدة ،وطرح الحلول ،ومشاركة
آمالهم لأصغر مواطنينا.
وبينما ننتقل الآن من مرحلة التخطيط إلى
ظهرت مبادرة
مرحلة التنفيذ ،إذ انضممنا إلى أماكن مثل
"هنا يبدأ الأمل" مقاطعة بالم بيتش وكليفلاند وبيتسبرغ
وفيلادلفيا ونيويورك ،والتي أصبحت
نتيجة الاعتقاد
معاقل لابتكار التدخلات والحلول اللازمة
بأن ديترويت لن لمرحلة الطفولة المبكرة .اختبرت هذه
أفكارا إبداعية يمكننا الاستفادة
تصل إلى كامل الأماكن
ً
منها وتعديلها بما يتناسب مع إحداث
إمكاناتها إلى
تغيير هنا .في الوقت نفسه ،يضفي
سكان ديترويت إبداعاتهم وبراعتهم على
أن يصل جميع
هذا العمل ،وقد وضعت مبادرة "هنا يبدأ
الأطفال إلى
أفكارا مثيرة جديدة لم يتم
الأمل" بالفعل
ً
كامل إمكاناتهم .تجربتها في أي مكان آخر .وقد تعاونا
خلال مرحلة التخطيط في وضع مجموعة
من الحلول لرسم مسار تقدمنا المبتكر ،مسار وضعته ديترويت لصالح
ديترويت .تشكل الإستراتيجيات والتوصيات الواردة في الصفحات التالية
مخططنا للنجاح.

لماذا ينبغي أن نستثمر في مرحلة

الطفولة المبكرة؟

لكن آثار ذلك تتجاوز كل طفل بشكل كبير .وإلى جانب وضع الأسر على
أرضية مالية صلبة ومساعدة مقدمي رعاية الأطفال في خلق فرص عمل
محلية ،فإن جهودنا لتحسين حياة أصغر مواطني ديترويت ستساهم
جميعا .ويؤيد ذلك مجموعة كبيرة من الأبحاث،
أيضا في تحسين حياتنا
ً
ً
التي تشمل أبحاث جيمس هيكمان المحاضر بجامعة شيكاغو والحائز
على جائزة نوبل الذي خلص إلى أن استثمارات الطفولة المبكرة هي أكثر
الطرق فعالية في تعزيز الاقتصاد 5.وقد توصلت أبحاثه إلى أن البرامج
التي تستهدف الفئات العمرية المعرضة للخطر من  5-0سنوات ترتبط
بعائد على الاستثمار قدره  13في المئة لصالح المجتمع 6.يرجع ذلك إلى
انخفاض الحاجة إلى نفقات أخرى مثل التعليم العلاجي أو نظام العدالة
الجنائية ،إلى جانب ارتفاع مستويات التحصيل الدراسي وتحسين الصحة
وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.

في

عام  ،2000أصدر مجلس البحوث الوطني ومعهد الطب
تقريرا تاريخيًا اسمه "From
في الأكاديمية الوطنية للعلوم
ً
" :Neurons to Neighborhoodsعلم تطور مرحلة الطفولة
المبكرة .وضح الباحثون في أكثر من  600صفحة سبب الأهمية
البالغة للسنوات المبكرة من عمر الطفل .كتب المؤلفون "ما يحدث
أساسا
في الشهور والسنوات الأولى مهم للغاية لأنه يشكل إما
ً
هشا لما سيحدث بعد ذلك"  .2عند النظر في
أساسا
قويًا وإما
ً
ً
العديد من مراحل النمو المعرفي والجسدي والعاطفي التي تحدث
في السنوات الثماني الأولى من عمر الطفل – مع تقبل حقيقة نمو
 90%من دماغ الطفل قبل سن الخامسة  – 3تصبح مهمتنا بتلبية
احتياجات الأطفال في أثناء هذا الوقت ملحة بشكل كبير.
ولحسن الحظ ،فإن أي تدخلات تحدث في هذه الفترة من شأنها أن تغير
حياة الطفل بشكل كبير .فعلى سبيل المثال ،ثبت أن خوض تجارب عالية
الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة يحول دون حدوث فجوات في التحصيل
بين الأطفال ذوي الدخل المنخفض والدخل الأعلى .تمتد هذه الفوائد إلى
مرحلة البلوغ ،حيث يجني الأطفال ذوو الدخل الأقل ممن يشاركون في
4
هذه البرامج أكثر من أقرانهم بنسبة تصل إلى .25%

ونعني بعبارة "تجارب عالية الجودة في مرحلة
الطفولة المبكرة" ،ذهاب الأطفال إلى برامج
الرعاية المبكرة أو وجودهم في بيئات مصممة
لتعزيز نموهم الجسدي والمعرفي والعاطفي
بشكل سليم.

ما الذي يحتاج إليه الأطفال للازدهار؟
هناك العديد من العوامل في
حياة الطفل التي تؤثر فيما إذا كان
الطفل ينمو بشكل صحي وسليم
أو لا .ويمثل كل عامل منها قطعة
من الأحجية قضت "هنا يبدأ الأمل"
العام الماضي في تجميعها .ولضمان
إعداد أطفال ديترويت للنجاح ،يجب
أن ندرك كيف تتناسب كل قطعة
أحجية مع غيرها ،ثم نضع حلولًا تأخذ
هذه المعلومات في الحسبان .هذه
العوامل وكيفية ارتباطها هو ما
يشكل نظام الطفولة المبكرة
في ديترويت.

نظام الطفولة
المبكرة

عندما تعمل جميع أجزاء
معا ،نحصل على
النظام ً
أفضل نتيجة وهي طفل
ينمو بشكل سليم.

التعليم المبكر
والتطوير

الغذاء
والتغذية
والصحة
العقلية
والجسدية

قيادة الأسرة
ودعمها

التطوير المهني
والمسارات المهنية

البيئة الحسية

صورة مقتبسة من BUILD
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ماذا يحدث في
السنوات الثماني الأولى؟
إن السنوات الثماني الأولى من عمر الطفل لها تأثير هائل على تطوره كما أنها تشكل أساس نجاحه
في المستقبل .وتشهد هذه الفترة عدد كبير من مراحل نمو الطفل .إذا حرصنا على تمتع الأطفال
بثمان سنوات أولى قوية ،فنحن نعدهم لمواصلة النمو والنجاح .وإن لم نفعل ،فنحن نخاطر بإهمالهم.
لحسن الحظ ،فإن المرور بتجارب إيجابية في أثناء هذا الوقت من شأنه أن يغير حياة الطفل بشكل
كبير — كما أن له بالغ الأثر على أسرته ومجتمعه.

توفر السنوات الثامين األوىل فرصة
سانحة مهمة لتغيري حياة األطفال –
ومجتمعاتنا – إىل األفضل .يجب أن
نستغل الفرصة.

كيف تبدو الطفولة المبكرة في ديترويت؟
تبدأ مرحلة الطفولة المبكرة

تتلقى

قبل الولادة.
يولد

يولد

من أطفال ديترويت
بشكل مبكر للغاية،
مقارنة بنسبة تسعة
في المئة على
الصعيد الوطني.

من أطفال ديترويت
بحجم صغير للغاية،
مقارنة بنسبة ثمانية
في المئة على
الصعيد الوطني.

13% 13%

تعد ديترويت صاحبة أعلى
معدلات وفيات الرضع
في البلاد.
 1000طفل
كل
يتوفى  13.5طفلًا من عيد ميلادهم
يترويت قبل
دد الوطني.
يولد في د
من ضعف الع
ل .وهذا أكثر
الأو
ويعد معدل وفيات الأطفال الأمريكيين
من أصل إفريقي أعلى بنسبة  40%من
الأطفال البيض في المدينة.
المصادر :انظر التعليقات الختامية 7-14
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9%

من أمهات ديترويت
رعاية متأخرة
أو معدومة.

كلاهما يمكن أن يكون له آثار كبيرة طويلة
المدى في صحة الطفل ونموه.

يعيش في ديترويت
 80000طفل
بعمر  8سنوات أو أقل.

تصنف ديترويت
بالقرب من أ�دنى مرتبة
في رفاهية الأطفال.
يعيش أكثر من

60%

من أطفال ديترويت
من سن  5-0تحت
خط الفقر.
(وهذه النسبة أكبر مما
يوجد في أي مدينة من
أكبر  50مدينة في البلاد).
الأطفال الذين ينشأون
في بيئة فقيرة هم
أكثر عرضة للمشكلات
الصحية والدراسية.

يتكون

%

وتعني هذه العوامل مجتمعة أن
الأطفال في ديترويت يبدأون مرحلة
الروضة على نحو سيء.

من دماغ الطفل قبل
سن الخامسة.

وقبل هذه السن،
يختبر العديد من
أطفال ديترويت
تحديات خطيرة
بالفعل ،مثل:

المشكلات
الصحية
الجوع
التشرد
لا يحصل العديد من الأسر على الخدمات التي
يحتاجون إليها بسبب:
ضعف وسائل النقل
شروط الأهلية المحيرة
طول قوائم الانتظار
تمويل محدود
للخدمات والبرامج

لا تتوفر خيارات عالية الجودة
للتعليم المبكر أو رعاية الأطفال
لما يقرب من  30000من
أطفالنا المؤهلين.

ُتصنف  26من المدارس التي
تضم الصفوف من الروضة إلى
الصف الثاني عشر من  5%من
داء في ميشيغان.
المدارس ال�أقل أ� ً

إذا كان الطلاب لا يقرأون
بما يتناسب مع مستوى
الصف قبل الصف
الثالث ،فهم أكثر
عرضة أربع مرات
لترك الدراسة.
وبدءا من العام الدراسي ،2020-2019
ً
سيصدر قانون جديد في ميشيغان
ينص على إمكانية التحفظ على أي
طالب في الصف الثالث لا يستطيع
القراءة بما يتناسب مع مستوى
الصف وإلزامه بإعادة الصف الثالث.

لا يستطيع

86.5%

من طلاب الصف
الثالث في ديترويت
القراءة بما يتناسب
مع مستوى الصف.
صادما
يمثل هذا الرقم دليلًا
ً
على أننا نخذل أطفالنا
في سنواتهم الأولى.
المصادر :انظر التعليقات الختامية 21-23
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رعاية ال�أطفال في المدينة

معاناة أولياء الأمور ومقدمي الرعاية
في عام  ،2015كان متوسط تكلفة
رعاية الطفل الواحد في ميشيغان

$10,178
دولارا أمريكيًا
ً

وهذا أكثر من
متوسط التكلفة
السنوية للإيجار.

تلك التكلفة ليست في
متناول جميع الأسر ذات
الدخل المنخفض.
ولكن في ميشيغان ،لا
تتوفر إعانات رعاية الأطفال
للمساعدة في تعويض
هذه التكاليف إلا للأسر
التي تعيش تحت  130في
المئة من مستوى الفقر
الفيدرالي .يبلغ مستوى
الفقر الفيدرالي للأسرة
المكونة من أربعة أفراد
 24600دولار أمريكي.

يوجد في ديترويت
 55,000طفل تحت
سن الخامسة.

نحن بحاجة إلى إضافة
 23,000مقعد
إضافي مرخص إلى
رعاية الأطفال لضمان
حصول الجميع على
رعاية مبكرة
عالية الجودة.

بدأت ميشيغان التوجه نحو المسار الصحيح
لهذا ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل
الذي يتعين القيام به.

يتركز هذا النقص
في العديد من
الأحياء مرتفعة
الاحتياجات.

يجب أن يقنع مقدمو
رعاية الطفولة
المبكرة بالتمويل
المحدود لفتح برامجهم
وصيانتها ،وهناك
بضعة خيارات ممكنة
للتمويل من أجل
تحسين هذه البرامج وتعزيزها
بمجرد افتتاحها.

من الصعب تعيين
طاقم موهوب
في رعاية الطفولة
المبكرة ،ناهيك عن
تدريبه والاحتفاظ به.
ويبلغ متوسط أجرهم

تقول الأسر
في ديترويت
إن التكلفة عائق
رئيسي أمام
الحصول على
رعاية جيدة
للأطفال.
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وبالنسبة
إلى أسر
ميشيغان
ذوي الدخل المتوسط ،تعد
قلة الرعاية الطبية ميسورة
التكلفة من أول ثلاثة
عوائق أمام مشاركة
القوى العاملة.

يستشهد

71%

من الأمريكيين غير العاملين
ذوي الدخل المنخفض ممن
لديهم أطفال دون سن
الخامسة "برعاية أسرهم"
كسبب لامتناعهم
عن العمل.

8.36

دولارات

أمريكية
في الساعة.

(يساهم هذا في وضع العديد تحت خط الفقر).

بحثا عن
وليس بمستغرب أنهم يتركون المدينة ً
البرامج التي تمنح أجور أعلى أو يتركون
تماما ،مما ينتج عنه ارتفاع
المجال
ً
حركة تبديل الموظفين.

المصادر :انظر التعليقات الختامية 16-20

وبشكل منتظم ،يواجه الأطفال في ديترويت عوائق
خطيرة تهدد قدرتهم على النمو ،سواء الآن أو
في أثناء نموهم.

أ
أ
�إلا �ن هناك �ملاً.

حدد

مركز التصميم التعاوني في ديترويت أكثر من 225
مؤسسة تخدم الأطفال والأسر في ديترويت ،وهي
مؤسسات عديدة تفعل ذلك منذ سنوات .تقوم المبادرات ،مثل
الرعاية المستمرة للمشردين (Continuum of Care for
) Homelessnessومعهد ديترويت للمساواة في الصحة عند
الولادة ( )DIEBOوفريق العمل المعني بالعدالة الغذائية في

أيضا .تقدم العديد من برامج
يتسارع التقدم على مستوى الولاية
ً
الولاية خدمات شاملة للأسرة ،ويجري العمل عبر مجموعة من
الوكالات والشراكات لخدمة الأسر على نحو أفضل .على سبيل
المثال ،أطلقت إدارة الصحة والخدمات البشرية بولاية ميشيغان
مبادرة نهر الفرص ) (River of Opportunityلتحسين تقديم
الخدمات المتكاملة في ميشيغان خلال العام المقبل .يعمل
مكتب غريت ستارت ( )The Office of Great Startعلى
تطوير نظام مشترك لتسجيل مقدمي
الخدمات لتنسيق خدمات التطوير المهني
والتوظيف بشكل أفضل من أجل العاملين
في مجال الطفولة المبكرة.
ومن مستوى الولاية إلى المستوى
المحلي ،تساهم موجة جديدة من
الاستثمارات والتنسيق الأفضل بين البرامج
في خلق بيئة مثالية للفرص .إن الطاقة
والزخم اللازمين لمواجهة تحديات
أخيرا
الطفولة المبكرة في ديترويت
ً
وبشكل شامل آخذان في النمو.
ُأنشئت مبادرة "هنا يبدأ الأمل" لتسخير
هذه الطاقة وهذا الزخم من أجل التصدي
للعديد من التحديات التي تواجه أطفال
ديترويت كل يوم.

ديترويت ) (Detroit Food Justice Taskforceوغيرها ،بعمل
مهم يعمل على تحسين حياة الأطفال والأسر .يمكن زيادة انتشار
هذه المبادرات وتأثيرها إذا وحدنا هذه الجهود بشكل أفضل عبر
المدينة وبدأنا في تحليل ما إذا كانت هذه الجهود تلبي احتياجات
الأسر التي تربي أطفالًا في ديترويت.
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مبادرة "هنا أ
يبد� ال�أمل"
من الذي
شارك في
عملية التخطيط؟
ساهم أكثر من

18,000

من سكان ديترويت
بشكل مباشر

بتوجيه من

مجلس إشرافي يضم

عضوا
23
ً

وضع إطار العمل

شارك فيها أكثر من

ستة 240
من
فرق وضع
الإستراتيجيات

من أفراد
المجتمع والخبراء

خضع مليونا
شخص لمبادرة "هنا يبدأ
الأمل" طوال تنفيذها
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انطلقت

مبادرة "هنا يبدأ الأمل" بفعالية عامة في مركز ميشيغان
للعلوم في  10نوفمبر  .2016وعلى مدى الأشهر التالية،
جمعت المبادرة الآلاف من سكان ديترويت لوضع رؤية لمرحلة الطفولة
المبكرة في ديترويت ،ورسم مخطط لتحقيق تلك الرؤية ،وحشد الأشخاص
في جميع أنحاء المدينة لتنفيذ ذلك المخطط .ساهم أكثر من  18000من
سكان ديترويت بشكل مباشر في عملية تخطيط "هنا يبدأ الأمل" :الأسر
والموكلون بالرعاية ،ومقدمو رعاية الأطفال ،والمعلمون ،وأخصائيو الرعاية
الصحية ،ومناصرو المجتمع ،وقادة الأعمال ،وصناع السياسات ،والممولون،
ومجموعة متنوعة من الأطراف الفاعلة الأخرى.
استرشدت مبادرة "هنا يبدأ الأمل" بتوجيهات مجلس إشرافي مؤلف من
الآباء والأمهات وموفري رعاية الأطفال ومعلمي مرحلة الطفولة المبكرة
ومقدمي الرعاية الصحية وممثلي الحكومة على مستوى الولاية أو
المستوى المحلي ،بالإضافة إلى قادة الأعمال التجارية والمجتمع
والأعمال الخيرية.
تولت ستة من فرق وضع الإستراتيجيات مهمة كبيرة وهي معرفة
التحديات الكثيرة التي تواجه الأطفال والأسر في ديترويت ،والخروج بعد ذلك
بأفكار للتصدي لها .شارك في فرق وضع الإستراتيجيات أكثر من  240من
الآباء والأمهات والموكلين بالرعاية وأخصائيي الطفولة المبكرة وآخرين.
قدم سكان ديترويت مساهماتهم وأفكارهم وملاحظاتهم من خلال عملية
الإشراك المجتمعي على مستوى المدينة؛ ليسترشد بها كل من فرق وضع
الإستراتيجيات والمجلس الإشرافي في عملهم .وشمل هذا تشكيل فريق
مكرس لتخطيط الإشراك المجتمعي ،واستطلاع رأي الآباء والأمهات الذي
تمكن من الوصول إلى الموكلين بالرعاية في كل حي في المدينة ،وإجراء
 125جلسة استماع جمعت الناس لمناقشة أفكارهم وآمالهم لأصغر
مواطنينا ،والعيد الأول للأطفال في ديترويت ،بالإضافة إلى الحملات
الإعلامية التقليدية والرقمية .خضع أكثر من مليوني شخص لمبادرة "هنا
يبدأ الأمل" من خلال هذا العمل.

كيف جرت
عملية التخطيط؟

تشرين الثاني (نوفمبر)

الاحتفال بالانطلاق

بدء أنشطة الإشراك

ألق نظرة:

تكوين الشراكات

ايلول (سبتمبر)
2016

كانون الاول (ديسمبر)
كانون الاول (ديسمبر) -
كانون الثاني (يناير)

وضع خطة الإشراك

تشكيل فريق
التخطيط للإشراك
المجتمعي

تحديد أعضاء المجلس
الإشرافي وفريق
وضع الإستراتيجيات

2017

استطلاع رأي
الآباء والأمهات

توسع فريق التخطيط للإشراك
المجتمعي ووضعه لخطة جلسات
الاستماع على مستوى
المجتمع المحلي

تدريب قادة الآباء والأمهات

اجتماعات
المجلس الإشرافي
اجتماعات فريق وضع
الإستراتيجيات

كانون الثاني (يناير) –
� آيار(مايو)
كيف يمكنني
معرفة المزيد؟
تفضل بزيارتنا على
الإنترنت لإلقاء نظرة
فاحصة على عملية
التخطيط لمبادرة
"هنا يبدأ الأمل"
ولتنزيل إطار العمل
المجتمعي بالكامل:
HopeStartsHereDetroit.org

يمكنك العثور على
قائمة كاملة بأعضاء
المجلس الإشرافي
وفريق وضع
الإستراتيجيات
في صفحة .84

تشرين الثاني (نوفمبر)

إطلاق إطار
العمل المجتمعي

المجلس
الإشرافي
وضع الرؤية
والإستراتيجيات
فرق وضع
الإستراتيجيات
مساهمات
المجتمع المحلي
وملاحظاته

أعلن مجلس مدينة ديترويت
عن العيد السنوي الأول للطفل
حملة ملصقات يقوم
بها فريق الشارع
العيد السنوي الأول للطفل
( 27نيسان  /أبريل)
فعاليات الشركاء

تقديم مبادرة "هنا
يبدأ الأمل" في مؤتمر
سياسات ماكيناس
"Mackinac Policy
"Conference
عام 2017

تحديد إطار العمل
المجتمعي ووضع
اللمسات الأخيرة عليه

حزيران (يونيو) – تشرين الاول أ(�كتوبر)
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رؤيتنا :

بحلول عام  ،2027ستكون ديترويت من المدن
التي تعطي الأولوية للأطفال والأسر.
ستكون ديترويت مدينة يتسم جميع أطفالها بالصحة والازدهار،
وتحتوي على خبرات عالية الجودة تساعدهم على النمو والتطور.

ستكون ديترويت مدينة تشعر فيها الأسر بأن هناك من يدعمها في
تربية أطفالها وتستخدم قدراتها للتأكد من حصول أطفالها على خبرات عالية
الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة.

ستكون ديترويت مدينة يتم فيها تقدير المتخصصين برعاية أطفالنا،
وتوقيرهم وتدريبهم بشكل جيد.

ستكون ديترويت مدينة تضم العديد من المساحات والأماكن عالية
الجودة التي يمكن للأطفال التعلم فيها.

ستكون ديترويت مدينة يدرك فيها الجميع أن السنوات الثماني
الأولى من عمر الطفل في غاية الأهمية ،وأن الجهود المبذولة
جميعا.
لمساعدة أطفالنا في الحقيقة تساعدنا
ً

ستكون ديترويت مدينة تتلقى فيها الأنظمة المؤثرة في مرحلة الطفولة
المبكرة ما تحتاج إليه من تمويل لإحداث تأثير ،وتتعاون فيها بعضها مع
بعض للقيام بأقصى ما في وسعها.
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قيمنا:
نسترشد في عملنا بأربعة معتقدات مهمة:

المساواة

يستحق كل طفل في ديترويت الفرصة نفسها للنمو والنجاح.

الممارسات المثبتة

توجد أفكار رائعة في ديترويت ،وتوجد أفكار رائعة خارج
ديترويت .يمكننا ،وينبغي لنا ،التعلم منهما واستخدامهما
لوضع مسار للتقدم من خلال مدينتنا ومن أجلها.

التركيز على ال�أسرة

أيضا
الأسر الصحية تعني أطفالًا أصحاء ،لذا يجب إدراج الأسر
ً
في عملنا لتحويل ديترويت إلى مكان أفضل للأطفال.

القيادة المجتمعية

لكل فرد من سكان ديترويت دور يلعبه في تحويل مدينتنا
إلى مكان رائع للأطفال .ولكي نتمكن من تنفيذ رؤيتنا ،نحتاج
إلى أن يشمر الجميع عن سواعدهم ويتولوا القيادة
بطريقة أو بأخرى.
17

تحويل رؤيتنا إلى واقع

�إطار عمل

أ
أ
"هنا يبد� ال�مل"
18

6

حتميات:

ما يجب علينا فعله لتحويل
ديترويت إلى مدينة تعطي
الأولوية للأطفال والأسر

الحتمية السادسة:
العثور على طرق جديدة لتمويل خدمات
الطفولة المبكرة ،واستغلال ما لدينا من
موارد على نحو أفضل
• الإستراتيجية رقم  :14زيادة التمويل على
مستوى الولاية وعلى المستوى المحلي
• الإستراتيجية رقم  :15تنسيق الأعمال
الخيرية بشكل أفضل
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إستراتيجية:

الإجراءات الموصى بها
لتحقيق رؤيتنا قبل
حلول 2027

الحتمية الأولى:
تعزيز صحة جميع أطفال ديترويت ونموهم ورفاهيتهم
• الإستراتيجية رقم  :1دعم أول  1000يوم من
عمر الطفل
• الإستراتيجية رقم  :2تأسيس نظام شامل
لفحص نمو الأطفال وصحتهم

الحتمية الخامسة:

الحتمية الثانية:
دعم الآباء والأمهات والموكلين
بالرعاية بصفتهم أبطال الأطفال
والمعلمين الأوائل لهم

إنشاء الأدوات والموارد اللازمة
لتحسين عملية التنسيق بين
الأنظمة التي تؤثر في مرحلة
الطفولة المبكرة

• الإستراتيجية رقم  :3دعم دور
الأسر في تطور الأطفال

• الإستراتيجية رقم  :11تكوين
هيئة تنسيق مركزية تقود
الجهود المبذولة لصالح
مرحلة الطفولة المبكرة

• الإستراتيجية رقم  :4تحسين
الإجراءات والبرامج والأنظمة
التي تدعمهم

• الإستراتيجية رقم  :12استخدام
نظام بيانات واحد متكامل لزيادة
مشاركة المعلومات عبر الأنظمة

• الإستراتيجية رقم  :5تشكيل
فريق من المناصرين لتأييد مرحلة
الطفولة المبكرة ومناصرتها

• الإستراتيجية رقم  :13الحرص
على أن تضع الأنظمة المتصلة
بمرحلة الطفولة المبكرة
الأطفال في الحسبان

الحتمية الرابعة:
ضمان خلق بيئات تعلم آمنة وملهمة من
أجل أطفالنا
• الإستراتيجية رقم  :9تحسين جودة المرافق
في جميع أنحاء ديترويت
• الإستراتيجية رقم  :10تنظيم الموارد القائمة
وزيادتها وتحقيق أقصى استفادة منها

الحتمية الثالثة:
رفع الجودة العامة لبرامج الطفولة المبكرة في ديترويت
• الإستراتيجية رقم  :6وضع معايير مشتركة ودعم مقدمي الخدمات
بفرص التطوير المهني
• الإستراتيجية رقم  :7جذب القوى العاملة في مجال الطفولة المبكرة
ورفع أجورها والمحافظة عليها
• الإستراتيجية رقم  :8تنظيم أنظمة الطفولة المبكرة وأنظمة مرحلة
الروضة إلى الصف الثالث
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1
الحتميةالأولى

يجب علينا تعزيز صحة جميع أطفال ديترويت ونموهم
بدءا من مرحلة ما قبل الولادة وحتى
ورفاهيتهمً ،
عامهم الثامن.
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#1

يستحق جميع أطفال
ديترويت – وأسرهم –
الفرصة للازدهار.

تعد

الفترة من بداية حمل المرأة إلى سن الثامنة فترة مهمة في
حياة أي طفل .حيث تشكل تجاربهم ونموهم في أثناء هذه
الفترة الزمنية الأساس اللازم لنجاحهم في المستقبل ،لذلك من المهم
بشكل خاص أن يحصل الأطفال وأسرهم على المعلومات والخدمات
والموارد التي يحتاجون إليها من أجل بداية صحية .تعد أنظمة الرعاية
الصحية والخدمات الاجتماعية لدينا بوابات دخول حاسمة للأسر
للاستفادة من شبكة الخدمات والموارد المتاحة لمساعدة الأطفال
على الازدهار ،ولكن فصل الأسر عنها  -وعدم التنسيق بينها  -يعني
معاناة أطفال ديترويت من مشكلات في الصحة والنمو بمعدلات
أعلى مما ينبغي.
خذ ،على سبيل المثال ،أول  1000يوم (من بداية حمل المرأة إلى بلوغ
الطفل عامه الثاني) – فهذه فترة زمنية مهمة تسنح لهم فيها فرصة
تأسيس مستقبل أقوى وأكثر صحة .وما يحدث في أثناء هذه الفترة
يكون له أثر عميق في قدرة الطفل على النمو والتعلم والازدهار .كما أنها
أساسا قويًا لصحة الأم ورفاهيتها .ولهذا السبب ،يوصي الممارسون
تضع
ً
في مجال الرعاية الصحية بزيارات قبل الولادة وبعدها للأمهات إلى
جانب زيارات "رعاية الطفل" لضمان الحمل الصحي والولادة الصحية
والنمو الصحي للرضع والأطفال الصغار .ويعد هذا التواصل المبكر

والمنتظم بنظام الرعاية الصحية ضروريًا لتحديد المشكلات المحتملة
في الصحة والنمو ولضمان حصول الأسرة على الدعم الكافي.
إلا أنه بسبب العوائق النظامية والهيكلية ،لا يتمكن أمهات ديترويت
وأطفالها من الحصول على ما يحتاجون إليه من رعاية صحية جيدة.
وهذا يخلق تحديات ملحة وطويلة الأجل لصحتهم ونموهم .وكما ذكر
في الصفحة رقم  ،10تعاني ديترويت حاليًا من مجموعة من نتائج
الولادة السيئة ،والتي يمكن الوقاية من كثير منها .ويمكن أن تؤدي نتائج
الولادة هذه إلى تحديات صحية ومشكلات تنموية فيما بعد .يمكن
تحديد العديد من حالات التأخر في النمو بين الأطفال الصغار كما يمكن
نظرا لعدم وجود
معالجتها خلال زيارات الرعاية الصحية المنتظمة ،ولكن
ً
كثيرا معالجة هذا
تفاعل مع نظام الرعاية الصحية في المدينة ،لا تتم
ً
التأخر في النمو .وتتسم نقاط الاتصال بأنظمتنا الخاصة بالرعاية هذه
بأهمية خاصة بالنسبة للأسر ذات الظروف الاقتصادية الصعبة ،ذلك
تعرضا للعنف والصدمات
أن الأطفال الذين يعيشون في فقر هم أكثر
ً
النفسية ومخاطر الصحة البيئية التي يمكن أن تؤثر على نموهم .ويقول
مسؤولو الصحة العامة واختصاصيو الرعاية الطبية في المدينة إن
العديد من الأطفال يعيشون في ظروف صحية وعاطفية وعقلية كان
يمكن تفاديها إذا كانت الأسر تتواصل بشكل أفضل مع أنظمة الرعاية.
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ما الذي يمنع أسر ديترويت من الحصول على الرعاية المبكرة والمتكررة
التي يحتاجون إليها؟ ذكر أولياء الأمور ،في جميع أنحاء المدينة ،العديد
بدءا من عدم وجود تأمين صحي وعدم الراحة في
من الأسبابً ،
التعامل مع أخصائيي الرعاية الصحية في المرافق الصحية ،وصولًا
إلى مقدمي الخدمات الصحية الذين يفتقرون إلى فهم عميق لخلفيات
المرضى .وإلى جانب نظام الرعاية الصحية المجزأ نسبيًا في ديترويت،
تؤدي هذه التحديات إلى قصور في الاستفادة من الرعاية الصحية
الوقائية الأولية ،والتي ثبت أنها عنصر حاسم في صحة الطفل والأم.
ومن الواضح أن تحسين التنسيق وتعزيز التواصل المجتمعي في أنظمة
الصحة والخدمات البشرية في ديترويت من شأنه أن يساعد الأطفال
والأسر في الوصول إلى كامل إمكاناتهم.

التحديات الرئيسية
المشكلات الصحية التي يمكن
تجنبها بين الأمهات والأطفال:
يعاني الأمهات والأطفال في ديترويت
من مشكلات صحية مثل نقص
الوزن عند الولادة والولادات المبكرة
بمعدلات تفوق المتوسط الوطني،
وذلك لأنهم لا يحصلون في أغلب
الأحيان على ما يحتاجون إليه من رعاية
صحية منسقة وشاملة وملائمة ثقافيًا.
التأخر في النمو :يعاني أطفال
ديترويت من تأخر في النمو ،وهو ما
يمكن معالجته عن طريق التواصل
المنتظم مع الرعاية الصحية
السريرية والمجتمعية.
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#1

كيف سنتصدى لهذه التحديات؟
 3 - 0سنوات

 6 - 3سنوات

2017

الإستراتيجية رقم  :1دعم أول 1000
يوم عن طريق إعطاء الأولوية للحمل
الصحي والرضاعة الطبيعية والولادة
في الموعد المحدد لها وتوفير الغذاء
والتغذية الجيدة لضمان ولادة أطفال
أصحاء ينمون بشكل سليم.

 10 - 6سنوات
2027

من الأنشطة الحيوية في المدينة تنسيق عمل برامج صحة الأم والطفل الفعالة وتوسيع نطاقها (مثل ،زيارات منزلية
للأمهات والمولدات ومدربات الرضاعة الطبيعية والعاملين في مجال صحة المجتمع وغيرها) لضمان تحقيق
أقصى قدر من التأثير

مناصرة السياسات التي تروج لصحة الأم والطفل على مستوى المدينة والمقاطعة والولاية

ضمان الحصول على رعاية صحية جيدة ومتكاملة

مناصرة السياسات والممارسات التي تروج للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

الإستراتيجية رقم  :2وضع نظام
فحص شامل يحدد التحديات الصحية
والتنموية لدى الأطفال والموكلين
بالرعاية؛ ليقوم بعد ذلك بتوصيلهم
بالخدمات التي يمكنها مساعدتهم

كيف
سندرك أننا
تقدما؟
نحرز
ً

دمج عمليات الفحص وتنظيمها في جميع مرافق الرعاية الصحية
والخدمات الاجتماعية والتعليم المبكر لضمان الإبلاغ عن الاحتياجات
الماسة في أقرب وقت ممكن

تعزيز قدرات الوكالات المحلية التي تصل الأسر ببرامج شبكات الأمان
الاجتماعي الرئيسية

سنرى...
• انخفاض معدل وفيات الرضع
• قلة الفوارق العرقية  /الإثنية في نتائج الولادة
• زيادة في نسبة الأمهات والأطفال ممن لديهم مصدر رئيسي للرعاية
• ارتفاع معدلات التحصين لدى الرضع والأطفال الصغار
• قلة انعدام الأمن الغذائي
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ما العمل الذي يمكننا الاستناد إليه؟
• يقود معهد ديترويت للمساواة في الصحة عند الولادة
) (DIEBOشراكة لدعم وتنسيق وتوسيع نطاق العديد من البرامج
الفعالة الموجودة في المدينة بالفعل ،بما في ذلك الزيارات المنزلية
للأمهات والمولدات وبرامج رعاية حديثي الولادة ومدربات الرضاعة
الطبيعية والعاملين في مجال صحة المجتمع.
• تعمل شبكة الأحياء السكنية المستوحاة من النساء
) (Women-Inspired Neighborhoodعلى تسهيل حصول
السيدات على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات من خلال
التعاون مع الجهات المحلية المقدمة للرعاية الصحية.
• تجمع  ،SisterFriends Detroitوهي شراكة بين مدينة ديترويت
وبرنامج  Make Your Dateوجامعة وين ستيت (Wayne
) ،Stateالأمهات الحوامل بأقرانهن من ذوات الخبرة اللاتي
تساعدنهن على اجتياز النظام الصحي من خلال المعالم
الرئيسية الكبرى للحمل وما بعده.
• تشاركت الأنظمة الصحية في المدينة – تشمل مركز ديترويت
الطبي وهنري فورد هيلث ) (Henry Ford Healthوسان جون
بروفيدنس هيلث سيستم (St. John Providence Health
) Systemوأوكوود هيلث كير سيستمز (Oakwood Health
) – Care Systemsبالفعل مع فرقة العمل المعنية بالحد من
وفيات الرضع في ديترويت ويمكنها زيادة الفحص والإحالات.

من سيساعدنا؟
برامج وشركاء صحة الأم والطفل ،والأنظمة الصحية ،والجهات المقدمة
للخدمة الاجتماعية ،ومسؤولو الصحة العامة ،ومؤسسات المناصرة،
وواضعو السياسات ،وممولو الرعاية الصحية ،ومقدمو التعليم المبكر،
ومرافق الحي السكني ،وغيرها.

"تمكين الآباء والأمهات من لحظة الولادة...
لاتخاذ القرارات والحصول على المعلومات
وكسب الثقة .يشمل هذا الحصول على خدمة
القابلة والمولدة في أثناء الحمل لتحسين رعاية
ما قبل الولادة وصحة الطفل وصحة الأم .ومن
أيضا التثقيف بالرضاعة
شأن ذلك أن يشمل
ً
الطبيعية ودعمها".
 -أحد أولياء الأمور في ديترويت
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"[توفير وحدات طبية متنقلة] في الأحياء حيث
تعيش نسبة كبيرة من الأطفال .ويمكن للأسر
ككل أن تتلقى خدمات مثل خدمات الصحة
النفسية وخدمات معالجة الإدمان وإساءة
استخدام المواد وغيرها"
 -أحد سكان ديترويت

ما أولويات سياستنا؟
توفر أولويات سياسة "هنا يبدأ الأمل" للمسؤولين العموميين ومجتمع
مكانا لبدء الدعوة إلى
الأعمال والمؤسسات المجتمعية والمواطنين
ً
التغيير وإحداثه .انظر صفحة  72لمزيد من التفاصيل
الأولوية  1.1.تنفيذ نظام عالمي للفحص والإحالة .يجب على
ميشيغان أن توفر إضافة من الولاية إلى برنامج " "Early Onكخطوة
أولى نحو البدء في نظام شامل للفحص والإحالة ،وتمويله بشكل كافٍ ،
لضمان خضوع جميع الأمهات الحوامل والرضع والأطفال في مرحلة ما
قبل المدرسة في ديترويت لإجراءات الفحص عن حالات الإعاقة والتأخر
في النمو.
الأولوية  1.2.دعم السياسات والبرامج التي تعزز الحصول على
غذاء طازج .يتعين على ديترويت تنفيذ مبادرة محلية توفر تمويلًا
إضافيًا لبرنامج الغذاء لرعاية الأطفال والكبار ( )CACFPالذي يشجع
على شراء الفواكه والخضروات الطازجة ويدعم النشاط البدني ويعزز
الحدائق المحلية في برامج رعاية الأطفال.
الأولوية  1.3.دعم السياسات والبرامج التي تقلل من انعدام الأمن
الغذائي .يجب أن تعمل برامج شبكة أمان ديترويت على التنسيق بشكل
أفضل مع الجهات المقدمة للتعليم والرعاية المبكرة لزيادة الوصول إلى
أيضا توسيع
البرامج التي تقلل من انعدام الأمن الغذائي .ومن المهم
ً
نطاق الوصول إلى برنامج الإفطار المدرسي والوجبات الصيفية ،وحماية
برنامج المعونة الغذائية التكميلية ( / )SNAPتمويل برنامج المساعدة
الغذائية في نطاق الميزانية الفيدرالية وميزانية ميشيغان ،ومناصرة
تحسين مستويات وقياسات الفائدة المحسنة لتعزيز قانون الزراعة
( )Farm Billوقانون الطفل السليم الآمن من الجوع.

ممارسة نوع

مختلف

م
ن
ا
ل
ط
ب

يقدم أحد أطباء الأطفال في ديترويت رأيه حول
ما يتطلبه الأمر لمساعدة الأطفال على الازدهار

يرن

صباحا للدكتورة ناكيا ويليامز ،طبيبة
الإنذار الساعة 5:45
ً
أطفال وأم لطفلين .تقول الدكتورة ويليامز البالغة من العمر
عاما إنه من المهم تخصيص بعض الوقت لتفانيها الصباحي
38
ً
في الصلاة وقراءة الإنجيل ،مما يساعدها على التفكير وإعادة شحن
الطاقة" .قد يكون العمل مع العديد من الأشخاص وتلبية احتياجاتهم
من الأمور الصعبة".

وليامز طبيبة في عيادة هنري فورد لطب الأطفال في نيو سنتر وان
) .(New Center Oneوقد قضت السنوات الست الأخيرة هنا ،في
مريضا كل يوم  -مريض كل  20دقيقة .وكان
رؤية ما يقرب من 25
ً
أغلب مرضاها تحت سن الخامسة.
لكن قبل التوجه إلى يوم مزدحم في العيادة لرؤية الأطفال وذويهم
القلقين ،كان لديها طفلان لتهتم بهما — زيون في الثانية من عمره
وزوي ابنة زوجها في الثالثة عشرة من عمرها ،والتي تحب أن تشير
إليها باسم "طفلتي التي ربحتها".

وجهة نظرها المحلية  -بالإضافة إلى نهجها الشامل  -هو ما يفيد مرضى
الدكتورة ويليامز.
ولا يغيب عن ذاكرتها أهمية العمل مع الأطفال دون سن الخامسة.
وقالت "تقع أغلب مراحل نمو دماغ الطفل في السنوات الخمس
الأولى .وربما يفوق ما يتعلمه الطفل في هذه المرحلة ما يتعلمه
في أي وقت آخر من حياته".
تستخدم ويليامز لعلاج الأطفال في هذه المرحلة المحورية من حياتهم
النهج نفسه الذي تعلمت العمل به مع الأطفال في فلينت في أثناء
كلية الطب :يجب أن تعالج الطفل بأكمله .ولكي تعالج الطفل بأكمله،
يجب أن ترى الصورة كاملة .تقابل ويليامز الأطفال من أجل مجموعة
متنوعة من الأسباب الصحية ،وأغلبها هو إجراء الفحوصات الطبية
ومشكلات الجلد وأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والسعال
والربو .وأشارت إلى أن مشكلات الجهاز التنفسي تلك يمكن أن تتفاقم
بالعيش في ديترويت .يبلغ معدل ذهاب الأطفال هنا إلى غرفة
الطوارئ بسبب الربو ضعف معدل بقية ولاية ميشيغان تقريبًا.

تحاول ويليامز في أغلب الأيام ترك ابنها في دار رعاية الأطفال وهي
ممتنة لعثورها على مكان يمكنها الوثوق به .قالت الدكتورة ويليامز،
"سأبقى لبعض الوقت لأتأكد من شعوره بالراحة .أعرف أنه سيكون
هناك لعشر ساعات حتى أعود إليه" .ستكون أول من يقر بأن وجهة
نظرها كولية أمر تربي طفلين في ديترويت تؤثر في عملها كطبيبة
أطفال هنا .وشرحت" ،أؤمن بالتأكيد أن خبرتي الخاصة تساعد في
توجيه نصيحتي .نحن نعيش في المدينة ،لذلك نحن على بينة بوجود
العديد من الموارد هنا".
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أيضا من مشكلات سلوكية وتأخر في النمو،
لكنها ترى مرضى يعانون
ً
جميعا بالرعاية الصحية الأساسية للطفل وتؤثر
وهي مشكلات ترتبط
ً
في نموه .وغالبًا ما تعمل جنبًا إلى جنب مع الآباء والأمهات لمنع
تفاقم المشكلات .حتى التأخر الطفيف في الكلام يمكن أن يؤدي
إلى تأخر في استخدام النونية (القعادة) ،في حال عدم معالجته .وقد
أيضا في بدء ذهاب الطفل إلى المدرسة وهو يعاني من
يتسبب
ً
تأخرات أخرى؛ مما يؤثر سلبًا على تعليمه.
قالت" ،بصفتي طبيبة أطفال ،أحظى بشرف التعاون مع الآباء
والأمهات لمساعدتهم في تربية عدد كبير من الأطفال" ،لكنها أقرت
بوجود العديد من العقبات .ترى الأطفال الذين لا يحصلون على
قسط كافٍ من النوم بسبب عمل الأمهات والآباء لساعات طويلة
ومتنوعة لتغطية نفقاتهم .وترى الأمهات والآباء المشغولين للغاية
والمضغوطين في محاولة إعالة أسرهم لدرجة تمنعهم من الاهتمام
وكثيرا ما يتم سؤالها عن
بمعرفة كيفية إعداد أطفالهم لمرحلة الروضة.
ً
فرص العمل وبرنامج ( WICخدمات النساء والرضع والأطفال والتغذية
والغذاء) ،فضلًا عن خيارات المشورة للأطفال الذين تتفكك أسرهم
بسبب الموت أو الطلاق أو الخدمات الوقائية .تعتقد ويليامز أن مكتب
جامعا لتلبية جميع احتياجات
مركزا
طبيب الأطفال ينبغي أن يكون
ً
ً
مكانا لا يتناول فقط الرعاية الصحية بل العديد من التحديات
الأسر،
ً
الأخرى التي تتصدى لها الأسر في مدينة ديترويت .وهي تعتقد أن
أحيانا في
المدارس وخدمات الصحة السلوكية وطب الأطفال تعمل
ً
جزر منعزلة .وشرحت" ،تتعامل أسرنا مع الحياة وكل ما يهم فيها .يجب

"تتعامل أسرنا مع الحياة وكل ما يهم
فيها .يجب أن نعثر على طرق لدعم
الأسر حتى تظل في معترك الحياة
بدلًا من أن تجد نفسها في موقف
تحاول فيه فقط الحفاظ على حياتها".
أن نعثر على طرق لدعم الأسر حتى تظل في معترك الحياة بدلًا من
أن تجد نفسها في موقف تحاول فيه فقط الحفاظ على حياتها .أكتب
بالفعل خطابات للمساعدة في إبقاء المرافق مفتوحة ،وإحالة الأمهات
والآباء لتلقي موارد إضافية للصحة النفسية ،وأساعدهم في مشكلات
الذهاب إلى العمل .ينبغي تبسيط هذه الإجراءات".
تحلم ويليامز بوجود عيادات متعددة التخصصات في الأحياء عالية
الخطورة في جميع أنحاء المدينة يتوفر فيها مقدمو الرعاية الصحية
والخدمات الاجتماعية ووكالات الدعم المالي والمساعدات الدراسية
وأطباء الأسنان ،كما تضم أماكن آمنة يمكن للأطفال التعلم واللعب
فيها .وتقول إن أي إجراء بسيط مثل وضع أخصائي اجتماعي في كل
مكتب طبيب أطفال من شأنه أن يساعد بشكل كبير ،إذ يمنح الأطباء
المزيد من الوقت للتعامل مع الاحتياجات الصحية المباشرة للمرضى
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بدلًا من توصيل الأسر بالخدمات والموارد اللازمة.
مخزونا من المعلومات عن وسائل الدعم المتوفرة هنا
تجمع ويليامز
ً
في ديترويت وغالبًا ما تذهب بنفسها إلى مدارس الأطفال لترى ما
يحرزونه من تقدم بين الزيارات .وهي تعلم طلابها في كلية الطب
مختلفا
نوعا
ً
والمقيمين أن يفعلوا الشيء نفسه" :إنهم يتعلمون ً
من الطب في عيادتنا .فنحن لا نتعامل مع طب الأطفال كوسيلة
لكسب العيش بل نتعامل مع المشكلات الاجتماعية التي تؤثر
في مرضانا".
وهي تندهش باستمرار من نظرة مرضاها إلى العالم وكيفية
تعاملهم مع التحديات" .الأطفال مرضى رائعون للاهتمام بهم.
دائما ما يقلقون بشأن شخص
أحيانا" ،ليعتني أحدهم بأمي".
يقولون
ً
ً
رائعا يجب أن نحيا به؟" .وهي الآن
ًا
ل
مثا
هذا
أليس
قالت،
آخر.
ً
محبطة لأننا لا نعتني بهم بطريقة ملائمة .وعلى الرغم من معرفتنا

بأهمية السنوات المبكرة في نمو الطفل ،لا نفعل ما يكفي لدعمهم.
واستطردت" ،يبدأ التعليم العام المجاني في سن الخامسة .وأعتقد
أن الآباء والأمهات قد يشعرون بالحيرة من الرسالة المختلطة الخفية
التي يرسلها المجتمع :السنوات الخمس الأولى مهمة ،لكن التعليم
المبكر  /في مرحلة ما قبل المدرسة اختياري".
وعلى الرغم من ذلك ،يملؤها الأمل .وترى أننا سنصل إلى نقطة
حرجة في ديترويت يظهر معها المزيد من فرص التعليم في مرحلة
الطفولة المبكرة والتدخل في المدينة .تقول ويليامز" ،هناك العديد
من الأفراد المتفانين وموارد التمويل الملتزمة بالمساعدة .والآن حان
دورنا للعمل"" .ينبغي أن نقوم بما هو أفضل من ذلك من
أجل أطفالنا".
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يجب علينا تغيير الأنظمة لكي تدعم الآباء والأمهات
والموكلين بالرعاية بصفتهم أبطال الأطفال
والمعلمين الأوائل لهم.

28

#2

تبدأ خبرات الطفولة
المبكرة الصحية
من المنزل.

تؤدي

وحاسما في حياة صغارها .الآباء
مميزا
دورا
ً
ً
الأسرة ً
والأمهات والموكلون بالرعاية هم أبطال الأطفال والمعلمون
الأوائل لهم ،لذلك يكمن الحل في ضمان وصولهم إلى الموارد التي
تساعدهم في تعزيز النمو العاطفي والصحي والتعليمي من لحظة
كثيرا ما يواجهون العقبات التي تتعارض مع قدرتهم
الولادة .إلا أنهم
ً
على منح بداية صحية لأطفالهم.
إن معدلات الفقر المدقع في ديترويت – وهي أعلى نسبة في جميع
المدن الأمريكية الكبرى – سبب تركيز الآباء والأمهات والموكلين بالرعاية
على الاحتياجات الأساسية مثل السكن والغذاء والمواصلات .وعندما
خليطا
تتوجه الأسر إلى الوكالات والأنظمة المصممة لخدمتها ،تواجه
ً
وقتا
من الأنظمة والإجراءات .وهذا يخلق تعقيدات شاقة قد تستغرق ً
طويلًا وتتسبب في تردد الموكلين بالرعاية وعدم تيقنهم من أفضل
طريقة للدفاع عن احتياجات أسرهم .إن انخفاض معدلات امتلاك
المركبات والجغرافيا الكبيرة في ديترويت وعدم كفاية وسائل النقل العام
يعني أنه على الرغم من بذل أفضل الجهود ،فإن الأسر غالبًا ما تكون
غير قادرة على الوصول إلى الموارد أو توفير الخبرات لأطفالها .وبما أن
وثيقا بدخل الأسرة ،فمن الواضح أن
ارتباطا
صحة الطفل ونموه مرتبطان
ً
ً
أي عمل لتغيير خبرات الطفولة المبكرة لأطفال ديترويت يجب أن يلبي
الاحتياجات الأساسية للأسر وأمنها الاقتصادي.

وسائل الإعلام المحلية والوطنية التحديات التي تواجه نظام ديترويت من
الروضة إلى الصف الثاني عشر؛ الأمر الذي يعزز أهمية هذه السنوات.
إن المحادثات المحلية حول الطفولة المبكرة ليست بتلك الأهمية
الكبيرة .بينما يعرف الآباء والأمهات ،في كثير من الأحيان ،أن جودة
الخبرات في مرحلة الطفولة المبكرة مهمة ،في مناقشة عامة عنها ،إذ
ُينظر إلى الخبرات الجيدة في مرحلة الطفولة على أنها أنشطة اختيارية
أكثر من كونها أدوات تنموية أساسية .وبعد أن تغيرت الأمور وأصبح
انتباها لأهمية
كل من قادة القطاع الخاص والموظفين العموميين أكثر
ً
الطفولة المبكرة ،بدأت ديترويت للتو في توطيد الشعور بالإلحاح الذي
يتوافق مع التحدي الوشيك .نحن بحاجة إلى جهد واضح لتسليط الضوء
على أهمية الطفولة المبكرة حتى نتمكن من تسليط الأضواء لأفراد
المجتمع في جميع أنحاء المدينة على أهمية هذه الفترة وما يمكن
للأسر أن تقوم به لوضع الاطفال على طريق النجاح.

وفي الوقت نفسه ،لا تسمع العائلات  -وغيرها في أنحاء المدينة  -الكثير
من الرسائل حول مدى أهمية السنوات الأولى من عمر الأطفال .ومن
المفهوم على نطاق واسع أن التعليم من مرحلة الروضة إلى الصف
الثاني عشر مهم للأطفال ولنجاحهم في المستقبل ،وغالبًا ما تغطي
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التحديات الرئيسية
فهم الأسرة لنمو الطفل :ترغب أسر
ديترويت في تكوين فهم أفضل للطريقة
التي يمكنها بها دعم نمو الطفولة المبكرة
في المنزل.
الاحتياجات الاقتصادية للأسرة :لا
تزال ديترويت تحتل مرتبة أسوأ مدينة
في أمريكا من حيث الفقر في مرحلة
الطفولة؛ مما ينتج عنه نتائج سلبية على
صحة الطفل ونموه .تواجه الأسر مجموعة
متنوعة من العقبات عند محاولة الحصول
على الموارد والدعم الذي تحتاج إليه لتلبية
احتياجاتها الأساسية.
نقص المعلومات حول أهمية الطفولة
المبكرة :لا توجد حتى الآن مناقشة عامة
قوية حول مدى ضرورة الخبرات الجيدة
في مرحلة الطفولة المبكرة للنمو الصحي
للأطفال ورفاهية المجتمع.
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في أثناء جلسات الاستماع لمبادرة "هنا
يبدأ الأمل" ،كانت أكثر الأفكار المذكورة
تركز الاهتمام على الآباء والأمهات:
منحهم الفرص لتكوين فهم جيد
لمراحل نمو الطفل ودعم مشاركتهم
في تعليم أطفالهم .قد يتخذ ذلك
شكل ورش عمل تعليمية ،ودعم الآباء
والأمهات الجدد ،والتواصل مع الآباء
والأمهات ذوي الخبرة ،والفرص المتاحة
للآباء والامهات والأجداد ليصبحوا من
القيادات التعليمية.
"إعداد مجموعة من الدورات التدريبية
لتعليم "أفضل الممارسات" للآباء
والأمهات حول النمو في مرحلة
الطفولة المبكرة ،بما في ذلك
نمو العقل".
 -أحد أعضاء هيئة المنظمة

#2

كيف سنتصدى لهذه التحديات؟
 3 - 0سنوات
2017

الإستراتيجية رقم  :3دعم الدور
الحاسم الذي تلعبه الأسرة في
الحرص على أن تكون السنوات
الأولى من عمر الطفل
صحية وإيجابية

 6 - 3سنوات

 10 - 6سنوات
2027

تزويد الآباء والأمهات
بالمعرفة اللازمة لدعم النمو
في مرحلة الطفولة المبكرة

تزويد الآباء والأمهات بالأدوات اللازمة لدعم أطفالهم ومناصرتهم

الإستراتيجية رقم  :4تسهيل
استخدام الإجراءات والبرامج
والأنظمة التي تدعم الأطفال
وأسرهم حتى تتمكن من تلبية
احتياجات الأسر بشكل أفضل

الإستراتيجية رقم  :5تشكيل
فريق من مناصري الأسر وأبطال
المجتمع لتعزيز مرحلة
الطفولة المبكرة

تبسيط الخدمات لتقليل العقبات بحيث يمكن للأسر استخدام البرامج والخدمات بنجاح

معالجة عوائق النقل التي تمنع الأسر من الوصول
إلى الخدمات التي تحتاج إليها

التواصل الفعال عبر الأنظمة لتحسين الأمن
الاقتصادي للأسر في جميع أنحاء ديترويت

تنظيم رابطة من سكان
ديترويت ليصبحوا أبطال
مرحلة الطفولة المبكرة

زيادة الوعي بأهمية الطفولة
المبكرة لتنوير السياسات العامة
والإلهام بحلول جديدة
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كيف
سندرك أننا
تقدما؟
نحرز
ً

سنرى...
• ارتفاع نسبة مشاركة الآباء والأمهات في مراكز الطفولة المبكرة
• مشاركة أعضاء المجتمع كأبطال في فريق لمناصرة مرحلة
الطفولة المبكرة
• انخفاض عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر

ما العمل الذي يمكننا الاستناد إليه؟

من سيساعدنا؟

• يعمل برنامج  Bib to Backpackالتابع لمؤسسة United Way
 for Southeastern Michiganعلى ربط النهج الجديد المتبع
في تنمية الطفولة المبكرة بالآباء والأمهات والموكلين بالرعاية إلى
جانب الموارد حيث يمكنهم العثور على شبكات الدعم.

مسؤولو الصحة العامة ،والأنظمة الصحية ،وإدارة الصحة في ديترويت،
ومقدمو الخدمات الاجتماعية ،ومقدمو خدمات الطفولة المبكرة،
وجهات الملاحة الأسرية الموجودة في الحي ،ومؤسسات الحي ،ودعاة
المواصلات العامة والمخططون لها ،وبرامج القوى العاملة ،وبرامج
التدريب على العمل ،والكليات المجتمعية ،والآباء والأمهات والموكلون
بالرعاية ،ومؤسسات المناصرة ،وواضعو السياسات وقادة الأعمال
التجارية المحلية وغير ذلك الكثير.

• تحتفظ مؤسسة  Great Start Collaborativeبتقويم لموارد
مجتمع الطفولة المبكرة ودوراته التدريبية وفعالياته.
• قناة الأطفال الجديدة على ،Detroit Public Television
والتي تبث على مدار الساعة عبر الإنترنت وتذيع برامج عالية الجودة
تركز على الأطفال لأكثر من إحدى عشرة ساعة يوميًا.
• تجمع العديد من جمعيات الأحياء بين الأسر المحلية لتبادل النصائح
والخبرات في مجال تقديم الرعاية .تنسق إدارة الصحة في ديترويت
( )Detroit Health Departmentبعض هذه الجهود إلا أنه
يمكن توسيع نطاقها وزيادة تكاملها.
• تعرض العديد من الجهات المقدمة لخدمات الطفولة المبكرة خدمات
الملاحة الأسرية ،والتي من شأنها أن تساعد سكان ديترويت على
رعاية أطفالهم ،إلا أن هذه المساعدات لا ُتقدم بشكل منسق على
مستوى المدينة.
• تناصر العديد من المؤسسات المحلية في الوقت الحالي قضايا
السياسة العامة التي تؤثر في الطفولة المبكرة .تستطيع هذه
المؤسسات تعزيز وصولها إلى العامة وتعميق مواءمتها وتعاونها.
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ما أولويات سياستنا؟
توفر أولويات سياسة "هنا يبدأ الأمل" للمسؤولين العموميين ومجتمع
مكانا لبدء الدعوة إلى
الأعمال والمؤسسات المجتمعية والمواطنين
ً
التغيير وإحداثه .انظر صفحة  73لمزيد من التفاصيل.
الأولوية  2.1.زيادة تركيز ممولي الرعاية الصحية الخاصة
والعامة على الرعاية الوقائية والمتكاملة للأطفال والأمهات.
يحتاج واضعو السياسات في ميشيغان إلى مواصلة البناء على
المبادرات القائمة مع التركيز بشكل أكبر على الرعاية الوقائية ،بما في
ذلك تحديد تجارب الطفولة السلبية ( ،)ACEsوتوسيع برامج الزيارات
المنزلية ،ومبادرات خفض وفيات الرضع ،وخدمات الفحص والإحالة،
وخدمات الصحة الإنجابية.

#2
الأولوية  2.2.تبسيط متطلبات التقدم بطلب إعانات رعاية
الطفل ،فضلًا عن غيرها من برامج شبكة الأمان الاجتماعي مثل
 WICومديكيد ) .(Medicaidستحتاج ميشيغان إلى تقييم عمليات
التقدم المبسطة التي ستبدأ في أوائل عام  2018لتقييم أثرها في
الحصول على الخدمات وتحديد ما إذا كانت العوائق لا تزال قائمة،
بما في ذلك انخفاض الحد الأدنى للأهلية.
الأولوية  2.3.زيادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ()EITC
في ميشيغان والتفكير في تنفيذه في ديترويت .لكي نتيح للأسر
العاملة ذات الدخل المنخفض الاحتفاظ بقدر أكبر من أجورهم التي
اكتسبت بشق الأنفس ،يجب زيادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب في
ميشيغان إلى المستوى الأولي لعام  2006وهو  20%من الائتمان
أيضا في فرض الخصم
الفيدرالي .وينبغي أن تفكر ديترويت
ً
الضريبي على الدخل المكتسب.
الأولوية  2.4.فرض تخفيض ضريبي على رعاية الأطفال
ماديا في ميشيغان .لا تقدم ميشيغان في الوقت الحالي
والمعالين
ً
أي تخفيض ضريبي على مستوى الولاية على رعاية الأطفال والمعالين،
برنامجا قابلًا للاسترداد لتوفير الدعم الضروري للأسر
وينبغي أن تنشئ
ً
العاملة التي تكافح من أجل توفير رعاية جيدة للأطفال بميزانيات
منزلية ضيقة.

أيضا وضع
التنبؤ بجداول العمل .تستطيع كل من ميشيغان وديترويت
ً
مسبقا بجدولة الوظائف
إشعارا
سياسات تتطلب تلقي العاملين
ً
ً
غير النظامية.
الأولوية  2.8.دعم تحسينات نظام النقل المحلي التي تزيد
من قدرة الأسر على التنقل .يجب على ميشيغان مواصلة تحسين
الوصول إلى وسائل النقل سواء على مستوى النظام أو على مستوى
الفرد ،بما في ذلك توسيع برنامجها الخاص للنقل الطبي غير الطارئ
الذي تلقى  1.4مليون دولار في عام .2017
الأولوية  2.9.دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على تغطية
ونظرا
الرعاية الصحية للأسر والأطفال ذوي الدخل المنخفض.
ً
للشكوك الموجودة على المستوى الفيدرالي والتأثيرات المحتملة
في قرارات التمويل الحكومي ،فمن الأهمية بمكان أن يواصل سكان
ميشيغان الدعوة إلى الاستثمار في تغطية الرعاية الصحية لضمان
استمرار تغطية ذويهم من الأطفال والبالغين بمعدلات عالية
قدما.
للمضي
ً

الأولوية  2.5.تنفيذ سياسة الإجازة العائلية في ميشيغان وفي
ديترويت .يجب على كل من الولاية والمدينة النظر في تنفيذ نموذج
مثل قانون تعديل الإجازات مدفوعة الأجر في واشنطن العاصمة ،والذي
اعتبارا من عام  2020بتزويد العاملين في القطاع الخاص بإجازة
سيبدأ
ً
مدفوعة الأجر مدتها  8أسابيع لرعاية طفل جديد ،و 6أسابيع لرعاية
قريب مريض ،وأسبوعين للاهتمام بصحتهم .وحتى دون وجود سياسة
للإجازة الأسرية ،ينبغي لأصحاب العمل النظر في توفير إجازة أسرية
مدفوعة الأجر؛ لما لها من أثر في الاحتفاظ بالموظفين.
الأولوية  2.6.تعزيز مبادرات الحد الأدنى للأجور .ينص قانون
أجور تنمية القوى العاملة في ميشيغان على زيادات تدريجية في الحد
الأدنى للأجور في الولاية ،بما في ذلك زيادة إلى  8.90دولارات في
الساعة في  1كانون الثاني (يناير)  .2017ومع ذلك ،فإن حاسبة الحد
الأدنى للأجور التي يتبناها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()MIT
تقدر الحد الأدنى للأجور في ميشيغان بمبلغ  10.24دولارات في
دولارا لشخص بالغ لديه طفلان.
الساعة لشخص بالغ واحد و27.26
ً
تستطيع ميشيغان زيادة الأمن الاقتصادي لأسرها من خلال تنفيذ
مبادرة الحد الأدنى للأجور التي تعكس بشكل أفضل التكلفة
الحقيقية لتغطية النفقات الأسرية الأساسية.
الأولوية  2.7.تعزيز السياسات التي تزيد من إمكانية التنبؤ
بجداول الموظفين .ينبغي أن تزيد ديترويت من توافر حلول رعاية
الأطفال للأسر التي تعمل بجداول زمنية غير متوقعة .وينبغي على
ميشيغان وديترويت تنفيذ السياسات التي تحسن ظروف العمل
للأسر ذات الدخل المنخفض في ديترويت من خلال زيادة إمكانية
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س أ�لنا:

كيف تكون
تربية ال�أطفال
في ديترويت؟
تحدثنا مع الآباء والأمهات
من مختلف أنحاء المدينة
عن تجاربهم في تربية
الأطفال هنا :ما يجري
بشكل جيد والتحديات التي
تواجههم وسبب تفائلهم
بشأن المستقبل.

ما مزايا العيش في ديترويت بالنسبة
لك ولأسرتك؟
حقا .وأصبح لنا العديد
فرانكي :أحب هذا الحي ً
من الأصدقاء الرائعين الذي أعدهم أسرتي
مؤخرا ميزة رعاية الأطفال،
بالفعل .فقدنا
ً
وعرضت اثنتان من الأمهات المقيمات في
المنزل ممن يعشن بالقرب منا مساعدتي هذا
الصيف لأني أم عاملة .لذا فهما من سيعتنيان
بأطفالي .لا أعتقد أن الأمور ستتحسن أكثر
أيضا بخيارات
من ذلك .وقد كنا سعداء للغاية
ً
المدارس في المدينة .أنا معجبة بأماكن
مثل Detroit Edison Public School
 Academyو  .University Prepهناك الكثير
من مدارس ديترويت العامة الابتدائية ()DPS
والتي تعد خيارات رائعة .نحن لا نتحدث بشكل

34

لاتويا
كيمبرو

جيمس
هيل

أزميرالدا
توريس

تعيش مع والديها وابنها واثنين
من أبناء الأخ على الجانب
الشرقي من ديترويت

يعيش في غراندمونت
روزديل مع زوجته
وأطفاله الثلاثة

تعيش في جنوب غرب
ديترويت مع زوجها
وأطفالها الثلاثة

إدغار
غوميز

أورا
ويليامز

فرانكي
بيتشيريلى

يعيش في الجانب
الغربي من ديترويت
مع ابنته الصغيرة

تعيش في برايتمور
حيث تربي أحفادها

تعيش في إنديان فيلدج مع
زوجها ،حيث يربيان ابنتيهما

كافٍ عن الإيجابيات التي تحدث في المدارس أو
عن المعلمين الذين يساعدون في تعليم جميع
هؤلاء الأطفال.
أزميرالدا :أحب الحي الذي أسكن فيه .نعم،
به عيوب .يحدث إطلاق النار في بعض
الأحيان ،والقمامة والأماكن المهملة .لكن
جيراني يكافحون هذه الأشياء تدريجيًا ،وأصبح
مجتمعنا أكثر حيوية .أحد الأشياء التي أحبها
في المربع السكني هو أنه من أكثر المناطق
دائما ما
الشاغرة بالأطفال في ديترويت .هناك
ً
يحدث بالخارج .وأنا أحب ذلك الجانب .إذا كنت
أعيش في الضواحي ،فلم أكن لأتمكن من
العثور على شيء كهذا.

إدغار :تقام في المدينة الكثير من الفعاليات
الملائمة للأسرة طوال العام .أنا شخص
مشغول للغاية حيث أعمل بوظيفتين بدوام
جزئي بالإضافة إلى كوني طالبًا جامعيًا .معرفة
أن بإمكاني ترك ابنتي في أحد برامج ما بعد
اليوم الدراسي أو حتى برنامج صيفي لساعتين
ناجحا
شخصا
حقا في أن أكون
يوميًا تساعدني ً
ً
ً
من أجل ابنتي.

ما التحديات المتمثلة في تكوين أسرة
في ديترويت؟
أورا :مجتمعي عبارة عن منطقة صحراوية .أو
كنا كذلك ،سأصيغها بتلك الطريقة .أصبح لدينا
متجرا جديداً "ماير" ( )Meijerوالذي افتتح
الآن
ً
حديثا في مجتمعنا ،وقد سهل هذا من شراء
ً
الفواكه والخضراوات الطازجة وتسوق حاجيات
البقالة .لم يكن لدينا من قبل أي مكان نذهب
إليه ما لم نستخدم السيارة.
إدغار :على الرغم من وجود الكثير من الأشياء
الجيدة للأطفال والأسر ،إلا أنني أشعر أن أكبر
مشكلتين لدينا هما ،عدم معرفة جميع البرامج
المقدمة لنا ،ووسائل النقل .أنا أب منفصل
أشارك تربية ابنتي مع أمها ،لكن ابنتي تقضي
معظم أوقاتها معي .لدي وسيلة نقل ُيعتمد
عليها ،لكن يبدو أنها تستهلك الكثير من
وقتي كل يوم.
أيضا أقود لمسافات بعيدة
فرانكي :وأنا
ً
لاصطحاب ابنتي إلى أنشطتها .وهي مشتركة
في تشجيع الفرق الرياضية ،ولا توجد صالة
لياقة بدنية للفرق المشجعة أو صالة جمباز
بالقرب من منزلي .ذهبت إلى استديو للرقص
في الجانب الشمالي الغربي والذي أحببناه
كثيرا ،لكني أقود لمدة  40دقيقة للوصول إلى
ً
هناك لأني أعيش في أقصى الجانب الشرقي.
سخيفا بالنسبة لي .وقد كانت رعاية
يبدو الأمر
ً
مؤخرا
أيضا .فقد فقدنا
الأطفال صعبة للغاية
ً
ً
ميزة رعاية الأطفال الخاصة بطفلتنا الثانية.
وهي الآن على قوائم انتظار عديدة لأن برنامج
رعاية الأطفال ممتلئ في أرجاء المدينة.
جيمس :بالنسبة لي ،لم يكن لدي أدنى شك
في رغبتي بالاعتناء بأطفالي أو تعليمهم في
ديترويت .إلا أن التحديات لم تظهر إلا بعد
أن قررنا العثور على مكان نشعر أنه المكان
المناسب لنا .لم نجد أي مراكز لرعاية الأطفال
في حينا ،ولم تكن هناك مراكز أو مدارس كثيرة
يمكننا القيادة إليها لمسافة قصيرة بالسيارة.
ونتيجة لذلك ،يذهب جميع أطفالنا الآن معنا
كل يوم إلى وسط المدينة ،وهذا ليس بمجتمع
بالنسبة لنا .كنا نود أن يكون بإمكانهم الالتحاق
بأي برامج قريبة من منزلنا.

صغيرا .من المخيف أن
للأعصاب لأن لدي طفلاً
ً
تختبر هذا النوع من الأشياء ،لكني في الوقت
نفسه أحب مدينتي .أود البقاء في هذه المدينة،
ولكني أخشى الانتقال من منزل والداي والعيش
مع ابني فقط.
سيذهب ابني إلى الروضة بعد عامين،
وسأضطر إلى إرساله إلى مدرسة خارج
مجتمعي .كنت أود لو كان بإمكاني اصطحابه
إلى مكان قريب مني .ابنا أخي يعيشان معنا
لكنهما لا يذهبان إلى مدرسة في جوارنا .التحقا
بمدرسة خاصة في روزفيل لأنه لم يكن لدينا
أي مدارس .ربما سأتمكن من إرسال ابني إلى
أيضا ،لكنها ليست في الجوار لذا سأضطر
هناك
ً
إلى القيادة .لا أشعر بقلق كبير على أسرتي
لكن ماذا عن الأطفال الموجودين في الجوار؟
ليس لديهم وسائل نقل ،لذا فهم مجبرون على
الذهاب إلى المدارس الموجودة في الجوار.

لاتويا :منذ أسبوعين ،سمعت شي ًئا جعلني
أتساءل" :أهذه ألعاب نارية أم طلقات نارية؟"
محطما
وكانت طلقات نارية للأسف .كان هذا
ً
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ما الشيء أو الشيئان اللذان
يمكنهما إحداث فرق كبير في
تربيتك لأطفالك في المدينة؟
أزميرالدا :لتشجيع تعليم أطفالي ،أود أن أرى
المزيد من الدروس الخصوصية والمزيد من
الدعم للأطفال والآباء والأمهات والمعلمين .لم
أكن أعرف أن هناك موارد معينة للآباء والأمهات
إلى أن ذهبت طفلتي إلى الروضة .لو كنت
أعرف بشأن هذه الموارد عند ولادتها ،لأحدث
فرقا في عملية تعليمها.
هذا ً
جيمس :هناك الكثير من النقاش الذي يدور
حول تحسين مدارسنا ،لكننا ندرك حقيقة أن
التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة هو
ما أحدث كل هذا الفرق بعد أن تمكن الأطفال
من التكيف مع المدرسة .نظن أننا مطلعون،
لكن يجب توفير المزيد من المعلومات حول
التسجيل في مرحلة ما قبل المدرسة لجميع
الأسر في ديترويت.
أورا :إنها شبكة الاتصالات .نحن لا نخبر الآباء
والأمهات بأنواع الموارد المتاحة لهم .يجب أن
تنشر هذا النوع من الأخبار لأن المؤسسات
تحتاج في كثير من الأحيان إلى من يلتحق
ببرامجها ،ولا تستقبل ما يكفي من الأشخاص
لأنه لا أحد يعلم بأمرها.
واستمروا في نقل تلك الأماكن المهملة .فقط
اجعلوها آمنة لكي يتمكن الأطفال من السير
فيها وكي يتمكن الكبار من اللحاق بالحافلات،
فقط اجعلوها آمنة ،هذا كل شيء.
إدغار :أود لو كان هناك مجتمع من الآباء
والأمهات الذين يجتمعون لمساعدة بعضهم
بعضا ،على غرار مجموعة أولياء الأمور في
ً
المدارس ولكن في المجتمع ،أو حتى عبر
الإنترنت .وعلى الرغم من أنني على اتصال
جيد بالفعل بكل ما يجري ،إلا أنني أشعر أن
كبيرا من الآباء والأمهات الذين ليسوا
عددا
هناك
ً
ً
رائعا أن نتمكن من تبادل تلك
وسيكون
كذلك،
ً
المعلومات.
فرانكي :إنه يحدث بالفعل في المدينة ،ولكنني
أود رؤية المزيد من إعادة الاستثمار في
المتنزهات .هذا هو المكان الذي تؤسس فيه
المجتمع .نعيش بالقرب من إرما هندرسون
مؤخرا ،ولهذا
بارك .قامت المدينة بتجديده
ً
استطعنا هذا الصيف ركوب دراجاتنا بطول
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مربعين سكنيين والتنزه هناك طوال الوقت.
إنه لأمر رائع أن نعيش بالقرب من هذا المتنزه
وبذلك يستطيع أطفالنا التعرف على الأطفال
الآخرين في الجوار .وإلا فلم تكن هذه الفرصة
لتسنح لنا.

ما الذي يحملك على التفاؤل بشأن
تربية أطفالك في ديترويت؟
حقا تربية أطفالي في مجتمع
فرانكي :أريد ً
معتادا على كتابة قائمة
كنت
يتسم بالتنوع.
ً
بجميع الأشياء التي استمتعت بها في أثناء
إقامتنا في شيكاغو ،وأشعر أنني وضعت علامة
على كل مربع تقريبًا عندما عدنا إلى ديترويت.
الزمن يعيد نفسه لكن ببطء.
أزميرالدا :لقد عشت هنا طوال حياتي .إنه
تقريبًا عصر النهضة في ديترويت .اذهب فقط
حقا إلى مدينة
إلى وسط المدينة .إنها تتحول ً
جميلة لكن ببطء .أرى الاستثمارات تزدهر
في المجتمع والشركات الجديدة ،وأرى هذا
الفخر والحب للمجتمع .لا أعتقد أنني سمعت
من يقول إنه لا يحب العيش هنا .نعم ،هناك
تحديات بالتأكيد ،لكني متفائلة للغاية أن
غدا ،لقد اقتربنا.
ديترويت ستختلف
كثيرا ً
ً

"علينا أن ندرك أن
هذا سيتطلب منا
جميعا أن نعمل،
ً
وليس من مجرد
شخص واحد أو
اثنين .لكل منا دور
يلعبه ،وإذا أدى كل
شخص دوره بشكل
جيد ،فستتحول
ديترويت إلى مكان
أفضل وأكثر أما ًنا".

لاتويا :أنت ترى بالفعل أن هناك أشياء جيدة
قد شرعوا فيها .بدأ وسط المدينة في التوحد.
يحاولون بالفعل إصلاح النظام الدراسي .وبدؤوا
في تفكيك المنازل المهجورة في بعض الأحياء.
أشخاصا
وتم تجديد المتنزهات العامة .أنت ترى
ً
حقا ،وهذا يشعرني بالتفاؤل
يقومون بالعمل ً
حيال تحسن الوضع ،سيتغير الوضع
إلى الأفضل.
أورا :عندما انتقلت في البداية إلى برايتمور،
شاهدت كيف كانت .شاهدتها وهي تنحدر،
والآن أشاهدها وهي تعاود النهوض مرة أخرى
لأن هناك من يهتم بالمدينة ككل ،ويهتمون
بالمجتمعات كذلك .نحن نعيد مفهوم الجيرة
والتعاون ،فلا أحد يستطيع العيش بمفرده .علينا
جميعا أن نعمل،
أن ندرك أن هذا سيتطلب منا
ً
وليس من مجرد شخص واحد أو اثنين .لكل منا
دور يلعبه ،وإذا أدى كل شخص دوره بشكل
جيد ،ستتحول ديترويت إلى مكان أفضل
أمانا.
وأكثر ً

“

حلمي الكبير هو أن أكون
في بطولات الدوري
الكبرى! أريد الانضمام
إلى فريق نيويورك
يانكيز .أتعرف كيف
يمكنني التسجيل؟"

جيرالدو

( 8سنوات)
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3
الحتميةالثالثة

يجب أن نرفع من جودة برامج الطفولة المبكرة
في ديترويت ،الرسمية وغير الرسمية ،ومعارف
المتخصصين في المدينة ومهاراتهم.
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#3

الخبرات الجيدة
سرة للأطفال في
والم َي ّ
ُ
مرحلة الطفولة المبكرة
ضرورية لوضع الأطفال
على الطريق الصحيح.

وتشمل

هذه البرامج والخدمات والبيئات التي يقضي فيها
الأطفال الصغار وقتهم ،مثل مراكز رعاية الأطفال
وبرامج ما قبل الروضة ،وهي أساسية لتسريع نمو الأطفال وضمان
استعدادهم لبدء مرحلة الروضة .بيد أن العديد من أطفال ديترويت لا
يمرون بالخبرات عالية الجودة التي يحتاجون إليها ويستحقونها لإعدادهم
للمرحلة التالية من تعليمهم .وعبر خمسة مستويات من التنمية المبكرة
– بما في ذلك الصحة البدنية والرفاهية ،والكفاءة الاجتماعية ،والنضج
العاطفي ،والمهارات اللغوية والمعرفية ،ومهارات الاتصال والمعارف
العامة — لم يحصل سوى  5.3في المئة من أطفال ديترويت على
درجة "مستعد للغاية" عند دخول مرحلة الروضة .23ولكي نتأكد من
فعال على نموهم،
أن خبرات الطفولة المبكرة للأطفال تساعد بشكل ّ
فإن هذا يعتمد على الجودة العامة للبرامج والمتخصصين في مرحلة
الطفولة المبكرة ممن يقومون بتعليمهم ورعايتهم خلال هذه
السنوات التكوينية.
فهما
لكن ما المقصود بمصطلح "الجودة" هنا؟ لم تضع ديترويت بعد
ً
مشتركًا لتكلفة "الجودة العالية" بالإجماع عبر نظام الطفولة المبكرة بأكمله،
مما يعني وجود تناقضات في الجودة عبر البرامج والمناهج الدراسية
ونتائج الطلاب والتطوير المهني والكفاءات المهنية .وهذا يخلق العديد من
التحديات .على سبيل المثال ،فإن العديد من المعايير الحالية المستخدمة
تماما ما يتطلبه الأمر لإعداد
لتقييم مقدمي الخدمات والمعلمين لا تعكس
ً
الأطفال للنجاح .إن الوصول إلى فهم مشترك لتكلفة الجودة يضع المقاييس
التي تحسن خبرات الطفولة المبكرة للأطفال في جميع المجالات.

وبمجرد الوصول إلى فهم مشترك ،سيحتاج مقدمو الخدمات إلى
الدعم لتقديم البرامج التي تستوفي المعايير الجديدة .وقد يشمل ذلك
فرص التطوير المهني لموظفيهم ،بالإضافة إلى معلومات عن أفضل
الممارسات الإدارية التي يمكن أن تساعدهم على الاستدامة وتحسين
برامجهم والنمو.
تعد الخبرات المبكرة للأطفال ضعيفة بسبب وجود مجموعة محدودة
ونظرا لمدى أهمية
من مقدمي الخدمات عالية الجودة في المدينة.
ً
الطفولة المبكرة في إرساء أساس متين لنمو الطفل ،يعد مقدمو هذه
نظرا لعوامل متعددة،
الخدمات من أهم المعلمين في المدينة .إلا أنه
ً
تجد هذه المهنة صعوبة في جذب المعلمين الأكفاء والاحتفاظ
بهم .أولًا ،قد يكون من الصعب معرفة الكثير عن المسارات المهنية
في مجال تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة .ثانيًا ،لا ُينظر
إلى هؤلاء المتخصصين كمساهمين حاسمين في النمو الإدراكي
والعاطفي ،وهم كذلك .ولأن هذه المهن لا تحظى بالتقدير الكافي،
فهي تعاني من مستويات منخفضة للأجور ،مما يضع الكثير من
العاملين بها تحت خط الفقر .وإلى جانب عدم وجود فرص واضحة
للتنمية والتقدم ،تعاني القوى العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة من
ارتفاع حركة تبديل الموظفين.
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وأخيرا ،فإن أنظمة الطفولة المبكرة ومرحلة الروضة إلى الصف الثالث
ً

في ديترويت لا يتحدث بعضها مع بعض .ينتج عن هذا الاختلال وضع
انتقالي متعب للآباء والأمهات والأطفال على حد سواء مع دخول

التحديات الرئيسية

الأطفال إلى مرحلة الروضة واضطرارهم إلى التكيف مع قواعد غرفة
الصف الدراسي ،والاختلاط مع الطلاب الآخرين ،وتلبية التوقعات

لا يوجد فهم مشترك لتكلفة
"الجودة العالية" :لا يوجد فهم
مشترك لما تتطلبه "الجودة العالية"
حقا في ديترويت؛ مما يعني عدم
ً
اتساق الجودة عبر البرامج وربما لا
تشير إلى ما يلزم لوضع جميع
أطفالنا على طريق النجاح.

تقييما عالميًا لاستعداد
الأكاديمية .ولم تطبق ديترويت حتى الآن
ً
الأطفال لمرحلة الروضة ،وهو أداة شائعة تستخدم في المناطق

التعليمية في جميع أنحاء البلاد من أجل هيكلة انتقال الطفل إلى
وفقا للروايات المتناقلة أن العديد من أطفال
مرحلة الروضة .ونحن نعلم ً

ديترويت يدخلون مرحلة الروضة دون أي استعداد للتعلم ،والنظام

مجهزا بما يكفي لمساعدة الطلاب والأسر في انتهاج
المدرسي ليس
ً

المسار الصحيح .قد يكون للتحديات التي تواجه الأطفال في السنوات
الأولى من المدرسة تأثير مضاعف؛ مما يكون له تداعيات خطيرة في
المستقبل .على سبيل المثال ،فإن  86.5في المئة من طلاب الصف
الثالث في ديترويت لا يقرأون بما يتناسب مع مستوى الصف.25 ،24
وتبين الأبحاث الوطنية أنه إذا كان طالب الصف الثالث لا يقرأ بما
يتناسب مع مستوى الصف؛ فهو أكثر عرضة بنسبة أربع مرات
لاحقا.26
لأن يترك الدراسة
ً

?

مجموعة غير كافية من مقدمى
الخدمات عالية الجودة :لا يوجد
الكثير من مقدمي خدمات الطفولة
المبكرة عالية الجودة ،وهذا بسبب
عدم وجود مسارات وظيفية متماسكة
بالإضافة إلى ضعف الأجور.
تنظيم أنظمة الطفولة المبكرة
ومرحلة الروضة إلى الصف الثالث
بطريقة غير صحيحة :لا يوجد تنظيم
بين أنظمة الطفولة المبكرة ومرحلة
الروضة إلى الصف الثالث؛ مما يعني
أننا نفوت فرص تنظيم ما يتعلمه
الأطفال لضمان بدئهم للدراسة وهم
على استعداد للنجاح.

وخلال جلسات استماع "هنا يبدأ الأمل"،
كان دعم المعلمين ومقدمي الخدمات
هو أكثر الإستراتيجيات المقترحة من
أجل تحسين جودة خبرات الطفولة
المبكرة في ديترويت.
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#3

كيف سنتصدى لهذه التحديات؟
 3 - 0سنوات
2017

الإستراتيجية رقم  :6وضع معايير
مشتركة لبرامج الطفولة المبكرة،
ودعمها بفرص التطوير المهني

 6 - 3سنوات

 10 - 6سنوات
2027

تحديد مجموعة مشتركة من
الكفاءات المهنية للعمل في مجال
الطفولة المبكرة

تطوير عروض ووسائل جديدة للتطوير المهني ،والتي
فرصا إضافية للتطوير المهني الإداري
تشمل
ً

زيادة الوعي بفرص التطوير المهني بين مقدمي خدمات الطفولة المبكرة وزيادة
مشاركتهم فيها

الإستراتيجية رقم  :7جذب أعضاء
القوى العاملة في مجال الطفولة
المبكرة ورفع أجورهم
والمحافظة عليهم

حشد الموارد لرفع أجور وحوافز العاملين في مجال
الطفولة المبكرة

رفع التوعية المجتمعية بمهن مجال الطفولة المبكرة
وزيادة تقدير المجتمع لها

وضع مسارات مهنية ووسائل دعم واضحة للعمل في
مجال الطفولة المبكرة

الإستراتيجية رقم  :8تنظيم
العناصر الأساسية لأنظمة الطفولة
المبكرة ومرحلة الروضة إلى الصف
الثالث لضمان استعداد الأطفال
لمرحلة الروضة

وضع خطة لتنظيم أنظمة الطفولة المبكرة ومرحلة الروضة إلى الصف
الثالث في ديترويت بشكل أفضل ،وتعزيز الشراكات اللازمة لإحياء
هذه الخطة

مشاركة البيانات وإدراجها بين أنظمة مرحلة الروضة
إلى الصف الثالث والطفولة المبكرة

تنظيم تقييمات الأطفال المستخدمة في أنظمة الطفولة المبكرة ومرحلة
الروضة إلى الصف الثالث
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كيف
سندرك أننا
تقدما؟
نحرز
ً

سنرى...
• ارتفاع نسبة برامج تعليم مرحلة الطفولة المبكرة التي تستخدم نظام الولاية
لتصنيف الجودة وتحسينها
• ارتفاع نسبة مقدمي الخدمات الذين حصلوا على تصنيف  3أو  4أو 5
نجوم في نظام الولاية لتصنيف الجودة وتحسينها
• ارتفاع نسبة المراكز التي توفر رعاية اليوم الكامل على مدار العام
• زيادة عدد المقاعد في البرامج التي حصلت على تصنيف
 3و 4و 5نجوم
• ارتفاع نسبة الأطفال المستعدين لمرحلة الروضة
• ارتفاع نسبة طلاب الصف الثالث الذين يقرأون بما يتناسب مع
مستوى الصف
• ارتفاع متوسط أجور العاملين في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة مقارنة
بالعاملين في مرحلة الروضة إلى الصف الثالث

ما العمل الذي يمكننا الاستناد إليه؟

من سيساعدنا؟

• يتولى مكتب "غريت ستارت" وإدارة التعليم إدارة الجهود
المبذولة لوضع مسارات مهنية قياسية للعاملين في مجال
الطفولة المبكرة.27

مقدمو خدمات الطفولة المبكرة ،مكتب "غريت ستارت" إدارة التعليم،
الآباء والأمهات ،أخصائيو الشؤون القانونية والبيانات ،وجماعات
المناصرة ،والمؤسسات ،وواضعو السياسات ،والأنظمة
الدراسية المحلية ،وغيرها.

• يعمل مكتب "غريت ستارت" ومركز موارد "غريت ستارت"،
وغيرهما على توفير فرص التطوير المهني لمقدمي الخدمات في
ديترويت .يحتل مكتب "غريت ستارت" الصدارة بفرص وأنظمة
التطوير المهني الجديدة والقائمة على مستوى الولاية والمستوى
المحلي إلى حد سواء ،على الرغم من وجود بعض الثغرات فيما
يقدمه ،مثل إدارة  /استدامة البرامج ،وفي دعم مشاركة
مقدمي الخدمات.
• تقوم ولاية ميشيغان حاليًا بتجربة إحدى أدوات مراقبة دخول
الروضة في بعض المناطق ،لكن لا توجد جهود محلية ُتبذل
في الوقت الحالي للقيام بذلك.
• يترأس التحالف  2.0من أجل مستقبل أطفال المدارس في
ديترويت "Coalition for the Future of Detroit School
" Children 2.0العمل في مجال مرحلة الروضة إلى الصف
الثاني عشر.
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"سأحرص على تلقي المعلم ،الذي يعد
جيدا وأن
أجرا
أبا
ً
ً
ً
ثانيا أو ً
أما ثانية للطفلً ،
يفتخر كل معلم بمهنته".
 -أحد أولياء الأمور في ديترويت

#3
ما أولويات سياستنا؟
توفر أولويات سياسة "هنا يبدأ الأمل" للمسؤولين العموميين ومجتمع
مكانا لبدء الدعوة إلى
الأعمال والمؤسسات المجتمعية والمواطنين
ً
التغيير وإحداثه .انظر صفحة  77لمزيد من التفاصيل.
الأولوية  3.1.تهيئة برامج شهادات التعليم العالي لتلبية
احتياجات ديترويت من القوى العاملة المختصة بمرحلة الطفولة
المبكرة .يجب على ميشيغان تيسير حصول أخصائيي الطفولة
المبكرة على برامج الشهادات التعليمية وإزالة العوائق التي تحول
دون ذلك بتنفيذ برامج تعليمية تشمل التوجيه والدورات التأسيسية
والمهارات الحياتية والمستشارين المهنيين ثنائيي اللغة ،مثل النموذج
الجماعي المجتمعي المقدم في رود آيلاند.

الأولوية  3.6.تطوير اتفاقيات رسمية للشراكة بين أنظمة
الطفولة المبكرة ومرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر .يجب
على المنطقة التعليمية لمجتمع المدارس العامة والمدارس الخاصة
في ديترويت أن تنفذ بنجاح متطلبات قانون النجاح لكل طالب ()ESSA
بأن تبرم الوكالات التعليمية المحلية  -التي تتلقى الأموال من برنامج
التمويل  - Title Iاتفاقيات مع برنامج هيد ستارت ()Head Start
وغيرها من برامج الطفولة المبكرة لتنسيق تبادل المعلومات
والتطوير المهني وخدمات الطفولة المبكرة والمناهج
الدراسية والمرافق ووسائل النقل.

الأولوية  3.2.زيادة فرص الحصول على التعليم العالي وتيسير
تكاليفه من خلال برامج المساعدة المالية والمنح الدراسية.
سنا ،يجب
لتيسير تكاليف التعليم العالي على الطلاب والعمال الأكبر ً
على ميشيغان أن تعيد التمويل الحكومي لمنحة الطلبة المستقلين
بدوام جزئي ،والتي لم يتم تمويلها منذ العام الدراسي .2010 / 2009
وبالإضافة إلى تعزيز إمكانية الحصول على التعليم العالي بشكل عام،
تستطيع ميشيغان التركيز بشكل خاص على أخصائيي الطفولة المبكرة
من خلال مواصلة برنامج تيتش ( )T.E.A.C.Hوتوسيع نطاقه .ينبغي
مواصلة البرنامج وتوسيع نطاقه بعد فترة منحة "السباق نحو القمة -
تحدي التعلم المبكر" ( )RTT–ELCلدعم أخصائيي الطفولة
المبكرة في ديترويت.
الأولوية  3.3.توسيع نماذج التدريب في مرحلة الطفولة المبكرة
وتحسينها من أجل دعم التفاعل المؤثر بين المعلمين والأطفال.
يجب على ديترويت توسيع وتحسين نماذج التدريب الحالية التي
تساهم في انسجام المعلمين مع المدربين الذين يقدمون نمذجة
مستمرة عميقة ،وتقديم تدريب باستخدام شكل متنوع للإفهام
بهدف تحسين التفاعل بين المعلم والطفل.
الأولوية  3.4.زيادة أجور ومزايا معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.
ينبغي على ميشيغان أن تدرس عن كثب نماذج الولايات الأخرى فيما
نموذجا يلبي احتياجات
يخص زيادة الأجور ،كما ينبغي عليها أن تنفذ
ً
أخصائيي الطفولة المبكرة.
الأولوية  3.5.تطبيق أداة مراقبة دخول مرحلة الروضة في
عموم الولاية .ينبغي على ميشيغان التحرك نحو التطبيق الإجباري
لأداة مراقبة دخول مرحلة الروضة في عموم الولاية ،وذلك في جميع
المدارس العامة .حيث إن تطبيق أداة تقييم استعداد الأطفال لمرحلة
الروضة من شأنه أن يوفر للولاية بيانات قيمة ومتسقة فيما يتعلق
باستعداد جميع أطفال ميشيغان تقريبًا لدخول مرحلة الروضة ،وسيكون
أمرا بالغ القيمة في عملية صنع القرار القائم على البيانات ،كما يمكن
ً
أن يوفر الإثباتات اللازمة للحصول على تمويل إضافي لمرحلة
الطفولة المبكرة.

43

تسليط الضوء :الحتمية الثالثة

كيف يبدو

مقدم خدمات الطفولة المبكرة

في ديترويت؟

مونيك سنايدر
مونيك صاحبة  /مديرة نادي برينياكس (Brainiacs
) Clubhouseلتنمية الطفل ،في أقصى الجانب
الشرقي من ديترويت .وينتمي برنامجها إلى "برنامج
الاستعداد غريت ستارت" ) ،(GSRPوهو برنامج
لمرحلة ما قبل المدرسة تموله ولاية ميشيغان
لصالح الأطفال الذين في سن الرابعة من ذوي
الدخل المنخفض.

روندا مالوري بيرنز

زينا ديفيس

رواندا مديرة إيرلي هيد ستارت/هيد ستارت في
مراكز التنمية ،حيث تدير كلًا من البرامج المنزلية
وتلك المقدمة في المركز لحوالي  310أطفال
تتراوح أعمارهم منذ الولادة إلى سن الخامسة في
شمال غرب ديترويت.

مرخصا لرعاية الأطفال وتعليم
برنامجا
تدير زينا
ً
ً
مرحلة ما قبل المدرسة في منزلها في برايتمور.
وقد حصلت على تصنيف بخمسة نجوم من
الولاية لعامين متتاليين.

وجهات النظر حول العاملين في
مجال الطفولة المبكرة

ممن يحملون درجة الماجستير .أردنا أن نتأكد من
وضع التطوير المهني كأولوية عالية؛ لذلك عقدنا
شراكة مع "هاي سكوب" ) (High Scopeلأن
هذه هي المناهج الدراسية التي نستفيد منها.
حتى مع "هيد ستارت" ،وضعت معايير الأداء
لدينا هذه المبادئ التوجيهية برمتها ،لكن الأمر
"حسنا ،كيف يفترض مني إنجاح ذلك
كأننا نقول
ً
بالميزانية التي أعطيتها لي؟" لهذا السبب يجب
أن نخرج ونحاول الحصول على دعم إضافي.

 20000دولار مما يمكنهم دفعه" .لذا نعم،
من الصعب الاحتفاظ بهم.

رواندا :نعاني من حركة تبديل الموظفين،
لعدة أسباب متنوعة .قد يكون الراتب .قد
تكون بيئة العمل .عندما يكون لديك حركة
تبديل الموظفين ،فهي تؤثر على الجودة لأنك
ترغب في الاستمرارية .نريد أن يقيم الأطفال
علاقات جيدة مع معلميهم ،ومع هذا التغير
المستمر للمعلمين ،يصبح ذلك صعبًا.
تلتزم وكالتنا بتوفير أفضل الممارسات وتعليم
عالي الجودة للأطفال الذين نعمل من أجلهم.
حتى عندما مررنا بهذا في عام  ،2014حرصنا
على أن يكون جميع مدرسينا من الحاصلين
على شهادة البكالوريوس .وجميع مدرسينا
المساعدين يحملون دبلوم الدراسة الجامعية.
ولدينا بعض المدرسين في الصف الدراسي
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مونيك :نحن لا نتلقى التمويل نفسه الذي
تتلقاه مراكز "هيد ستارت" ،وإلا لكنا ملتزمين
بالمعايير نفسها .نحن نريد أن يتمكن هذا
الطفل من تهجئة اسمه والتعرف على ألوان
وأشكال مختلفة والتحدث بجمل كاملة وبدء
الصوتيات قبل مرحلة الروضة .إنه العمل
نفسه ،لكنني اضطررت إلى إخبار هذا المعلم،
"عفوا ،يجب أن أدفع لك أقل بمبلغ
ً

هل تعرف ما اضطررت إلى فعله لإخضاع
المعلمين لدي للتدريب؟ تدريب واحد لثمانية
معلمين يكلف  5500دولار أمريكي .تملك
"هيد ستارت" هذه الميزانية .لكننا لا نملكها.
يجب أن نتوسل ونتضرع وننبش للحصول على
التطوير المهني .نحن نلتزم بالمعايير نفسها،
لكن أمامنا فرص مختلفة بالكامل.
زينا :تحمل تكلفة المدرسين الأكفاء صعب
للغاية .يختلف الأمر عندما تكون في المنزل،
عما يكون في المركز .إنهم يتوقعون منا الجودة
أيضا في المنازل ،لكننا لا نستطيع تحمل دفع
ً
الأجور التي تضعها البرامج الحكومية لأن لدينا
 12طفلًا فقط.

وجهات النظر حول المرافق
رواندا :إن البنية التحتية للمباني في ديترويت
مروعة .من الصعب العثور على مرفق جيد
مؤخرا من إبرام
فعلًا لإدارته .لقد تمكنا فقط
ً
اتفاقية إيجار إحدى مدارس ديترويت العامة
القديمة ،لكن لا يزال علينا وضع الكثير من
المال فيها لتصبح فقط قابلة للإدارة .لكننا كنا
نكافح على مدى العامين الماضيين في مرفق
لم يكن مهيأ لبيئة تعليمية صحية وآمنة .لذا
بدءا من
أشعر بالتحمس للعام الدراسي القادمً .
الآن ،فإن جميع مواقعنا في أماكن جيدة.
زينا :من الصعب الخروج وشراء بناية أو فتح
شركة صغيرة ما لم يتوفر لنا رأس المال .الأمر
صعب إلى حد ما ،لا سيما إذا كنت تتعامل مع
المصارف ،أو تتعامل مع كيانات مختلفة .فهي
محددا.
تطلب الكثير من أجل منحك تمويلًا
ً

وجهات النظر حول التمويل
رواندا :يحصل "هيد ستارت" على تمويل
فيدرالي ،لذا أنتم محددون بميزانية معينة.
هذا صحيح.
مونيك :من الصعب إحكام ميزانياتنا لتكون
على الحافة دون أن تتسب في فقداننا للعمل
التجاري .ومن أفضل الأشياء التي حدثت
لمؤسستنا هي شراكتنا مع برنامج مرحلة ما
قبل المدرسة ( ،)GSRPلأننا تمكنا من اختيار
معلمين مؤهلين والدفع لهم بمعدلات جيدة
حتى يتمكنوا من دفع فواتيرهم والذهاب إلى
كثيرا.
العمل والعمل بفعالية .ساعدنا ذلك
ً
لكن لا يزال التمويل يمثل تحديًا لأننا لا نملك
 17000دولار للطالب بصفتنا من المؤسسات
المجتمعية .لدينا ميزانية محددة لهذا العام،
ومن ثم لا بد لي من بسطها ومنح الفرص
والموارد نفسها .لا يوجد مجال للتساوي من
الناحية المادية .هذا كل شيء .نحصل على
عشرة دولارت ،ولا بد أن نلبي التوقعات نفسها
المطلوبة من مدرسة أخرى تحصل على مئة
دولار .لكننا نعمل على تحقيق ذلك.

الأمل في الطفولة المبكرة
مونيك :بصفتي صاحبة عمل تجاري في مجال
تماما ما يحدث من تركيز
الطفولة المبكرة ،أقدر
ً
على المجالات ذات الدخل المنخفض في

نطاق هذا القطاع الآن .لقد سنحت لي الفرصة
بالجلوس مع ثلاث مؤسسات على الأقل وهي
تحاول بشكل عملي المساعدة في بناء مراكز
تعليمية عالية الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة.
 90%من الموارد التي يقدومونها إلينا عبارة عن
معرفة ،لكنها معرفة هائلة.

في ذلك ،والكثير من السياسات في ذلك.
مرحلة الطفولة المبكرة هي موضع تركيز كبير
الآن .كل العيون مسلطة علينا.

آمل أن يكون هناك نوع من التواصل العالمي
حيث يستطيع جميع مقدمي الخدمات معرفة
أننا نملك هذه الموارد التي من شأنها أن
تساعدنا .عند التعامل مع مقدمي الخدمات
الذين لم يسبق لهم امتلاك هذه الموارد ،يبدو
الأمر وكأن أحدهم يأتي إليك قائلًا" ،معي مليون
دولار .هل تريدها؟" ماذا ستقول له؟ "ياللهول،
ماذا ستفعل معي مقابل هذا المال؟" أنت قلق،
لذا لا تسع لذلك .لكن الموارد التي يتم تزويدنا
بها الآن...
رواندا :لا يزال الأمر يعود إلى مقدمي
الخدمات لأخذ زمام المبادرة للذهاب والبحث
عن تلك الفرص الجديدة .أنا أعمل في مجال
عاما .وخلال
الطفولة المبكرة منذ أكثر من 25
ً
السنوات الثلاث الأخيرة ،كان عدد المبادرات
مدهشا .الدعم العملي يفوق الوصف .وهذا
ً
سبب شعوري بالأمل والتفاؤل .لأنني أرى
التغيرات التي تحدث .كان مجال الطفولة
المبكرة يأتي في المؤخرة .وأعتقد أننا على
أخيرا حل هذه المشكلة
مر السنين ،استطعنا
ً
على الصعيد الوطني .انطفأ أحد المصابيح
الضوئية مع أحدهم في النهاية.
عقدت شراكة مع جامعة مادونا (Madonna
) Universityوقد تحدثت مع منسق التنسيب
الميداني لديهم .أريد أنا وأخصائيو التعليم لدي
أن نخرج للحث على التعليم في مرحلة الطفولة
المبكرة .لدي شغف بهذا .كنت معلمة لسنوات
عديدة في الصفوف الدراسية.
زينا :أعمل في هذا المجال منذ عام ،1996
كثيرا الآن .أصبحنا مهمين الآن.
وقد اختلف
ً
بدأت الكثير من المؤسسات في فتح عيونها
والنظر إلينا أكثر كمحترفين .إنهم يرون أن
مرحلة الطفولة المبكرة هي وقت الاحتياجات
الماسة ،وهناك حاجة ماسة إلى توفير تعليم
جيد للأطفال.
وهناك الكثير من المنظمات على استعداد
لدعم تلك الجودة في جميع أنحاء الولاية ،وفي
جميع أنحاء البلاد؛ لذلك نضع الكثير من المال
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ضمان خلق بيئات تعلم آمنة وملهمة
من أجل أطفالنا
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ترسي بيئات التعلم الآمنة
والملهمة الأساس اللازم
للخبرات الجيدة في مرحلة
الطفولة المبكرة.

ترسي

بيئات التعلم الآمنة والملهمة الأساس اللازم للخبرات
الجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة .ويؤثر الموقع
الجغرافي والبيئة الخاصة ببرامج الطفولة المبكرة بشكل هائل
في الأطفال والأسر ومقدمي الخدمات .إن جودة هذه البيئات
وتصميماتها لا تضمن السلامة والراحة فقط ،ولكنها تحث بشكل كبير
على النمو والتعلم ،والتفاعلات الاجتماعية الإيجابية .28ويعد نشر
البرامج بالقرب من المكان الذي يعيش فيه الآباء والأمهات أو يعملون
فيه أساسيًا في قدرتهم على الاستفادة من رعاية الأطفال ،حتى
يتمكنوا من العمل وإعالة أسرهم .تفتقر العديد من أسر ديترويت
للأسف إلى مكان آمن وملهم يرسلون إليه أطفالهم لتلقي رعاية
الطفولة المبكرة.
حادا في بيئات التعلم عالية الجودة
نقصا
تواجه ديترويت حاليًا
ً
ً
للأطفال .يوجد  55000طفل تحت سن الخامسة في ديترويت،
ولا يوجد ما يكفي من مقاعد رعاية الأطفال المرخصة عالية الجودة
لخدمتهم .نحتاج إلى  23000مقعد إضافي لسد هذه الفجوة ،حيث
يتركز هذا النقص في العديد من الأحياء شديدة الاحتياج والتي تضم
كبيرا من الأطفال والأسر والقليل من البرامج المحلية لمرحلة
عددا
ً
ً
29
الطفولة المبكرة .

يزيد هذا من صعوبة دفع المزيد من الموارد للاستثمار في مرافق
الطفولة المبكرة ومن القيام باستثمارات مستنيرة عند توفر الموارد.
يصنع مقدمو خدمات الطفولة المبكرة في ديترويت المعجزات
بأقل القليل كما يتغلبون على البيروقراطية التي تعوق فتح البرامج
واستمراريتها .يحتاج الكثير منهم إلى إدخال تحسينات فورية على
أماكنهم ولكنهم لا يملكون الأموال اللازمة للقيام بذلك .ورغم وجود
خيارات التمويل ،يتردد مقدمو الخدمات في تحمل الديون لدفع
نموذجا تشغيليًا يسمح
تكاليف مشروعات المرافق أو لم يضعوا بعد
ً
لهم بذلك .وسوف تتطلب مساعدتهم على تحسين بيئاتهم خيارات
أيضا إلى زيادة عروض التطوير المهني
تمويل جديدة .نحن بحاجة
ً
لمعالجة بيئة البرامج :حيث يكون أغلب التركيز على الموضوعات
المهمة مثل المناهج الدراسية وطرق التدريس ،مع إهمال الإدارة
المالية والمرافق  -وهما جانبان رئيسيان من إدارة أي برنامج
للطفولة المبكرة.

يعزى هذا النقص إلى عدة عوامل :أولًا ،نحن نفتقر إلى فهم مشترك
أيضا إلى البيانات
لما يشكل بيئة تعليمية عالية الجودة .كما نفتقر
ً
الخاصة بأماكن تقديم رعاية الأطفال في جميع أنحاء المدينة ،ولا
سيما البيانات المتعلقة بسلامة مرافق مقدمي الخدمات وجودتها.
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وأخيرا ،على الرغم من رغبة الآباء والأمهات في أماكن
ً
آمنة وصحية لأطفالهم (كانت رعاية الأطفال "الآمنة
والصحية والنظيفة" ،الأولوية الأولى للآباء والأمهات
الذين أكملوا استطلاع رأي المجتمع التابع لمبادرة "هنا
يبدأ الأمل") ،لا يوجد وعي بمدى مساهمة البيئات
الحسية بالفعل في نمو الأطفال .يعكس نظام تحسين
تصنيف الجودة التابع للولاية هذا السهو حيث يصنف
البيئات الحسية حسب غياب المخاطر الصحية البيئية
فقط ،دون احتساب تأثير تصميم المرافق في النمو
أيضا،
والتعليم والتفاعلات الاجتماعية .30ونحن لا نقدر
ً
كمجتمع ،ما تسهم به مراكز الطفولة المبكرة عالية
ونظرا لأهمية هذه البيئات
الجودة في تطور المجتمع.
ً
لنوعية حياة الأسر ورفاهيتها الاقتصادية ،وكون مقدمي
الخدمات أنفسهم من الشركات الصغيرة التي تسهم
في اقتصاد ديترويت ،ينبغي اعتبار مرافق الطفولة
المبكرة مكونات أساسية لأي مجتمع صحي.

وخلال جلسات استماع "هنا يبدأ الأمل"،
كانت إعادة المتنزهات والمرافق الترفيهية
لأطفال ديترويت — إلى جانب خلق أماكن
يسهل الوصول إليها للتعليم المبكر ورعاية
الأطفال — ثاني وثالث أكثر الاحتياجات
المذكورة ،على التوالي.

التحديات الرئيسية
لا يوجد فهم مشترك لما تعنيه "الجودة
العالية" :على الرغم من وجود نظام
تصنيف وتحسين لتتبع جودة البرامج
وزيادتها ،تفتقر ديترويت إلى فهم مشترك
لمصطلح "بيئة تعليمية عالية الجودة" .ومن
شأن أي إجراء شامل للحصول على بيانات
عن المرافق الحالية أن ييسر دفع المزيد
من الاستثمارات.
قلة الإمدادات :تحتاج المدينة إلى مزيد
من الأماكن عالية الجودة للأطفال ،ومزيد
من عمليات تحسين المرافق الحالية للرعاية،
ومزيد من خيارات التمويل للقيام بكليهما.

"لا بد من تطوير مزيد من المراكز
التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة
لليوم الكامل ،بحيث تكون نظيفة
وآمنة وفي أماكن إقامة أسر
الأطفال .لا بد من توفير رعاية
أطفال متوفرة على مدار الساعة".
 -أحد أعضاء المجتمع
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كيف سنتصدى لهذه التحديات؟
 3 - 0سنوات

 6 - 3سنوات

2017

الإستراتيجية رقم  :9تحسين
جودة المرافق في جميع
أنحاء ديترويت

تطوير فهم مشترك "للمرافق
عالية الجودة" ،يشمل عوامل
تؤثر في النمو

 10 - 6سنوات
2027

زيادة نطاق بيانات المرافق التي
رصدها نظام تحسين تصنيف
الجودة ( )QRISفي
ولاية ميشيغان.

دمج أنظمة بيانات جودة المرافق
القائمة لإجراء جرد أولي للمرافق

تصميم أدلة وموارد ترتكز على المرافق من أجل
مقدمي الخدمات لمساعدتهم في ترقية مرافقهم

توسيع استخدام نظام تحسين
تصنيف الجودة ()QRIS

إنشاء مجموعة متنوعة من
المرافق النموذجية التي تظهر
البيئات التعليمية "عالية الجودة"
بشكل عملي

زيادة وعي الآباء والأمهات بجودة المرافق
لمساعدتهم في معرفة الأماكن الجيدة
والعثور عليها من أجل أطفالهم

الإستراتيجية رقم  :10تنظيم
الموارد المتاحة وتوسيعها
والاستفادة منها بشكل أفضل
لزيادة عدد مرافق الطفولة المبكرة
عالية الجودة

إنشاء مجموعة عمل لزيادة الموارد العامة والخاصة والأساسية لمرافق الطفولة المبكرة ،وتنظيمها ونشرها

دعم السياسات العامة التي تعمل على زيادة الموارد المخصصة لبناء المرافق وتحسينها

الدعوة إلى إدراج بيئات الطفولة المبكرة كعنصر أساسي من
خطط تجديد أحياء مدينة ديترويت

إقامة شراكات لدعم تطوير مرافق الطفولة المبكرة
في الأماكن غير التقليدية

49

الحتمية الرابعة

كيف
سندرك أننا
تقدما؟
نحرز
ً

سنرى...
• زيادة في عدد مقدمي الخدمات الذين يبلغون عن أوضاع المرافق
• زيادة عدد مقدمي الخدمات في أرجاء المدينة الذين يحصلون على
أفضل العلامات في أي تصنيف منقح لجودة المرافق
• زيادة في الأقدام المربعة للساحة التعليمية عالية الجودة الجديدة،
من البناء والتجديد على حد سواء
• زيادة في عدد المرافق المجددة والمرافق الجديدة التي تم
جلبها على الإنترنت
• زيادة في عدد مقاعد رعاية الأطفال عالية الجودة الجديدة

ما العمل الذي يمكننا الاستناد إليه؟
•تم تصميم منح مساحات  IFFالتعليمية لزيادة استيعاب الرعاية
المبكرة الجيدة والتعليم الجيد وتيسير الحصول عليهما في جميع
أنحاء ديترويت .يمكن لمقدمي الخدمات الحصول على المساعدة
الفنية والخدمات الاستشارية والمنح لتحسين جودة المرافق.
•قامت كلًا من مؤسسة  ،IFFومشروع Motor City Mapping
وإدارة التراخيص في ديترويت (Detroit’s Licensing
) Departmentبنوع من أنواع تخطيط المرافق.

من سيساعدنا؟
مقدمو خدمات الطفولة المبكرة ،هيئات تنظيم التراخيص المحلية ،مكتب
غريت ستارت ،الآباء والأمهات والموكلون بالرعاية ،إدارة الصحة في
ديترويت ،إدارة الشؤون البيئية والهندسية والسلامة والبناء في ديترويت،
مسؤولو نظم البيانات المحلية ،مكتب غريت ستارت ،المؤسسات ،ممولو
المؤسسات ،واضعو السياسات ،المطورون ،إدارة التخطيط والتنمية
في ديترويت ،إدارة الإسكان وتجديد الأحياء ،المنطقة التعليمية لمجتمع
مدارس ديترويت العامة ،وغيرهم.
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ما أولويات سياستنا؟
توفر أولويات سياسة "هنا يبدأ الأمل" للمسؤولين العموميين ومجتمع
مكانا لبدء الدعوة إلى
الأعمال والمؤسسات المجتمعية والمواطنين
ً
التغيير وإحداثه .انظر صفحة  80لمزيد من التفاصيل.
الأولوية  4.1.تخصيص تمويل من أجل تحسين مرافق الطفولة
خصيصا في ديترويت :ينبغي لميشيغان و/أو مدينة
المبكرة
ً
ديترويت فحص سندات المرافق كوسيلة لتمويل زيادة رأس المال
اللازمة لتحسين البنية التحتية للطفولة المبكرة في الولاية .وبالإضافة
سمح باستخدام الأموال في إدخال التحسينات
إلى ذلك ،ينبغي أن ُي َ
على مرافق الطفولة المبكرة ضمن البرامج الإنمائية للمجتمعات
المحلية مثل  Motor City Matchالذي تنظمه مؤسسة DEGC
ومبادرات اتحاد الأعمال التجارية الصغيرة.

“

ضفدعا.
أريد أن أكون
ً
أحب القفز مثلما تفعل
الضفادع .وأن أسبح.
أعرف كيف أسبح".

نالا

( 5سنوات)
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لماذا تعد البيئة مهمة للأطفال؟

هذا اقتباس من مقال "أهمية جودة المرافق في التعليم المبكر" (The
) importance of facility quality in early educationللكاتبة كلير
تشارلتون المنشور في  07آب (أغسطس)  2017في مجلة .Model D
يمكنك تصفحه على الإنترنت لاستكشاف دراسات الحالة الإضافية لعمليات
تحسين المرافق في فيلادلفيا ،مقاطعة أتلانتا وكوياهوغا ،أوهايو .اقرأ القطعة
كاملة على:
http://tinyurl.com/detfacilities

في

برنامج "وينستون هيد ستارت" في مراكز التنمية في شمال
غرب ديترويت ،يوجد مرجل كثير العطب يتسبب في انفعال
العاملين يوميًا .وعندما تعطل ،سارع الآباء والأمهات للحصول على
خدمات رعاية الأطفال ،لأيام كثيرة في كل مرة.

“تقول سالي بوند ،مديرة التنمية في مراكز التنمية ،أحد مقدمي خدمات
هيد ستارت" ،استمر هذا المرجل في تقويض قدرتنا على تزويد هؤلاء
الأطفال بتعليم عالي الجودة .كان هؤلاء الأطفال والأسر يستحقون ما
هو أفضل من ذلك".
وأصبح انتقال برنامج وينستون حاجة ملحة .وبالنسبة إلى برامج هيد
معينا من البناء في أي منطقة
نوعا
ستارت ،تفرض اللوائح الفيدرالية ً
ً
محدودة الخدمات — وهو مطلب كبير في أي منطقة حضرية محدودة
الخيارات .تقول بوند" ،لم يكن الأمر وكأن بإمكاننا الذهاب إلى متجر بقالة
مهجور .كنا بحاجة إلى مبنى بأجواء مدرسية ،في موقع محدد".
وبعد بحث شامل ،عثرت بوند وزملاؤها على مدرسة خاصة سابقة في
طريق سيفن مايل بالقرب من لاسر .وأكملوا مراجعة المرافق مع مؤسسة
— IFFوهي مؤسسة مالية غير ربحية لتنمية المجتمع ( )CDFIوجهة إقراض
واستشاري عقاري ومطور— وجدولوا بعض التعديلات الصغيرة ،وانتقلوا في
آيار (مايو) .هناك خطط مستقبلية لإجراء المزيد من التجديدات.
سيتعلم الأطفال بشكل أفضل بدون الفصول الدراسية شديدة البرودة
في الشتاء والأجواء الحارة سيئة التهوية في الصيف .تقول المعلمة تاميكا
نيكس" ،يشعر الأطفال براحة أكبر الآن كما يتفاعلون بشكل أكبر .نحن نقوم
بعمل رائع الآن".
وتعد البرامج التعليمية الجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة ،التي تعقد في
استثمارا ميسور التكلفة
ساحة تعليمية مصممة بعناية ومصونة بشكل جيد،
ً
في رفاهية الأسرة .وتظهر الدراسات أن ساحات التعليم المبكر الجيدة لها
تأثير إيجابي عميق في الطلاب .ببساطة شديدة ،يتعلم الأطفال بشكل
أفضل عندما يشعرون بالراحة في محيطهم.
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وفي كثير من الأحيان ،يتم الخلط بين الجودة الحقيقية ومعايير الصحة
والسلامة .وعلى الرغم من أهمية معايير الترخيص ،إلا أن الحد الأدنى
منها لا يعالج الجوانب البيئية العديدة لبيئة الطفولة المبكرة ذات النوعية
الجيدة ،مثل جودة الهواء في الأماكن الداخلية ودرجة الحرارة والتهوية
الكافية والحد من الضوضاء والإضاءة المثلى والمفروشات وسهولة
الوصول وساحات تجمع المجموعات وغيرها.
تؤثر هذه العناصر في إنتاجية الطلاب .وجدت إحدى الدراسات أن الطلاب
الصغار يؤدون بشكل أفضل في الاختبارات عند خضوعهم لها في فصول
دراسية جيدة التهوية وذات درجة حرارة مريحة .وهناك بحوث إضافية تؤيد
تحسن أداء الطلاب وسلوكهم في الفصول الدراسية المريحة.
بمرافق المشهد التعليمي لمرحلة الطفولة
يمكن أن تتسق مقاربة الاهتمام َ
المبكرة في ديترويت مع جودة المناهج الدراسية المثبتة والدعم المعنوي
بشكل عام" .عند توفير مساحة كبيرة للمعلم والطفل للتحرك فيها والانخراط
في الأنشطة ،يزيد هذا من فرص حدوث أشياء مثيرة .وتقول مونيكا دنكان،
مديرة خدمات الطفولة المبكرة في مؤسسة " ،IFFإن الأماكن الضيقة تحد
من فرصة توافر الموارد والخبرات" .ومنذ تأسيسها في ديترويت عام ،2014
مقعدا في
قامت مؤسسة  ،IFFمن خلال المنح والقروض ،بإضافة 585
ً
مرفقا،
مرحلة الطفولة المبكرة أو الحفاظ عليها ،وساعدت في تحسين 23
ً
أبحاثا لتسليط الضوء على الثغرات الموجودة في الخدمات المقدمة
وأجرت
ً
في أحياء ديترويت الأكثر حاجة إلى رعاية جيدة للأطفال.
أيضا بشكل غير مباشر في نجاح الطالب من خلال تحسين
تساهم المرافق
ً
الرضا الوظيفي للمعلمين والإداريين .وعلى نحو تقليدي ،تعد رعاية الأطفال
أجواء منخفضة التكاليف ،ولكن يمكن لأي مرفق جيد أن يوفر الموارد اللازمة
للمعلمين لبذل قصارى جهدهم .تقول دنكان" ،التفاعل بين المعلم والطفل
جدا لتنمية الطفل .عندما يعمل المعلم في بيئة مريحة وملهمة
مهم ً
أيضا".
الطفل
يساعد
كما
المعلم
يساعد
فهذا
إمكانياته،
أقصى
ويستغل
ً
إن وجود بنية تحتية قوية في مرحلة الطفولة المبكرة في ديترويت من
احتياجا على تعليم
شأنه أن يزيد من فرص حصول الأسر والأطفال الأكثر
ً
عالي الجودة ،وأن يقدم الدعم لأطفال ديترويت الذين يستعدون للنجاح
في المدرسة وخوض حياة منتجة في مرحلة البلوغ .لا يوجد مركز يعرف
أهمية جودة مرافقه أكثر من معلمي برنامج وينستون هيد ستارت في مراكز
التنمية ،وأسره الذين يبلغ عددهم المئة.
وعلى الرغم من المرجل المعطل قد أجبر المركز على القيام بانتقال صعب،
إلا أن موقع نورثروب الجديد هو ساحة يمكنهم النمو فيها .تقول بوند" ،لدينا
فصلان دراسيان خاليان ،وهو أمر مثير للاهتمام لأننا نخطط لتأجير أحدهما
إلى أحد مقدمي الخدمات لمرحلة ما قبل الرعاية وما بعدها" .إن إمكانية
أيضا جودة الخدمات
وضع برامج ليوم كامل  /سنة كاملة يمكنها أن تعزز
ً

يستمتع الأطفال بالفصول الدراسية المحدثة في وينستون هيد ستارت في مراكز التنمية في شمال غرب ديترويت

التي يوفرها البرنامج .تقول بوند" ،هذه ميزة إضافية ومثيرة للاهتمام ،لأنها
تعزز من قدرة الآباء والأمهات على الذهاب إلى المدرسة أو العمل .وقد
مركزا للموارد المجتمعية .الهدف هو توسيع فرص
يصبح أي مبنى مجاور
ً
تعليم مرحلة الطفولة المبكرة لتمتد إلى تعليم الأسرة .ويوجد الآن متسع
وقدرة على القيام بذلك".
ولا يقر الكثيرون بالطريقة التي تسهم بها الأجواء الجيدة في زيادة رضا
المعلمين في مجال ضاق بحركة تبديل الموظفين والأجور المتدنية .تقول
روندا مالوري بيرنز ،مدير برنامج هيد ستارت" ،تغيرت الروح المعنوية على
الفور" ،وكان الدافع لمواصلة الخدمات ،على الرغم من تحديات المرافق ،هو
مرور العاملين والمعلمين بتجربة النمو.
تقول مالوري بيرنز" ،يجب أن نركز على البنية التحتية والفصول الدراسية وما
نقدمه من جودة ،تأتي المرافق في المقدمة .مؤهلات المعلمين مهمة،
لكن عليك أن تتأكد من جودة المرافق ،وأن هناك الكثير من
الأشياء المختلفة التي ينطوي عليها هذا الإجراء".
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يجب أن نخلق الهياكل والأدوات اللازمة لتحسين
التنسيق بين مختلف الأنظمة التي تؤثر على
رفاهية الأطفال والأسر.

54

#5

معا ،يمكن لهذه
ومن خلال العمل ً
الأنظمة  -وما تقدمه من دعم ورعاية
 ضمان أن يولد الأطفال بصحة جيدةوأن تتم تهيئتهم للازدهار.
يتفاعل

بدءا من
الأطفال والأسر مع العديد من الأنظمة ً
الوقت الذي تحمل فيه المرأة إلى السنوات الأولى
من عمر الطفل .تشمل هذه الأنظمة رعاية الطفولة والتعليم
المبكرين ،والرعاية الصحية ،والتعليم من مرحلة الروضة إلى الصف
الثالث ،والخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع .وطوال إجراء التخطيط
لمبادرة "هنا يبدأ الأمل" ،بزغ موضوع واحد بشكل متكرر :الحاجة إلى
زيادة التنسيق فيما بينها وتنظيمها .إن زيادة التنسيق فيما بينها من
عموما بالإضافة إلى دعم أهداف
شأنه أن يزيد من فعاليتها وتأثيرها
ً
الحتميات الأربعة السابقة .إلا أن التنسيق على هذا المستوى يتطلب
آلية مركزية يمكنها تحفيز ودعم جهود التنظيم ،وهذا لا يوجد حاليًا
في ديترويت.

على سبيل المثال ،سيجعل هذا من السهل إنشاء نظام بيانات
أيضا
متكامل لمرحلة الطفولة المبكرة ،وهي حاجة محددة ظهرت
ً
بشكل متكرر خلال مبادرة "هنا يبدأ الأمل" .إن إيجاد طريقة لمتابعة
الأطفال عبر أنظمة الرعاية الصحية ،والرعاية والتعليم المبكرين،
ومرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر ،والخدمات الاجتماعية،
سيؤدي إلى تحسين الرعاية والتعليم والخدمات .فضلًا إلى أنه سيتيح
لنا الحصول على بيانات طولية أفضل وإجراء بحث عن نظام مرحلة
الطفولة المبكرة ككل في ديترويت .ويمكن لجهة التنسيق هذه
مهاما أخرى مثل تطوير مركز خدمات مشترك لمقدمي
أن تتولى
ً
الخدمات ،وإنشاء منصة لتوصيل مقدمي الخدمات بالموارد اللازمة
لتحسين المرافق ،وتنفيذ نظام عالمي للفحص.

ومن شأن أي جهة تنسيق رائدة في مجال الطفولة المبكرة أن تغيّر
من الأمور .سيكون من الملائم توفير موطن لبعض الإستراتيجيات
المقترحة في هذه الخطة ،والتي من مصلحة الجميع أن يحصل
عليها ،ولكن ليس من مصلحة أي مؤسسة بالضرورة أن توفرها.
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إن تحويل ديترويت إلى مدينة تضع أطفالها وأسرهم في أول اعتباراتها
سيتطلب التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة بشكل يتجاوز الأنظمة
التي تؤثر بشكل مباشر على الأطفال وأسرهم .إن مؤسسات مثل
مبادرات تنمية المجتمع والأحياء السكنية ومجموعات الأحياء السكنية
والمؤسسات الثقافية والترفيهية والمؤسسات التي تعمل في أنظمة
الغذاء والصحة البيئية وغيرها لها أثر مهم على رفاهية الأطفال والأسر،
ويجب أن تفكر بتر ٍو في الدور الذي يمكن أن تلعبه للتصدي للتحديات
التي تواجه الأطفال والأسر .يمكن لأي هيئة رائدة في مجال الطفولة
المبكرة أن تساعد في توصيل المؤسسات التي تقوم بعمل مجاور
بالجهود المبذولة في إطار نظام الطفولة المبكرة.
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التحديات الرئيسية
عدم وجود جهة تنسيق:
لا يوجد في ديترويت هيئة
تنسيق مركزية لها دور ريادي
في مرحلة الطفولة المبكرة،
ولهذا لا تتفاعل أنظمتنا التي
تخدم الأطفال والأسر بطرق
تزيد من كفاءتها وتأثيرها.

#5

كيف سنتصدى لهذه التحديات؟
 3 - 0سنوات
2017

الإستراتيجية رقم  :11تكوين
هيئة تنسيق مركزية تقود الجهود
المبذولة لصالح مرحلة الطفولة
المبكرة في ديترويت

 6 - 3سنوات

 10 - 6سنوات
2027

تصميم وإطلاق هيئة عامة أو عامة  /خاصة لتكون بمثابة جهة التنسيق الرئيسية لأنظمة
الطفولة المبكرة في ديترويت ،والتي يدعمها القطاعان العام والخاص

استخدام هيئة تنسيق مركزية لتكون مركز الاحتياجات والإستراتيجيات
التي تعالج الثغرات الحالية في المجال ،مثل تعزيز التطوير المهني
واستدامة الأعمال التجارية لمقدمي الخدمات

إنشاء باقة من الخدمات
المشتركة على مستوى
المدينة لمقدمي الخدمات

الإستراتيجية رقم  :12استخدام
نظام بيانات واحد متكامل لزيادة
مشاركة المعلومات عبر أنظمة
الطفولة المبكرة

وضع مجموعة من اتفاقيات تبادل البيانات بين
الوكالات لتبسيط الخدمة وتحسين جودتها

دعوة الأطراف المعنية الرئيسية
لوضع رؤية لنظام بيانات متكامل

تنفيذ نظام البيانات

الإستراتيجية رقم  :13تعزيز التركيز
في جميع أنحاء المدينة على مرحلة
الطفولة المبكرة بحيث يتجاوز
الأنظمة التي تؤثر بشكل مباشر
على الأطفال الصغار وأسرهم

التنسيق مع الجهود الرامية إلى تعزيز الأحياء السكنية الآمنة
والصحية للتأكد من أنها تنظر في الآثار المترتبة لعملها على
مرحلة الطفولة المبكرة

تشجيع التركيز على الطفولة المبكرة في الأنظمة الأخرى التي تؤثر
على رفاهية الأسرة
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كيف
سندرك أننا
تقدما؟
نحرز
ً

سنرى...
تزايدا في الاستدامة المالية لمقدم الخدمة
•
ً

• ارتفاع نسبة التواصل عبر الأنظمة والاستفادة من الخدمات
الناجمة عن تزايد نسبة مشاركة البيانات والتنسيق
• وجود بيانات طولية فردية ومتكاملة عن تنمية مرحلة
الطفولة المبكرة

ما العمل الذي يمكننا الاستناد إليه؟

ما أولويات سياستنا؟

• أماكن أخرى ،تشمل مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا ومقاطعة
كوياهوغا في أوهايو ،طورت أنظمة متكاملة للبيانات الخاصة
بمرحلة الطفولة المبكرة ويمكن أن تكون بمثابة نماذج لديترويت
في أثناء النظر في نظامنا الخاص وتطويره.

توفر أولويات سياسة "هنا يبدأ الأمل" للمسؤولين العموميين ومجتمع
مكانا لبدء الدعوة إلى
الأعمال والمؤسسات المجتمعية والمواطنين
ً
التغيير وإحداثه .انظر صفحة  81لمزيد من التفاصيل.

• هناك العديد من جهود التنمية المجتمعية الجارية بالفعل في
ديترويت ،وتشمل مدينة ديترويت المستقبلية (Detroit Future
) Cityوالعمل الذي تقوده إدارة الإسكان والتجديد للمدينة

من سيساعدنا؟
المؤسسات ،مقدمو خدمات الطفولة المبكرة ،نظام الرعاية الصحية،
نظام مرحلة الروضة إلى الصف الثالث ،البرنامج ،رواد الشؤون القانونية
وتكنولوجيا المعلومات في الأنظمة الأساسية ،مبادرات التنمية العامة
وتنمية المجتمع ،إدارة التخطيط في ديترويت ،مبادرات القوى العاملة
والتنمية الاقتصادية ،الجهود المبذولة لتعزيز الأحياء السكنية الآمنة
والصحية ،وغيرها.

الأولوية  5.1.إنشاء آلية عامة أو آلية تنسيق بين القطاعين
العام والخاص لمرحلة الطفولة المبكرة في ديترويت .يجب أن
تؤسس ديترويت هيكلًا لإدارة مرحلة الطفولة المبكرة يعمل على
مواءمة السياسات والبرامج بغرض تنسيق البرامج والتمويل بمزيد
من الفعالية والكفاءة من أجل إنماء أطفال آمنين وأصحاء مستعدين
للذهاب إلى المدرسة.
الأولوية  5.2.دمج مجموعة بيانات الطفولة المبكرة وتحليلها
والاستفادة منها .يجب على ميشيغان المحافظة على نظام البيانات
ممكنا
مؤخرا والذي أصبح
المتكامل على مستوى الولاية الذي تم إنشاؤه
ً
ً
بمنحة "السباق نحو المقدمة  -تحدي التعلم المبكر".

في أثناء جلسات استماع "هنا يبدأ الأمل" ،ناقش أعضاء المجتمع كيفية تحسين عملية التنسيق
اهتماما بتوفير مراكز جامعة في الأحياء السكنية يمكنها دعم العديد من
بين الخدمات .كانوا أكثر
ً
الاحتياجات ،مثل الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على العمل.
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“
أريد أن أكون
طبيبة .طبيبة
حيوانات!"

دانييلا

( 8سنوات)
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كيف تقوم ال�أماكن ال�أخرى بترتيب أ�نظمتها؟

أ
نشأت مناطق ومدن أخرى في ج
ميع
أن
حاء
الب
لاد
هيئ
ات
تتو
لى
الت
المبكرة .و
نسيق الخاص بمرحلة الطفولة
تتولى هذه الهيئات العمل على ترت
يب
أ
نظ
مة
مر
حلة
ال
طف
ولة
ا
لمب
أفضل .وبينما
كرة والتنسيق بينها على نحو
نستكشف طرق تحسين مرحلة ال
طف
ولة
ا
لمب
كرة
في
ديت
روي
ت،
إذ
يمكننا البحث في أي
مكان آخر عن الإلهام والأفكار.

بيمقاطعة با مل
تش
فلوريدا

مجلس خدمات الأطفال في مقاطعة بالم بيتش ) 31(CSCهو منطقة تعليمية خاصة
مستقلة أنشأها الناخبون في مقاطعة بالم بيتش عام  .1986اليوم ،يوفر مجلس
خدمات الأطفال في مقاطعة بالم بيتش القيادة والتمويل والخدمات والأبحاث نيابة
عن أطفال مقاطعة بالم بيتش للحرص على إنمائهم بطريقة صحية وآمنة وقوية .وقد
تم تشكيل نظام الرعاية والتعليم المبكرين على مستوى المجتمع المحلي من خلال
إجراء اقتراع على مستوى المقاطعة لفرض ضريبة عقارية تدر  128مليون دولار من
العائدات السنوية لصالح خدمات الطفل والأسرة .ويدير مجلس خدمات الأطفال في
مقاطعة بالم بيتش التمويل المستقل لنظام الخدمة الاجتماعية في المقاطعة ولكن
بالتنسيق معه ،ويتولى إدارته مجلس مؤلف من  10أعضاء ،من بينهم أربعة معينون
من حكام المقاطعات بالإضافة إلى المسؤولين المعينين محليًا.
• في عام  ،2016-2015قدمت برامج مجلس خدمات الأطفال في مقاطعة
بالم بيتش خدماتها إلى  26622طفلًا وأسرة من خلال مبادرة فحص البدايات
الصحية ( ،)Healthy Beginningsو 38081طفلًا وأسرة من خلال مبادرات
جيدة لرعاية الأطفال وبرامج ما بعد المدرسة ،و 6368طفلًا وأسرة من خلال
مبادرة قائمة في مكان محدد بهدف توصيلهم بالموارد.
• يتشارك مجلس خدمات الأطفال في مقاطعة بالم بيتش مع العديد من
المؤسسات المجتمعية ،وأكثر من  250برنامج لرعاية الأطفال ،وحوالي 150
برنامجا بعد الدوام المدرسي ،كما يوفر أكثر من  17000وظيفة بدوام كامل أو
ً
بدوام جزئي في جميع أنحاء المقاطعة.
انخفاضا في عدد الأطفال الذين يولدون بانخفاض في
• تشمل النتائج حتى الآن
ً
الوزن؛ وانخفاض معدلات المواليد في سن المراهقة لأدنى مستوى له منذ 20
عاما؛ وثبوت أن أقل من واحد في المئة من الأطفال الذين يتلقون الخدمات هم
ً
ضحايا سوء المعاملة أو الإهمال ،ووصول معدل الاستعداد للمدارس إلى 70.3
في المئة على مستوى المقاطعة.

تعرف على المزيدwww.cscpbc.org :
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كليفلاند هي المركز الإداري لمقاطعة كوياهوغا ،حيث يعيش فيها ما يقرب من
ثلث سكان المقاطعة .لكن في منتصف التسعينيات ،أدرك مسؤولو المقاطعة
وقادتها أنه ما لم تتحسن أوضاع الأطفال والأسر في المدينة ،فإن المنطقة
برمتها ستعاني .شكلت مجموعة من محبي الأعمال الخيرية ومسؤولي المدينة
تحالفا تحول إلى
والمقاطعة ومناصري الطفولة المبكرة وقادة المجتمع
ً
( INVEST IN CHILDRENإنفست إن تشيلدرن).32
إنفست إن تشيلدرن عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى
المجتمع المحلي يديرها مكتب مقاطعة كوياهوغا للطفولة المبكرة .والغرض
منها المساعدة في زيادة تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتمويلها ووضوحها
وأثرها في مقاطعة كوياهوغا .ويجري متابعة كل من أهداف إنفست إن تشيلدرن
من خلال عدد من إستراتيجيات خدمة الأطفال .وتتراوح هذه الإستراتيجيات من
التدخلات السابقة للولادة إلى بداية مرحلة الروضة والتركيز على إعداد الأطفال
لدخول المدرسة وهم على استعداد للتعلم ،وفي صحة عقلية وبدنية جيدة.

مقاطعة
كوياهوغا
أوهايو

زار ممثلون من فرق الإشراك المجتمعي ووضع الإستراتيجيات في ديترويت
إنفست إن تشيلدرن وغيرها من المؤسسات التي تعمل بشكل جماعي
لتحسين نتائج الأطفال في كليفلاند.
واشتملت الدروس الأساسية من تلك الزيارة على:
• وضع إستراتيجية جماعية :وافق ممولو كليفلاند وقادة النظام والموظفون
العموميون على تنظيم جهودهم وقراراتهم التمويلية ووضعها في خطة
جماعية .وهذا يعني أن الجميع يركز على نفس النتائج النهائية – نتائج
أفضل للأطفال – باستخدام الإستراتيجية نفسها.
• التغيير يستغرق وق ًتا ويحتاج إلى تمويل عام :يستثمر الناخبون في مقاطعة
كوياهوغا في مرحلة الطفولة المبكرة ويمولون هذا الاستثمار بأوراق اقتراعهم.
وهذا يعني أن الوعي العام بمرحلة الطفولة المبكرة ودعم برامجها يجب أن يبقى
في مقدمة ما يفكر فيه الناخب العادي؛ مما يتطلب وجود هيكل للاتصالات
المتطورة والمستمرة التي توصل المعلومات والموارد للآباء والأمهات
صناع القرار النهائي.
والموكلين بالرعاية وكذلك الناخبين ّ
أيضا إلى المشاركة ،من البداية :يتمتع بنك ݒي إن
• دعوة الأعمال التجارية
ً
سي ( )PNC Bankبوجود كبير في جهود مقاطعة كوياهوغا وقد انضمت
جيدا أن الاستثمار في الطفولة المبكرة
مؤسسات أخرى إليه؛ لأنه يدرك
ً
يعود بالنفع على العاملين الحاليين ويدعم قوة عاملة أقوى في المستقبل.

تعرف على المزيدinvestinchildren.cuyahogacounty.us :
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6
الحتميةالسادسة:

يجب علينا إيجاد طرق جديدة لتمويل نظام الطفولة
المبكرة في ديترويت ،وطرق أفضل لاستخدام الموارد
التي لدينا بالفعل.
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#6

إن كفاية الموارد هي أكبر
حاجز نواجهه في عملنا لضمان
مرور جميع أطفال ديترويت
بخبرات إيجابية في مرحلة
الطفولة المبكرة.

تفتقر

ديترويت إلى التمويل العام أو الخاص الكافي لمواجهة
تحديات الطفولة المبكرة في المدينة بشكل كامل.
ولهذا السبب ،ستكون الموارد الإضافية ضرورية ،ونحن بحاجة إلى
تنسيق أفضل لزيادة الموارد المتاحة إلى أقصى درجة.

وعلى مستوى الولاية ،تستثمر ميشيغان القليل نسبيًا في مرحلة
الطفولة المبكرة مقارنة بالولايات الأخرى :ففي عام  2013كان
دولارا لكل طفل ،وهو أقل من نصف المتوسط
معدل التمويل 336
ً
الوطني .33تؤثر قلة التمويل هذه في نظام الطفولة المبكرة في
ديترويت؛ مما يؤثر بدوره في عدد البرامج والخدمات وسهولة
الوصول إليها وجودتها .كما أنها تساهم بشكل أساسي في تدني
أجور القوى العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة في ميشيغان.
وفي الوقت نفسه ،تصنف ميشيغان بالقرب من أدنى مرتبة على
المستوى الوطني في مساعدة الأسر على دعم تكاليف الرعاية،

ونتيجة لذلك ،أصبحت هذه التكاليف من بين أكبر نفقات الأسرة
ونظرا لارتفاع التكاليف وطول إجراءات تقديم الإعانات
في ديترويت.
ً
المالية والتباسها وعدم توفر الموارد الكافية لنظام الطفولة المبكرة،
لا تستطيع أسر كثيرة المرور بتجارب جيدة في مرحلة الطفولة
المبكرة لأطفالها.
لحسن الحظ ،فإن منطقة ديترويت الكبرى لديها إرث غني من
الأعمال الخيرية المجتمعية ،وعلى مدى السنوات العديدة
الماضية زاد تركيز المجتمع على الطفولة المبكرة .ومنذ عام
جديدا يركز على مدينة ديترويت
 ،2000تم تأسيس  22عملًا خيريًا
ً
34
والقضايا المتعلقة بالطفولة المبكرة  .وعلى الرغم من أن هذه
الموارد الإضافية تعود بنفع كبير على تجارب الطفولة المبكرة ،إلا
أن الاستثمارات الخيرية قد تمثل نقطة تحول كبيرة إذا كانت أكثر
تكاملًا واتسا ًقا.
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الحتمية السادسة

في أثناء جلسات استماع "هنا يبدأ
الأمل" ،وفي مناقشات حول تمويل
إستراتيجيات الطفولة المبكرة ،كانت
الرغبة في وجود رقابة مجتمعية على
الموارد من الموضوعات المشتركة
التي برزت.
أيضا على أهمية
وركزت المناقشات
ً
تمويل الحكومة لمرحلة الطفولة
المبكرة؛ حيث يرغب المشاركون في
أن تقوم الولاية بتمويل نظام رعاية
الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة.
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التحديات
الرئيسية
عدم كفاية الموارد :تمتلك ميشيغان
واحدا من أدنى مستويات التمويل
ً
لمرحلة الطفولة المبكرة في البلاد،
مما يجعل ديترويت تعاني من عدم
كفاية الموارد اللازمة لتلبية احتياجات
الأسر في مرحلة الطفولة المبكرة.
عدم وجود تنسيق للتمويل :يؤدي
انعزال المؤسسات بعضها عن بعض
إلى حدوث تكرارات لا داعي لها،
وثغرات في التمويل ،وإستراتيجيات
غير متسقة لدعم الطفولة المبكرة؛
مما يعني أن ما نملكه من موارد لا
يحقق أقصى قدر من التأثير.

#6

كيف سنتصدى لهذه التحديات؟
 0-3سنوات

2017

الإستراتيجية رقم  :14إيجاد
طرق جديدة لزيادة تمويل مرحلة
الطفولة المبكرة على مستوى
الولاية وعلى المستوى المحلي

 3-6سنوات

تحديد كيفية الاستفادة من
الموارد الجديدة

 6-10سنوات
2027

زيادة الاستثمارات العامة

إشراك القطاع
الخاص

الاستفادة من آليات التمويل الجديدة

دعم الجهود الرامية لزيادة تمويل الولاية لمرحلة الطفولة المبكرة من
أجل مساعدة المزيد من الأسر في تعويض التكاليف

الإستراتيجية رقم  :15مواءمة
الهبات الخيرية والتنسيق بينها
على نحو أفضل

كيف سندرك
أننا نحرز
تقدما؟
ً

المواءمة بين شركاء الأعمال الخيرية الملتفين حول رؤية مشتركة وإستراتيجية مشتركة لمرحلة الطفولة
المبكرة في ديترويت

تفعيل الشراكات

سنرى...

ارتفاعا في مستويات التمويل العام لمرحلة الطفولة المبكرة
•
ً

•زيادة النسبة المئوية للأسر التي تمت الموافقة على تلقيها لإعانات
رعاية الأطفال على مستوى الولاية
•زيادة في مبلغ الدولارات الخيرية المنسقة التي يتم إنفاقها على
الأولويات المشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة
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الحتمية السادسة

ما العمل الذي يمكننا الاستناد إليه؟
•أجرت الأطراف المعنية المحلية بالفعل الأبحاث والزيارات

ما أولويات سياستنا؟
توفر أولويات سياسة "هنا يبدأ الأمل" للمسؤولين العموميين ومجتمع

المساعدة في إرشاد الجهود المبذولة لرفع التمويل هنا .يمكن لهذه

مكانا لبدء الدعوة إلى
الأعمال والمؤسسات المجتمعية والمواطنين
ً
التغيير وإحداثه .انظر صفحة  81لمزيد من التفاصيل.

النتائج أن تساعد في توضيح كيف تمكنت المدن الأخرى بنجاح من

الأولوية  .6.1إنشاء آلية محلية للتمويل الحكومي للطفولة

الميدانية للمدن الأخرى التي تبتكر ساحة للطفولة المبكرة يمكنها

العثور على أساليب جديدة لتمويل مرحلة الطفولة المبكرة.

المبكرة في ديترويت من أجل استكمال الموارد الحكومية

•بدأت بعض مؤسسات الطفولة المبكرة في استكشاف تمويل

والفيدرالية .يجب على ديترويت استكشاف وتنفيذ آلية تمويل محلية

بديل لزيادة معدلات الإعانات والتمويل المرن للأسر ،إلا أنه لم يتم

لدعم نظام عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة.

تبني أي من هذه الممارسات في المدينة بشكل كبير.

الأولوية  .6.2رفع معدلات صرف إعانات رعاية الأطفال وتغيير

•دعت الجمعية التعاونية لممولي أنشطة الطفولة المبكرة

سياسات السداد .يجب على ميشيغان أن تنظر في زيادة إضافية في

بجنوب شرق ميشيغان بالفعل إلى اجتماع العديد من المؤسسات
التي تدعم خدمات الطفولة المبكرة عالية الجودة وتعزز النتائج
قائما لأي تعاون خيري.
نموذجا
لصالح أطفال ديترويت ،كما تقدم
ً
ً

معدلات سداد إعانة رعاية الأطفال في الولاية وتغيير سياسة الدعم
الحكومي لتحسين المواءمة مع كيفية تحصيل مقدمي الرعاية الرسوم
من الآباء والأمهات.
الأولوية  .6.3توسيع برنامج غريت ستارت تو كواليتي (GREAT

من سيساعدنا؟
مؤسسات المناصرة ،واضعو السياسات ،المؤسسات وغيرها من
الشركاء الخيريين ،قادة القطاع الخاص ،وغيرهم.

 .)START TO QUALITYيجب على ميشيغان إيجاد طرق للحفاظ
على عملية تحسين الجودة الحالية والاستمرار في زيادة عدد البرامج
في غريت ستارت تو كواليتي.
الأولوية  .6.4ضمان بحث ميشيغان عن جميع الموارد
الفيدرالية المتاحة والاستفادة منها .يجب على ميشيغان
متابعة فرص المنح الفيدرالية وسحب كل التمويل الفيدرالي المتاح
المصرح به في قانون النجاح لكل طالب ( )ESSAوالتشريعات
الفيدرالية الأخرى .على سبيل المثال ،يجب على ميشيغان أن
تتقدم بطلب الحصول على منح تنمية مرحلة ما قبل المدرسة
( )PRESCHOOL DEVELOPMENT GRANTSعندما يصبح
متاحا ،وكذلك منحة مركز المشاركة الأسرية على مستوى
التمويل
ً

الولاية (،)STATEWIDE FAMILY ENGAGEMENT CENTER
والتي يمكن أن تدعم تنفيذ إستراتيجيات مشاركة الأسرة.
الأولو ية  .6.5إتاحة الأهلية التلقائية للإعانات المالية الخاصة
برعاية الأطفال لجميع مقيمي الأحياء السكنية منخفضة
الدخل ،باتباع نموذج برنامج توفير الوجبات الغذائية لطلاب
المدارس .ينبغي أن تتأهل الأسر التي تعيش في الأحياء الفقيرة
في ديترويت وغيرها من المجتمعات المحلية تلقائيًا لبرنامج الإعانة
المالية لرعاية الأطفال.
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تسليط الضوء :الحتمية السادسة

التوجه نحو ال إ�بداع
في إيجاد طرق جديدة

لتمويل خدمات الطفولة المبكرة

أموال التي نحتاج
ى ديترو يت جمع ال
إذا تعين عل
فولة المبكرة لدينا،
إصلاح أنظمة الط
إليها ل

جب أ�ن نتحلى بال إ�بداع.
في

ويمكن أن يأتي التمويل العام من مجموعة متنوعة من الآليات .ويمكن أن تشمل هذه الأفكار
(على سبيل المثال لا الحصر):

تكريس بعض الرسوم
رسوم إضافية على
تذاكر الفعاليات
الرياضية والترفيهية

ضريبة إقليمية (على
الكماليات أو المبيعات
أو العقارات أو
المستخدم)

ضريبة للحد من استهلاك
السلع الضارة
ضريبة مبيعات محلية
على الجعة وغيرها من
المشروبات الكحولية

قرار محلي يتطلب أن
جزءا
تقتطع المدينة
ً
من ميزانيتها السنوية
لصالح مرحلة
الطفولة المبكرة

تقييم جغرافي خاص
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يحتاج جميع
ال أ�طفال إ�لى القليل
من المساعدة
والقليل من

أ
ال�مل

ومن يؤمن
بهم.

ماجيك جونسون
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معك

يبد أ� ال�أمل

ن تكون من
تعهد بأ
لة المبكرة
و
رحلة الطف
HopeSta
أبطال م
rtsHereD
etroit.org
في

لكل فرد من سكان ديترويت دور يلعبه في تحويل
مدينتنا إلى مكان رائع للأطفال .حان الوقت
لنشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل.
تلتزم المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء
المدينة بالتقدم والتحلي بروح أبطال مرحلة
الطفولة المبكرة.
انضم إلى هذه الحركة في
HopeStartsHereDetroit.org

69
69

 26سياسة
تضع مصلحة ال�أطفال
وال�أسر في أولوياتها
يتطلب

إطار عمل "هنا يبدأ الأمل" إجراء تغييرات في السياسة عند كل مستوى –
المؤسسي والمحلي ومستوى الولاية والفيدرالي – لضمان تحول ديترويت إلى
مدينة تعطي الأولوية للأطفال والأسر .وخلال جلسات استماع "هنا يبدأ الأمل"
ومرحلة التخطيط لها ،شارك الآلاف من سكان ديترويت مدى صعوبة الحصول على الخدمات لأفراد أسرهم،
وتحدث مئات من أعضاء فريق وضع الإستراتيجيات عن البيروقراطية والعقبات التي تواجه مقدمي الخدمات
فلنغير ذلك .تقدم أولويات سياسة "هنا يبدأ الأمل" للموظفين العموميين ومجتمع
عند مساعدة المحتاجين.
ّ
مكانا للبدء منه .وفي العديد من الحالات ،قد يحدث التغيير في
الأعمال والمؤسسات المجتمعية والمواطنين
ً
الوقت الحالي .تركز التوصيات على دعم الاستقرار المالي ،وخلق علاقة أقوى بين نظام الطفولة المبكرة ونظام
الصحة ونظام مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر ونظام الغذاء الإقليمي ،وتحديد الموارد لبرامج وخدمات
الطفولة المبكرة عالية الجودة.

لتعزيز التغيير ومساعدة أطفال ديترويت وأسرهم على الازدهار ،تقدم التوصية في هذا القسم مجموعة واسعة
من الاحتمالات للنظر فيها .تشير التوصيات التي تحمل علامة النجمة (*) إلى السياسات والممارسات التي
يمكن للشركات والمؤسسات المجتمعية الأخرى أن تتقدم فيها بمفردها ،سواء بتنفيذ التغيير الموصى به في
السياسة أو لا.
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الأولو ية  .1.2دعم السياسات والبرامج التي تعزز الحصول

الحتمية الأولى :تعزيز صحة جميع أطفال
ديترويت ونموهم ورفاهيتهم
الأولوية  .1.1تنفيذ نظام عالمي للفحص والإحالة .يجب على
ميشيغان أن توفر إضافة من الولاية إلى برنامج ""EARLY ON
كخطوة أولى نحو البدء في نظام شامل للفحص والإحالة ،وتمويله
بشكل كافٍ  ،لضمان خضوع جميع الأمهات الحوامل والرضع والأطفال
في مرحلة ما قبل المدرسة في ديترويت لإجراءات الفحص عن
حالات الإعاقة والتأخر في النمو.
وإليك السبب :تتحسن النتائج طويلة الأجل للأطفال بشكل ملحوظ
عند الكشف المبكر عن أي إعاقة أو تأخر في النمو وعند تقديم خدمات
عالية الجودة مصممة
خصيصا لتلبية احتياجات الأطفال .35ويعزز التحديد
ً
المبكر من فرصة النتائج الإيجابية للأطفال والأسر ،كما يقدم وفورات

كبيرة في التكاليف لصالح النظام التعليمي والمجتمع .36تمول البرامج
الاتحادية المخولة من قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة ( )IDEAبرنامجي
" "Early Onوالتعليم الخاص في الطفولة المبكرة في ميشيغان ،مما
يدعم خدمات الفحص والإحالة للأطفال من لحظة الولادة لحين دخول
أيضا مبادرة " "Help Me Growالتي
مرحلة الروضة .وتنفذ ميشيغان
ً

تقدم فحوصات مجانية باستخدام استبيان الأعمار والمراحل (،)ASQ
وتستهدف أربع مقاطعات ،بما في ذلك مقاطعة واين .تفحص هذه

البرامج جزء فقط من أطفال ديترويت وتعتمد على الآباء والأمهات أو
مقدمي الخدمات في التعرف على أي تأخر محتمل في النمو وطلب
إجراء الفحص .بالإضافة إلى ذلك ،تفتقر هذه البرامج إلى الموارد اللازمة
لمتابعة الإحالات التي تتم إذا كانت نتائج الفحص تشير إلى وجود إعاقة
محتملة أو تأخر محتمل في النمو.
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :يقدم برنامج البدايات الصحية
( )Healthy Beginningsفي بالم بيتش بفلوريدا فحوصات عالمية
مجانية للحوامل وحديثي الولادة والأطفال في سن الثالثة لتحديد من
قد تكون نتائجه سيئة بسبب الفقر ومحدودية فرص الحصول على
الرعاية الصحية وسوء التغذية وإساءة استخدام المواد المخدرة والتشرد
والعنف الأسري وغيرها من التحديات .وتتاح للنساء الحوامل والآباء
والأمهات إمكانية إجراء الفحوصات باستخدام البنيات التحتية القائمة
من مستشفيات ودور رعاية صحية وبرامج الطفولة المبكرة وبرامج زيارة
الوطن .وبمجرد فحص الأسر ،تتلقى الأسر المساعدة في تصفح شبكة
تضم أكثر من اثني عشر من مقدمي الخدمات الاجتماعية ،كما تتلقى
خدمات الوقاية أو التدخل المبكر المخصصة.

على غذاء طاز ج *.ينبغي أن يعمل واضعو السياسات في
ميشيغان لتلبية أهداف ميثاق ميشيغان للأغذية الجيدة
( ،)Michigan Good Food Charterويتعين على ديترويت تنفيذ
مبادرة محلية توفر تمويلًا إضافيًا لبرنامج الغذاء لرعاية الأطفال والكبار

( )CACFPالذي يشجع على شراء الفواكه والخضروات الطازجة ويدعم

النشاط البدني ويعزز الحدائق المحلية في برامج رعاية الأطفال.
وإليك السبب :يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال في ميشيغان من
زيادة الوزن أو السمنة ،37مما يعرضهم لكثير من المشاكل الصحية في
مرحلة البلوغ .38ومن أسباب ارتفاع نسبة الأطفال الذي يعانون من زيادة
الوزن والسمنة التغيرات التي يشهدها النظام الغذائي في الولايات
المتحدة ،والتي تسببت في تحول النظام الغذائي الأمريكي أكثر نحو
الأغذية المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.
وفي الوقت نفسه ،فإن تزايد استخدام رعاية الأطفال من قبل الأسر
العاملة يعني أن الأطفال يستهلكون عادة ما يصل إلى ثلثي وجباتهم
اليومية والوجبات الخفيفة أثناء وجودهم في مراكز رعاية الأطفال.39
يستهلك الأطفال الذين يذهبون إلى مراكز رعاية الأطفال بدوام كامل
سعرات حرارية إجمالية أكبر من الموصى به عند مغادرتهم مراكز رعاية
الأطفال ،لكن أقل من الموصى به من الفواكه الكاملة والخضراوات
الكاملة والحليب الأبيض نسبة إلى المبادئ التوجيهية الغذائية.40
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :تتخذ ميشيغان خطوات مهمة لتقوية
صحة الطفل من خلال إدخال تغييرات على النظام الغذائي الإقليمي
وملاحق الولاية ببرامج التغذية المدرسية الفيدرالية .وقد رأست جامعة
ولاية ميشيغان ميثاق ميشيغان للأغذية الجيدة الذي يوفر خارطة طريق
لنظام غذائي على مستوى الولاية يدعم الحصول على الأغذية الصحية
المغذية والتنمية الاقتصادية والإنصاف والاستدامة .كما تقوم ميشيغان
أيضا بتجربة مشروع ( )10 Cents a Mealوالذي يوفر تمويلًا متماثلًا
للمدارس لدفع مقابل الوجبات الخفيفة الصحية والوجبات العادية من
المزارع المحلية .تستطيع ديترويت دراسة سياسات مدن أخرى ،مثل
قانون هيلثي توتس ( )Healthy Totsفي واشنطن العاصمة ،والذي
يقدم الدعم لبرامج الطفولة المبكرة للوصول إلى برنامج CACFP
وتمويل  CACFPالفيدرالي المكمل ودعم النشاط البدني والحدائق
والتثقيف الغذائي .وحتى بدون هذه السياسات ،يمكن للمؤسسات
في ديترويت أن تعمل مع برامج الطفولة المبكرة لتجميع الموارد والقوة
الشرائية لشراء أغذية محلية أكثر صحة ،والتعاون مع برنامج الغذاء
والتغذية في مدارس ديترويت العامة والذي يشتري نسبة مئوية كبيرة
من الفواكه والخضراوات الطازجة التي ُتزرع في ميشيغان ،والعمل على

إزالة العقبات أمام توفير وجبات مغذية للأطفال وحثهم على ممارسة
الأنشطة البدنية.
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الأولو ية  .1.3دعم السياسات والبرامج التي تقلل من

ينفذ ملحق جامعة ميشيغان بولاية ميشيغان برنامج سناب-إد

انعدام الأمن الغذائي *.يجب أن تعمل برامج شبكة أمان

( )SNAP-Edالتابع للولاية ،والذي يقدم التثقيف الغذائي ويشجع

ديترويت على التنسيق بشكل أفضل مع الجهات المقدمة للتعليم
والرعاية المبكرة لزيادة الوصول إلى البرامج التي تقلل من انعدام
أيضا توسيع نطاق الوصول إلى برنامج
الأمن الغذائي .ومن المهم
ً

الإفطار المدرسي وبرنامج خدمة الأطعمة الصيفية ،وحماية برنامج
المعونة الغذائية التكميلية ( / )SNAPتمويل برنامج المساعدة
الغذائية في نطاق الميزانية الفيدرالية وميزانية ميشيغان ،ومناصرة
تحسين مستويات وقياسات الفائدة المحسنة لتعزيز قانون
الزراعة ( )FARM BILLوقانون الطفل السليم الآمن من الجوع
(.)HEALTHY, HUNGER-FREE KIDS ACT
وإليك السبب :توصف واحدة من كل خمس أسر في منطقة ديترويت
بأنها "تعاني من انعدام الأمن الغذائي" ،مما يعني أنه يجب على الأسر
إجراء مقايضات بين الاحتياجات الأساسية المهمة وشراء الغذاء من أجل
حياة صحية.41
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :في ميشيغان ،يقدم برنامج المعونة
الغذائية التكميلية ( )SNAPما يقرب من  2.3مليار دولار لدعم 1.5
مليون من سكان ميشيغان .وبالإضافة إلى ذلك ،فإن فير فود نتوورك
( ،)FAIR FOOD NETWORKبالشراكة مع أسواق المزارعين ومحلات
بيع البقالة بالتجزئة ،والعديد من شركاء المجتمع المحلي ،تنفذ برنامج

النشاط البدني لزيادة احتمال حصول

سيضربهم
الجوع :حيث
لا يحصل
تسعة من كل
 10أطفال
مؤهلين على
وجبات مجانية
أو مخفضة في
أثناء الصيف.

الأفراد المؤهلين لبرنامج سناب على
خيارات غذائية صحية في نطاق ميزانية
محدودة واختيارهم لأنماط حياة صحية.
وبالإضافة إلى ذلك ،يوفر برنامج الإفطار
المدرسي الاتحادي وبرنامج الغداء
المدرسي وجبات مجانية للأطفال الذين
يعيشون في أسر تقل عن  130في المئة
من حد الفقر الاتحادي ،ووجبات مخفضة
السعر للأطفال بين  130و 185في المئة
من حد الفقر .ومع ذلك ،لا يحصل سوى
 52في المئة من الأطفال الذين يتلقون

وجبة غداء مجانية أو مخفضة على وجبة إفطار مجانية أو مخفضة،
ولا يحصل سوى  10في المئة من الأطفال المؤهلين على وجبات
مجانية أو مخفضة خلال فصل الصيف .هذه البرامج وحساب SNAP
للغالبية العظمى من نفقات التغذية هي لإعادة الترخيص في جزأين
من التشريع :مشروع قانون الزراعة ( )Farm Billوقانون الطفل السليم
الآمن من الجوع ( .)Healthy, Hunger-Free Kids Actيجب حماية
هذه البرامج وتوسيع نطاقها.

دوبل آب فود باكز ( ،)DOUBLE UP FOOD BUCKSوتوفر حافز
الغذاء الصحي للأسر المشاركة في برنامج سناب الذي يموله برنامج
حافز  FOOD INSECURITY NUTRITIONالفيدرالي وممولو
الأعمال الخيرية المحلية وإدارة الصحة والخدمات البشرية بولاية
ميشيغان .ويتلقى أكثر من  230000من النساء والرضع والأطفال
أيضا خدمات من برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء
في الولاية
ً
والأطفال والرضع ).42(WIC

الحتمية الثانية :دعم الآباء والأمهات والموكلين
بالرعاية بصفتهم أبطال الأطفال والمعلمين
الأوائل لهم
الأولو ية  .2.1ز يادة تركيز ممولي الرعاية الصحية الخاصة
والعامة على الرعاية الوقائية والمتكاملة للأطفال والأمهات.
يحتاج واضعو السياسات في ميشيغان إلى مواصلة البناء على
المبادرات القائمة مع التركيز بشكل أكبر على الرعاية الوقائية ،بما في
ذلك تحديد خبرات الطفولة السلبية ،وتوسيع برامج الزيارات المنزلية،
ومبادرات خفض وفيات الرضع ،وخدمات الفحص والإحالة ،وخدمات
الصحة الإنجابية.

73

أولويات السياسة

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :ولكي يستفيد أطفال وأسر مدينة

وإليك السبب :تنفق الولايات المتحدة على الرعاية الصحية أكثر من

ديترويت من إعانات رعاية الطفل وغيرها من برامج شبكات الأمان

أي بلد آخر ،ومع ذلك ُتصنف بمرتبة أسوء من العديد من البلدان في

متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات الرضع وبعض المؤشرات الأخرى .

الاجتماعي عليهم أن يتمكنوا من الوصول إليها .وتعمل الولایات في

استثار الفارق المثير بين تمويل الرعاية الصحية ونتائجها الحاجة إلى
ولقد
َ

جمیع أنحاء البلاد على تبسیط عملیات التطبیق ومواءمة متطلبات
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إعادة تقييم أولويات أوجه الرعاية الصحية وتحولًا صوب ممارسات الصحة

الأھلیة لبرامج مثل  CCDFو TANFو SNAPو .Medicaidوفي

الوقائية .ولا تزال التباينات العرقية باقية .على سبيل المثال ،يقترب معدل
وفيات الرضع من الأمريكيين الأفارقة في ميشيغان من ثلاثة أضعاف

وتخ َّزن في نظام بیانات واحد
ولاية ديلاويرُ ،تج َّ
مع معلومات الأھلیة ُ

يشمل الأسر التي تسعی للحصول علی منافع بالمشاركة في عملیة

نسبته في البيض ( 13.2حالة وفاة رضيع لكل  1000مولود ،مقابل

دورا
مراجعة واحدة لبرامج متعددة  .كما تلعب المنظمات غير الربحية ً
في ربط الأسر المحتاجة ببرامج شبكات الأمان الاجتماعي المناسبة على

 5.1لكل .)1000
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المستوى المحلي .على سبيل المثال ،تساعد منظمة ""Impact NW

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :تشارك ميشيغان بالفعل في جهود
تعزيزا للرعاية الوقائية والحد من نتائج المخاطر الصحية ،بما في ذلك
عدة
ً
تحديد خبرات الطفولة السلبية ( ،)ACEsوتوسيع برامج الزيارات المنزلية،

ومبادرات خفض وفيات الرضع ،وخدمات الفحص والإحالة ،وخدمات
الصحة الإنجابية .وعلى سبيل المثالُ ،يجري أطباء الأطفال وآخرين من

استبيانا
مقدمي الرعاية الصحية فحوصات روتينية لصحة الطفل ،وذلك
ً

عن حالات التعسف والمرض العقلي والعنف وإساءة استخدام المواد
المق َّدمة من
المخدرة في المنزل باستخدام قائمة فحص الصدمات ُ

في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأسر المحلية على التقدم بطلب
للحصول على الخدمات والمشاركة فيها بما في ذلك تدريب القوى
العاملة ،والإسكان ،وبرنامج  ،SNAPوبرامج مساعدة الطاقة .قام تحالف
كامدن ( ،)Camdenوهو ائتلاف من مقدمي الرعاية الصحية في
كامدن بولاية نيوجيرسي ،بالشراكة مع شركة ذات منفعة عامة لتطوير
أداة بحث عبر الإنترنت لمساعدة السكان في العثور على قوائم محدثة
من الخدمات التي توفر الغذاء والصحة والإسكان والنقل والتوظيف .تقوم
الآن ميشيغان بتبسيط عمليات إجراءات الولاية والعمل لانتفاع أفضل

إدارة الصحة والخدمات البشرية في ولاية ميشيغان .وعلى الصعيد

بالبيانات لإزاحة عواقب الوصول للمنافع .ومن المقرر تنفيذ عملية تبسيط

المحلي ،قامت فرقة العمل الإقليمية للحد من وفيات الرضع في ديترويت

الإجراءات الجديدة مطلع عام .2018

التي تستخدم العاملين في مجال الصحة والتوعية المجتمعية ("مراقبي

الأولو ية  .2.3ز يادة ائتمان ضر يبة الدخل المكتسب ()EITC

الجوار والمجتمع") لإيصال النساء المعرضات للخطر بخدمات سريرية

في ميشيغان والتفكير في تنفيذه في ديترو يت .لكي نتيح للأسر

واجتماعية داخل مجتمعهن .يجب أن تستمر الولاية في العمل على هذا

العاملة ذات الدخل المنخفض الاحتفاظ بقدر أكبر من أجورهم التي

الأمر لخدمة المزيد من الأطفال والأسر.

اكتسبت بشق الأنفس ،يجب زيادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب في

بتصميم شبكة الأحياء المستوحاة من النساء ( :)WINمدينة ديترويت،

ميشيغان إلى المستوى الأولي لعام  2006وهو  20%من الائتمان

الأولو ية  .2.2تبسيط متطلبات التقدم بطلب إعانات رعاية

أيضا في فرض الخصم الضريبي
الفيدرالي .وينبغي أن تفكر ديترويت
ً

الطفل ،فضلًا عن غيرها من برامج شبكة الأمان الاجتماعي
مثل  WICومديكيد ( .)MEDICAIDستحتاج ميشيغان إلى تقييم

على الدخل المكتسب.

عمليات التقدم المبسطة التي ستبدأ في أوائل عام  2018لتقييم أثرها

وإليك السبب :تكتمل أجور الأسر العاملة بائتمان ضريبة الدخل

في الحصول على الخدمات وتحديد ما إذا كانت العوائق لا تزال قائمة ،بما

المكتسب ( .)EITCويساعد هذا البرنامج الضريبي على "دفع أجر

في ذلك انخفاض الحد الأدنى للأهلية.

العمل" للأسر العاملة ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن طريق تقليل
العبء الضريبي ،ما يسمح للأفراد بالاحتفاظ بقدر أكبر من عائداتهم

مؤخرا عن مكتب ميشيغان بشأن
وإليك السبب :خلص تقرير صدر
ً

برنامج " "Great Startإلى أن  73بالمئة من الأسر التي تقدمت بطلبات
للحصول على إعانات لرعاية الأطفال في عام  2015قد حرموا منها.
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وفي حين أن العديد من الأسر المحرومة استوفت شروط الأهلية ،إلا إنهم
بشكل صحيح.
لم يستكملوا الطلب
ٍ
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لسد احتياجاتهم الضرورية .ولا يقتصر هذا الائتمان الضريبي على كونه
أداة فعالة لمكافحة الفقر تعزز العمل وتقلل الاعتماد على المساعدة
ضع
العامة وحسب ،ولكن البحوث ُتبين
الر َّ
ً
أيضا أنه مرتبط بتحسين صحة ُ

والأمهات ،والنتائج المدرسية ،وزيادة الالتحاق بالجامعات ،وتحسين فرص
الحصول على فرص العمل والعمالة للأطفال في الأسر التي تتلقى

الائتمان 47.وتنفذ عدة تجمعات محلية ائتمان ضريبة الدخل المكتسب

الأولوية  .2.5تنفيذ سياسة الإجازة العائلية في ميشيغان وفي

( )EITCالخاص بها ،بما في ذلك مقاطعة مونتجومري وميريلاند

ديترويت *.يجب على كل من الولاية والمدينة النظر في تنفيذ سياسة

ونيويورك وسان فرانسيسكو.

إجازة عائلية ،وكما هو الحال مع سياسة واشنطن العاصمة .كما يجب

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :بالإضافة الى البرنامج الفيدرالى ،تمتلك
ميشيغان ائتمان ضريبة الدخل المكتسب على مستوى الدولة يمثل الآن

على أصحاب العمل دراسة أمر منح إجازات للعاملين ،حتى دون وجود
نظرا لتأثير ذلك على الاحتفاظ بالموظفين.
سياسة للإجازات العائلية،
ً

 6بالمئة من الائتمان الفيدرالى ،بعد ان انخفض من  20بالمئة في عام

وإليك السبب :تفتقر ولاية ميشيغان ومدينة ديترويت لسياسة تخص

 .2011وهذا المستوى هو أقل بكثير من برامج الولاية الأخرى لائتمان

الإجازات العائلية؛ مع العلم بأن سياسات الإجازة العائلية تسمح للعمال

والمق َّدر وصولها إلى  18بالمئة في
ضريبة الدخل المكتسب مثل إلينوي،
ُ

بالحصول على رواتبهم أثناء غيابهم عن العمل لفترة زمنية طويلة لرعاية

اعتمادا على
 ،2018ومينيسوتا ،والتي يمكن أن تصل إلى  21في المئة
ً
دخل الأسرة .يجب على ميشيغان زيادة مستوى ائتمان ضريبة الدخل

مولود جديد أو طفل ُمتبنى .إن الآثار الإيجابية للإجازة العائلية مدفوعة

جيدا ،وتشمل المنافع لصحة الطفل والأم على ح ٍد سواء،
الأجر موثقة
ً

المكتسب كي تصبح متساوية مع هذه الولايات الأخرى.

ضع
الر َّ
مثل زيادة احتمال الرضاعة الطبيعية وتخفيض معدلات وفيات ُ

الأولو ية  .2.4فرض تخفيض ضر يبي على رعاية الأطفال

القوى العاملة .كما يحظى أرباب العمل بمنافع جراء سياسات الإجازات،

ماديا في ميشيغان .لا تقدم ميشيغان في الوقت
والمعالين
ً

الحالي أي تخفيض ضريبي على مستوى الولاية على رعاية الأطفال

برنامجا قابلًا للاسترداد لتوفير الدعم
والمعالين ،وينبغي أن تنشئ
ً

الضروري للأسر العاملة التي تكافح من أجل توفير رعاية جيدة للأطفال
بميزانيات منزلية ضيقة.

 -فضلاً عن المنافع الاقتصادية مثل زيادة معدل مشاركة المرأة في

وذلك بزيادة فرصة الاحتفاظ بالموظفين.
س َّن عدد متزايد من الولايات
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :لقد َ

تشريعا بالإجازات مدفوعة الأجر ،بما في ذلك كاليفورنيا وواشنطن
ً

ونيو جيرسي ورود آيلاند ونيويورك وواشنطن العاصمة .49وعلى

وإليك السبب :ويساعد الائتمان الفيدرالي لرعاية الأطفال والمعالين
( )CDCTCعلى تعويض تكاليف رعاية الطفل المؤهل أو غيره من
المعالين في حين يعمل مقدم الرعاية أو يبحث عن عمل .تتراوح قيمة

سبيل المثال ،وبموجب قانون واشنطن العاصمة العالمي بشأن
تعديل الإجازات المدفوعة الأجر لعام  ،2016فإن جميع العاملين في
القطاع الخاص بمقاطعة كولومبيا يكونوا مؤهلين للحصول على إجازة
مدفوعة الأجر مدتها  8أسابيع لرعاية طفل جديد ،و 6أسابيع لرعاية

الرصيد الائتماني بين  20و 35بالمئة من النفقات المسموح بها ،وذلك

اعتبارا من تموز(يوليو)
قريب مريض ،وأسبوعان لاحتياجاتهم الصحية
ً

كان الفرد مؤهلاً للحصول على الحد الأقصى للائتمان البالغ  35بالمئة

بالعاصمة واشنطن ضريبة مرتبات بنسبة  0.62بالمئة إلى صندوق

المع َّدل لأسرة .على سبيل المثال ،إذا
ً
اعتمادا على الدخل الإجمالي ُ

 .2020ولتمويل هذه السياسة ،يدفع جميع أرباب عمل القطاع الخاص

وكان يتحمل  4آلاف دولار أمريكي من نفقات رعاية الطفل ،فقد يصل

ُتديره المدينة .ولا يضطر الأفراد للدفع مقابل هذه المنفعة .ومن

زيادة الدخل ولا يمكن استرداده ،ما يعني أنه لا ينتفع به إلا الأسر ذات

للعاملين تصل إلى  150بالمئة من الحد الأدنى للأجور ،ثم سداد 50

ويخ َّفض الائتمان مع
هذا الرصيد الائتماني إلى  1400دولار أمريكيُ .
الدخل المرتفع بما فيه الكفاية لكي تتحمل عب ًئا ضريبيًا.

نتاج هذا الصندوق ستتمكن المدينة من سداد  90بالمئة من الأجور
بالمئة من الأجور فوق ذلك المستوى ،بح ٍد أقصى ألف دولار أمريكي

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :توجد لدى ست وعشرين ولاية (بما في
والمعالين
ذلك مقاطعة كولومبيا) مخصصات ضريبية لرعاية الأطفال
ُ

على مستوى الولاية التي تبنى الائتمان الفيدرالي ،مع الحد الأقصى

دولارا أمريكيًا في مونتانا إلى 2310
للائتمانات الذي يتراوح من 192
ً
دولارات أمريكية في نيويورك .وبخلاف الائتمان الاتحادي غير القابل
مستردا يسمح للأسر
ائتمانا
للاسترداد ،تقدم  12من هذه الولايات
ً
ً
خصص في الضرائب.
باسترداد المبلغ إذا فاق الائتمان ما ُي َّ

في الأسبوع.
الأولوية  .2.6تعزيز مبادرات الأجور المعيشية *.من الطرق التي
يمكن لميشيغان أن تزيد بها الأمن الاقتصادي لأسرها هي تعزيز مبادرة
للأجور المعيشية في الولاية .وينبغي أن تواصل ميشيغان النظر في
الجهود التي توفر أجور معيشة تعكس على نحو أفضل التكلفة الحقيقية
للوفاء بالنفقات الأسرية الأساسية.
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أولويات السياسة

وإليك السبب :في العديد من المجتمعات المحلية ،لا تقوم الأسر

الأولوية  .2.7تعزيز السياسات التي تزيد من إمكانية التنبؤ

العاملة التي تكسب الحد الأدنى للأجور بما يكفي لتغطية التكاليف

بالجداول الزمنية للموظفين .يجب على ميشيغان وديترويت

الفعلية للمعيشة وتواجه مشكلات في تلبية الاحتياجات الأساسية،

تنفيذ سياسات تحسن ظروف عمل الأسر ذات الدخل المنخفض في

أحيانا
على الرغم من حصولها على وظائف .ويستخدم الباحثون
ً

ديترويت من خلال زيادة القدرة على التنبؤ بجداول العمل  .ويمكن
53

لكل من ميشيغان وديترويت أيضا وضع سياسات تتطلب أن يتلقى

مصطلح "الأصول المحدودة" أو "الدخل المقيد" أو "العامل" أو

" "ALICEلوصف الأسر التي يقل دخلها عن عتبة الدخل التي تجعلها
تكافح من أجل تلبية الاحتياجات المنزلية الأساسية .في عام ،2015
ُأد ِر َج  40بالمئة من  3.86مليون أسرة في ميشيغان و 70بالمئة من

ويضاف إلى ذلك حقيقة أن ما
الأسر في ديترويت ضمن فئة ُ .ALICE

يقرب من  24بالمئة من الدخل الشهري لأسرة مكونة من أربعة أفراد
يذهب في المتوسط إلى نفقات رعاية الطفل في ولاية ميشيغان.
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عرف "الحد الأدنى للأجور" بأنه الأجر
وي َّ
وإليك ما قد يبدو عليه الأمرُ :

اللازم لتغطية النفقات الأسرية الأساسية  -مثل الغذاء ورعاية الطفل

مسبقا بجدولة الوظائف ذات الجداول الزمنية غير
إشعارا
العاملون
ً
ً

النظامية .وبالإضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تزيد ديترويت توافر حلول
رعاية الأطفال للأسر التي تعمل بجداول زمنية غير متوقعة.
وإليك السبب :تبين البحوث القومية أن نحو  17بالمئة من القوى
وفقا لجداول ورديات غير منتظمة ،حيث يواجه العمال
العاملة تعمل ً

ذوو الدخل المنخفض الجداول الأكثر تقلبًا .وترتبط جداول العمل غير

النظامية وغير المتوقعة مع العمل لعدد أكبر من الساعات في الأسبوع
ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الصراع بين العمل والأسرة ،وعدم استقرار

والنقل والإسكان والنفقات الطبية  -بالإضافة إلى جميع الضرائب

الدخل ،والتحديات للأسر التي تحتاج إلى خيارات الرعاية في اللحظة

وتقدِر حاسبة الحد الأدنى للأجور
ذات الصلة بولاية أو مجتمع ُمعيَّن.
ّ

الأخيرة أو الطارئة في الليل أثناء العمل .وفي الواقع ،فإن  30بالمئة من

التي يتبناها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITأن الحد الأدنى

الأمهات العاملات ذوات الدخل المنخفض ممن لديهن أطفال دون سن

للأجور في ميشيغان هو  10.24دولارات في الساعة للشخص البالغ

عاما يعملن في جداول غير منتظمة ،ومن المرجح أن يستخدمن أي
13
ً

وبالنسبة إلى منطقة ديترويت-وارن-ديربورن الحضرية ،فإنه يزيد إلى

يعملون وفق جداول عمل قياسية 54.ولسوء الحظ ،فإن  17بالمئة فقط

دولارا للشخص البالغ الذي يعول
 10.32دولارات في الساعة و 27.66
ً

من مقدمي رعاية الأطفال يقدمون الرعاية المسائية في مقاطعة واين،

دولارا في الساعة للشخص البالغ الذي يعول طفلين.51
و 27.26
ً

نوع من رعاية الأطفال مقارنة بالأمهات ذوات الدخل المنخفض الذين

طفلين .وهذا يعني أن الكبار الذين يعولون طفلين يجب أن يكسبوا ما
دولارا في الدخل السنوي (قبل اقتطاع الضرائب)
لا يقل عن 57528
ً

قادرا على دعم احتياجاتهم الأساسية للمنطقة .وعلى النقيض
ليكون
ً
من ذلك ،يبلغ الحد الأدنى للأجور في ميشيغان حاليًا  8.90دولارات

دولارا سنويًا للعمل بدوام كامل.
في الساعة ،أي ما يقرب من 18512
ً

قدما في زيادة الحد
تشريعا للمضي
وفي عام  ،2014أقرت ميشيغان
ً
ً

الأدنى للأجور لمدة أربع سنوات .وزاد قانون الأجور في فرص العمل
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الحد الأدنى للأجور في ميشيغان من  7.40دولارات في الساعة إلى
 8.15دولارات في الساعة في  1ايلول (سبتمبر) 2014؛ إلى 8.50
دولارات في الساعة في  1كانون الثاني (يناير) 2016؛ و 8.90دولارات
في الساعة في  1كانون الثاني (يناير)  .2017وسيزيد القانون الحد
الأدنى للأجور مرة أخرى إلى  9.25دولارات في الساعة في  1كانون
الثاني (يناير) .2018

مع فتح  13بالمئة فقط في أيام السبت.
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وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :وقد أدخلت ولاية فيرمونت ومدن
بيركلي وسان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا تغييرات "الحق في
الطلب" المحمية قانونيًا في ساعات العمل ،والجداول الزمنية ،أو

الموقع ،مع الحماية من إجراءات الانتقام تجاه العامل .وتوفر هذه
السياسات للموظفين الذين يتحملون مسؤوليات تقديم الرعاية الحق
في طلب مواعيد عمل مرنة أو العمل بدوام جزئي .وبالإضافة إلى
ذلك ،فإن توفير حوافز نقدية إضافية لمقدمي خدمات رعاية الأطفال
بهدف توفير خيارات إضافية لرعاية الأطفال في المساء والليل من شأنه
أن يحفز خيارات رعاية للأطفال تتميز بمزي ٍد من الملاءمة والمرونة للأسر.
الأولوية  .2.8دعم تحسينات نظام النقل المحلي التي تزيد
من قدرة الأسر على التنقل .يجب على ميشيغان مواصلة تيسير
استخدام وسائل النقل سواء على مستوى النظام أو على مستوى
الفرد ،ويشمل ذلك توسيع برنامجها الخاص للنقل الطبي غير الطارئ
الذي تلقى  1.4مليون دولار في عام .562017
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وإليك السبب :تتطلب الأسر ذات الدخل المنخفض الحصول على
خيارات نقل موثوقة وآمنة لتمكينها من العثور على الوظائف والاحتفاظ
مهما في
بها والحصول على الرعاية الصحية .ويمثل النقل
أيضا عاملاً
ً
ً
حصول الأطفال الصغار على الرعاية ووصولهم إلى المدرسة .فبدون

خيارات نقل جيدة ،قد يفوت الأطفال فرص التعلم ،وقد يواجه الآباء
والأمهات صعوبة في الحصول على وظيفة ثابتة .وللأسف ،يفتقر الكثير
من المجتمعات المحلية إلى نظام نقل عام موثوق به ،وقد لا تتمكن
العديد من هذه الأسر من تحمل تكاليف سيارتها الخاصة.

وإليك السبب :عند الحصول على تغطية جيدة للرعاية الصحية،
تتحقق فوائد هائلة للأطفال ذوي الدخل المنخفض وكذلك من يرعونهم
من البالغين .عندما ُت َّ
غطى الأسر بالتأمين ،يمكن للوالدين اصطحاب

طفلهما المريض إلى الطبيب كلما لزم الأمر ،وتلقي التحصينات وغيرها
من الرعاية الوقائية ،وتحديد التأخر في النمو قبل أن يتفاقم .والفوائد لا
تقتصر على تحسن أداء الأطفال في المدرسة مع انخفاض أيام غيابهم
عنها بسبب المرض عند تغطيتهم بالتأمين الصحي ،ولكنهم يشهدون
أيضا فوائد طويلة المدى .تزداد فرص الأطفال الذين يحصلون على
ً

الرعاية الصحية الجيدة في إنهاء المدرسة الثانوية والالتحاق بالكلية

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :ويمكن أن تنظر ميشيغان إلى نماذج

والتخرج منها ،وفي انخفاض عدد زياراتهم لغرفة الطوارئ ،بالإضافة

الولايات الأخرى للإستراتيجيات التي تعمل على تحسين خيارات النقل

إلى كسب المزيد من الأموال بعد البلوغ  .وفي ميشيغان ،يحصل

المحلية للأسر .تقدم العديد من الولايات ،بما فيها ميشيغان ،إعانات
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 1189900طفل  -أو  4من كل  9أطفال في الولاية  -على التغطية

النقل العام أو تعويض للعائلات التي تتلقى تمويل "المساعدات

الصحية من خلال المساعدة الطبية ميديكيد ( / )MEDICAIDبرنامج

الموقتة للأسر المعوزة ( ")TANFللمساعدة في تغطية نفقات

التأمين الصحي للأطفال  .ومع ذلك ،قد تؤدي التهديدات بتفكيك

النقل ،أو مساعدة الأسر على شراء سيارة أو شراء تأمين .على

المكونات الرئيسية لقانون الرعاية ميسورة التكلفة على المستوى

المتبرع بها،
سبيل المثال ،تقدم ولايات أخرى برامج لجمع السيارات ُ

الفيدرالي إلى معاناة ميشيغان من خفض حاد للتمويل الذي تقدمه

وإصلاحها ،ومن ثم السماح للمستفيدين من "المساعدات الموقتة

فبدون خيارات
نقل جيدة ،قد
يفوت الأطفال
فرص التعلم،
وقد يواجه
الآباء والأمهات
صعوبة في
الحصول على
وظيفة ثابتة.
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إلى المساعدة الطبية الفيدرالية ،مع وجود بعض التقديرات التي تشير

للأسر المعوزة ( ")TANFوغيرها من

إلى وقوع خسائر بمقدار  8مليارات دولار  .ستتأثر المراكز الصحية

الأسر ذات الدخل المنخفض باستخدامها.
ولقد أقامت إدارة الموارد البشرية في

المؤهلة فيدراليًا ( )FQHCSعلى وجه الخصوص سلبًا بالتغییرات

التي تطرأ على تمویل المساعدة الطبية ميديكيد (.)MEDICAID

ولاية ميريلاند ،على سبيل المثال،

كبيرا من تمويل
جزءا
ُتشكِّل المساعدة الطبية ميديكيد ()MEDICAID
ً
ً

شراكة مع منظمة غير ربحية ،وهي

60

المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ،فهي تمكِّنهم من تقديم خدمات

"،"VEHICLES FOR CHANGE

صحية وطبية وسلوكية صحية عالية الجودة للسكان ،بغض النظر عن

لتنفيذ "برنامج المساعدة في مجال

قدرتهم على تحمل المصاريف.

النقل ( .")TAPوهذا البرنامج يوفر سيارات
مستعملة يمكن الاعتماد عليها للأسر ذات
الدخل المنخفض المؤهلة ،لا سيما تلك
التي تتلقى إعانات "المساعدات الموقتة
للأسر المعوزة ( ،")TANFلمدة سنتين
أو حتى  24ألف ميل.57

الأولوية  .2.9دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على تغطية
المنخفض.ونظرا
الرعاية الصحية للأسر والأطفال ذوي الدخل
ً
للشكوك الموجودة على المستوى الفيدرالي والتأثيرات المحتملة في
قرارات التمويل الحكومي ،فمن الأهمية أن يواصل سكان ميشيغان
الدعوة إلى الاستثمار في تغطية الرعاية الصحية لضمان استمرار
قدما.
تغطية ذويهم من الأطفال والبالغين بمعدلات عالية للمضي
ً

الحتمية الثالثة :رفع الجودة العامة لبرامج
الطفولة المبكرة في ديترويت
الأولوية  .3.1تهيئة برامج شهادات التعليم العالي لتلبية
احتياجات ديترويت من القوى العاملة المختصة بمرحلة الطفولة
المبكرة .يجب على ميشيغان تيسير الحصول على برامج الشهادات
العلمية التي تشمل التوجيه والدورات التأسيسية والمهارات الحياتية
والمستشارين المهنيين ثنائيي اللغة ،مثل النموذج الجماعي المجتمعي
المقدم في رود آيلاند.

77

أولويات السياسة

وإليك السبب :على الرغم من أن معظم الأفراد الذين ينشدون

وإليك السبب :تعد المساعدة المالية من أهم الدعائم لمساعدة

الحصول على شهادة علمية في مجال مرحلة الطفولة المبكرة هم

معلمي الطفولة المبكرة على الوصول إلى التعليم العالي .إلا أن طلاب

"طلاب غير تقليديين" (على سبيل المثال ،يعمل بدوام كامل ،أو والد

الجامعات ،بما في ذلك العديد من البالغين ممن يلتحقون بالتعليم ما

أعزب  /والدة عزباء ،أو من ذوي الموارد المالية المحدودة) ،يلبي

بعد الثانوي للمرة الأولى ،يواجهون خيارات محدودة للمعونة المالية .لم

احتياجات هذه الفئة عدد قليل من برامج التعليم العالي التي تقدم
مساعدة مالية مناسبة ،وصفوف موقعها مناسب  /مواعيدها مناسبة،

ونظرا
تواكب برامج المساعدات المالية في ميشيغان تكاليف التعليم،
ً
لقيود الأهلية ،تميل معظم المساعدات المالية الحكومية التي تقدمها

بالإضافة إلى استشارات أكاديمية .61ويؤدي عدم التطابق بين الهيكل

ميشيغان إلى تفضيل طلاب الكليات التقليدية .علی سبیل المثال،

التقليدي لبرامج الشهادات العلمية وبين احتياجات هؤلاء المتعلمين إلى

المح َّدد أو
الطلاب الذین یسجلون عدد ساعات يقل عن نصف العدد ُ

إضعاف الآثار الإيجابية لتجارب التعليم العالي في هذه الفئة.63 ،62
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :أدركت عدة ولايات حاجتها إلى تزويد

المتقدمون الذین خرجوا من المدرسة الثانویة لأكثر من عشر سنوات لا
یستحقون الحصول على مساعدات مالیة مدعومة من الدولة.67

طلاب تعليم مرحلة الطفولة المبكرة بدعم إضافي .على سبيل المثال،
يستخدم برنامج رود آيلاند لتعليم وتدريب مرحلة الطفولة المبكرة

أيضا أن
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :يمكن لواضعي السياسات
ً

يتطلعوا إلى نماذج حكومية أخرى لزيادة فرص حصول الطلاب غير

نموذجا جماعيًا 64ويتضمن
المقدم من خلال كلية رود آيلاند المجتمعية
ً

التقليديين على التعليم ما بعد الثانوي .على سبيل المثال ،قدم برنامج

مكثفا ودورات دراسية عن المهارات الأكاديمية والحياتية
توجيها
ً
ً

مستشارا مهنيًا ثنائي اللغة لتلبية
الأساسية .ويستخدم البرنامج أيضا
ً

احتياجات السكان المهاجرين من المتعلمين الكبار .وكانت معالجة

"منحة تحدي الوصول إلى الكلية/البالغين المنقطعين والعائدين إلى
الكلية" في نيو جيرسي الدعم المالي لطلاب بالغين ،يبلغون من العمر
عاما أو أكثر ،تركوا إحدى كليات أو جامعات نيو جيرسي خلال
20
ً

توصية موضحة في تقرير عام 2016
العوائق أمام التطوير المهني
ً

السنوات العشرة الماضية .واستندت جوائز المنحة إلى الحاجة المالية

تحت عنوان "بناء نظام أفضل لرعاية الأطفال في ميشيغان".65

عرف "منحة الأمل بولاية تينيسي للطلاب
والوضع الأكاديمي للطالبُ .ت َ

الأولوية  .3.2زيادة فرص الحصول على التعليم العالي

للدخول إلى الكلية كمستجدين .يجب أن يكون الدخل الإجمالي السنوي

وتيسير تكاليفه من خلال برامج المساعدة المالية والمنح
الدراسية .لتيسير تكاليف التعليم العالي على الطلاب والعمال
سنا ،يجب على ميشيغان أن تعيد التمويل الحكومي لمنحة
الأكبر ً
الطلبة المستقلين بدوام جزئي ،والتي لم يتم تمويلها منذ العام

عاما أو أكثر)
غير التقليديين" بأنها منحة حكومية للطلاب البالغين (25
ً
للمتقدمين أقل من  36ألف دولار أمريكي حتى يمكنهم التأهل.

وبالنسبة لأخصائيي مرحلة الطفولة المبكرة ،يمثل برنامج تيتش
نموذجا للمنح الدراسية الوطنية التي تدعم الحاصل
)(T.E.A.C.H.
ً

الدراسي  .66 2010 / 2009وبالإضافة إلى تعزيز إمكانية الحصول

على درجة الانتساب أو البكالوريوس في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة.

على التعليم العالي بشكل عام ،تستطيع ميشيغان التركيز بشكل

ويعمل برنامج تيتش ) (T.E.A.C.H.فيما يقرب من اثنتي عشرة

خاص على أخصائيي الطفولة المبكرة من خلال مواصلة برنامج

ولاية ويهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم العالي ،ويعالج أوجه

تيتش ( )T.E.A.C.Hوتوسيع نطاقه .ينبغي مواصلة البرنامج

التفاوت في الأجور ،ويقلل من حركة تبديل معلمي التعليم المبكر

وتوسيع نطاقه بعد فترة منحة "السباق نحو القمة – تحدي التعلم

الحاليين .تنفذ ميشيغان النموذج من خلال برنامج T.E.A.C.H. Early

المبكر" ( )RTT–ELCلدعم المزيد من أخصائيي الطفولة المبكرة

 ،Childhood® MICHIGANالذي يساعد أخصائيي مرحلة الطفولة

في ديترويت.

المبكرة على تحقيق أهداف التطوير المهني مع الاستمرار في وظائفهم
جزءا
الحالية في بيئات الطفولة المبكرة المنظمة .يغطي البرنامج
ً

من تكلفة التعليم والكتب؛ ويمنح متلقي المنحة وقت تسريح مدفوع
الأجر من أجل حضور الفصول الدراسية أو الدراسة (يسدد برنامج
جزءا
 T.E.A.C.H. Early Childhood® MICHIGANللمركز
ً

من التكلفة)؛ ويمنح المتلقي مكافأة أو زيادة عند الانتهاء من شروط
العقد .يتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل جمعية ميشيغان لتعليم الأطفال
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الصغار كجزء من منحة "السباق نحو القمة  -تحدي التعلم المبكر"،

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :تملك العديد من الولايات مبادرات

لينفذ دون مزيج من الموارد الحكومية والموارد الفيدرالية.
ولم يكن ُ

خصيصا لزيادة رواتب معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.
صممت
ً

الأولوية  .3.3توسيع نماذج التدريب في مرحلة الطفولة المبكرة
وتحسينها من أجل دعم التفاعل الفعال بين المعلمين والأطفال.
يجب على ديترويت توسيع وتحسين نماذج التدريب الحالية التي
تساهم في انسجام المعلمين مع المدربين الذين يقدمون نمذجة
مستمرة عميقة ،وتقديم تدريب باستخدام شكل متنوع للإفهام بهدف
تحسين التفاعل بين المعلم والطفل.
وإليك السبب :خلصت الدراسات إلى أن التطور المهني في الوظيفة
وممزقا
الذي خضع له معظم المعلمين والموظفين كان "غير متسق
ً

وفوضويًا في كثير من الأحيان" ،وهو ما يساهم في حركة تبديل

الموظفين .68وعلى النقيض من ذلك ،فإن أكثر أشكال التطوير المهني
فعالية تتمثل في نماذج فردية مكثفة ومستمرة بدلًا من حلقات عمل
لمرة واحدة ينسى فيها المعلمون ما تعلموه ،والتي تفتقر إلى التعقيبات
المستمرة في أثناء محاولتهم تطبيق إستراتيجيات جديدة.
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :تستخدم نماذج التدريب الوطنية في
مرحلة الطفولة المبكرة مثل ) MyTeachingPartner (MTPطريقة

على سبيل المثال :يوفر برنامج

يحصل العامل
العادي في
مجال رعاية
الأطفال في
ميشيغان على
أجر في مستوى
الفقر ،وربما
يكون مؤهلًا
للحصول على
استحقاقات
المساعدة
الحكومية.

مكافئات ويسكونسين "ريورد"
(المعروف بالاسم R.E.W.A.R.D.TM
)Wisconsin Stipend Program
علاوات سنوية إضافية على رواتب
إخصائيي الطفولة المبكرة ،وذلك على
أساس التحصيل العلمي والأقدمية في
يقدِم برنامج "ائتمان ضريبة
المجالّ .

الاستعداد للمدرسة بولاية لويزيانا"

(المعروف بالاسم Louisiana’s
)School Readiness Tax Credits
المنافع لمعلمي الطفولة المبكرة
والمديرين الذين يعملون في مراكز
نظام تقييم وتحسين الجودة في الولاية
سجلين في سجل مقدمي الخدمات.
والم َّ
ُ
وفقا
وتح َّدد الائتمانات الضريبية ً
ُ

للمستوى التعليمي لأخصائيي الطفولة المبكرة ومدة خبرتهم.

إفهام مختلطة في التدريب عبر الإنترنت وبشكل شخصي لتوفير

الأولوية  .3.5تطبيق أداة مراقبة دخول مرحلة الروضة

قدِمي الخدمات من أجل دعم ممارساتهم بنتائج جيدة.
لم ّ
التعقيبات ُ

في عموم الولاية.

الأولوية  .3.4زيادة أجور ومزايا معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.
ينبغي على ميشيغان أن تدرس عن كثب نماذج الولايات الأخرى فيما
نموذجا يلبي احتياجات
يخص زيادة الأجور ،كما ينبغي عليها أن تنفذ
ً

ينبغي على ميشيغان التحرك نحو التطبيق الإجباري لأداة مراقبة دخول
مرحلة الروضة في عموم الولاية ،وذلك في جميع المدارس العامة.
حيث إن تطبيق أداة تقييم استعداد الأطفال لمرحلة الروضة من شأنه
أن يوفر للولاية بيانات قيمة ومتسقة فيما يتعلق باستعداد جميع أطفال

أخصائيي الطفولة المبكرة.

أمرا بالغ القيمة في
ميشيغان تقريبًا لدخول مرحلة الروضة ،وسيكون ً

وإليك السبب :يحصل العامل العادي في مجال رعاية الأطفال في

اللازمة للحصول على تمويل إضافي لمرحلة الطفولة المبكرة.

على استحقاقات المساعدة الحكومية .وقد خلصت دراسة للقوى

وإليك السبب :تشكل مراقبة الأطفال في الأسابيع القليلة الأولى من

ميشيغان على أجر في مستوى الفقر ،وربما يكون مؤهلًا للحصول
العاملة في ولاية ميشيغان أجرتها مؤسسة استثمار الطفولة المبكرة
( )Early Childhood Investment Corporationإلى حصول
العاملين في مجال رعاية الأطفال في المتوسط على  9دولارات في

عملية صنع القرار القائم على البيانات ،كما يمكن أن يوفر الإثباتات

مرحلة الروضة – بغرض تكوين فهم أفضل عن مستويات النمو لديهم
– أداة ذات أهمية بالنسبة للمعلمين للتعرف على التعليمات المتعلقة
بالأطفال في فصولهم الدراسية والتخطيط لها .وتعد المعلومات

الساعة ،بما يعادل راتبًا سنويًا قدره  20ألف دولار أمريكي .وإن مثل

أيضا للولايات والمناطق
التي يتم جمعها من عمليات المراقبة مهمة
ً

الموظفين ،والإنهاك المهني ،وجودة الفصول الدراسية .ستساعد قوانين

المبكرة بشكل أفضل؛ فالأطفال في نظام الطفولة المبكرة يحتاجون

هذا الأجر المنخفض يرتبط بعدم الرضا عن الوظيفة ،وحركة تبديل

الحد الأدنى للأجور والتمويل الإضافي لإعانات رعاية الأطفال ،التي
نوقشت أعلاه ،على التخفيف من حدة هذه المسألة بشكل جزئي.

التعليمية لأنها تساعدهم على قياس وتقييم أثر برامج مرحلة الطفولة
بشكل فعال على
إلى المزيد من الدعم .وبدوره ،سيساعد هذا
ٍ
تخصيص الموارد من أجل التطوير المهني وصور الدعم الأخرى.
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تطبّق  40ولاية
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :في الوقت الحالي،
ِ
تجرب استخدامه .تطبق
أحد أنظمة تقييم دخول مرحلة الروضة أو ّ ِ

نجاحا أكبر ،مثل مبادرة لائحة الروضة في
تلك الولايات التي حققت
ً

ولاية واشنطن لتنمية المهارات  ،WAKIDSأداة مراقبة مناسبة تنمويًا
للطفل ككل وأدمجت ضمن إطار أوسع يتضمن كلًا من مشاركة

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :لقد وضع مجلس المسؤولين الرئيسيين
ل تنفي ٍذ لمساعدة الولايات
عن المدارس بالولاية ( )CCSSOدلي َ
والمجتمعات المحلية على إبرام هذه الاتفاقيات ،وهو ما
ينبغي أن يستخدم لدعم التنفيذ.

الأسرة ،والفترات الانتقالية في نظام الطفولة المبكرة  /الروضة إلى
الصف الثاني عشر" والتخطيط المجتمعي .لقد عملت ميريلاند
معا من أجل تطوير أحد التقييمات الصالحة والموثوق بها
وأوهايو ً

لقياس استعداد الأطفال للروضة ( ،)KRAحيث يستخدم هذا التقييم
كلًا من الملاحظة ومهام الأداء لقياس نمو الأطفال بشكل دقيق وذلك
عبر نطاقات متعددة لنمو الأطفال .جربت ميشيغان في البداية أداة
مراقبة دخول مرحلة الروضة ،وتجرب المناطق التعليمية المتوسطة
في الوقت الحالي تقييم الاستعداد للروضة ( )KRAالذي طورته ولايتا
ميريلاند وأوهايو.
الأولوية  .3.6تطوير اتفاقيات رسمية للشراكة بين أنظمة
الطفولة المبكرة ومرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر*.
يجب على مدارس ديترويت العامة والمدارس الخاصة أن تنفذ شرط
قانون النجاح لكل طالب المعروف باسم EVERY STUDENT
واختصارا ( )ESSAمن أجل التنسيق مع برامج
،SUCCEEDS ACT
ً

الطفولة المبكرة لدعم الانتقال السلس من الطفولة المبكرة إلى نظام
مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر.

وإليك السبب :يشمل "قانون النجاح لكل طالب" أحد الأحكام الذي
يتطلب أن تبرم الوكالات التعليمية المحلية – التي تتلقى التمويل
من برنامج  – TITLE Iاتفاقيات مع برنامج مساعدة الأطفال ذوي

الحتمية الرابعة :ضمان خلق بيئات تعلم
آمنة وملهمة من أجل أطفالنا
الأولوية  .4.1تخصيص تمويل خاص من أجل تحسين مرافق
الطفولة المبكرة في ديترويت .ينبغي لميشيغان و/أو مدينة
ديترويت فحص سندات المرافق كوسيلة لتمويل زيادة رأس المال
اللازمة لتحسين البنية التحتية للطفولة المبكرة في الولاية .وبالإضافة
سمح باستخدام الأموال في إدخال التحسينات
إلى ذلك ،ينبغي أن ُي َ
على مرافق الطفولة المبكرة ضمن البرامج الإنمائية للمجتمعات

المحلية مثل  MOTOR CITY MATCHالذي تنظمه مؤسسة
 DEGCومبادرات اتحاد الأعمال التجارية الصغيرة.
وإليك السبب :إن العنصر الأساسي من عناصر جودة الرعاية والتعليم
كثيرا ما يجري تجاهله ،هو الحالة المادية لمرافق
المبكرين ،والذي
ً
الطفولة المبكرة .إن الجودة الرديئة لمرافق ديترويت — ولا سيما تلك
التي تخدم أطفال أسر الدخل المنخفض — تعرض صحة الأطفال
وسلامتهم للخطر وتؤثر سلبًا في قدرة برامج الطفولة المبكرة على
زيادة استعداد الطلاب للمدرسة؛ حيث ُتن َّفذ أغلب برامج ديترويت

الدخل المنخفض "هيد ستارت" ومع برامج الطفولة المبكرة الأخرى

وكثيرا ما
مبان مصممة لاستخدامات أخرى،
للطفولة المبكرة في
ٍ
ً
تواجه هذه المباني قضايا بالغة الأهمية بما في ذلك مخالفات

المعلومات وللتطوير المهني ولخدمات الطفولة المبكرة وللمناهج

التراخيص وعدم كفاية ساحات اللعب الداخلية والخارجية ،وسلامة

في المجتمع المحلي .وهذه الاتفاقيات مطلوبة لتنسيق تبادل
والمرافق والنقل.

وأمن المباني ،وعدم الامتثال لمتطلبات قانون الأمريكيين ذوي
الإعاقة .وعلى الرغم من أن المرافق توفر الأساس لأي برنامج رعاية
وتعليم مبكرين عالي الجودة ،إلا أن واضعي السياسات في ميشيغان
اهتماما
لم يولوا تمويل مرافق الطفولة المبكرة وتصميمها وتشييدها
ً

مقارنة بغيره.
كبيرا
ً
ً
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وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :لقد أنشأت ولايات مثل ولاية

الأولوية  .5.2دمج مجموعة بيانات الطفولة المبكرة وتحليلها

ماساتشوستس صناديق سندات رأسمالية لدعم تحسينات المرافق

والاستفادة منها* يجب على ميشيغان المحافظة على نظام البيانات

نموذجا لميشيغان .خصصت
والتي يمكن أن تستخدم باعتبارها
ً

مؤخرا والذي أصبح
المتكامل على مستوى الولاية الذي تم إنشاؤه
ً

ماساتشوستس  45مليون دولار أمريكي لتطوير المرافق وتحسينها في
صورة ِم َنح لمرافق رعاية الأطفال ،وذلك في عام .2013

ممكنا بمنحة "السباق نحو المقدمة  -تحدي التعلم المبكر".
ً

وإليك السبب :يؤدي التجزؤ في إدارة برامج الطفولة المبكرة إلى إفراز
معا.
عدد من نظم البيانات المنفصلة الخاصة بالوكالات التي لا تتعاون ً

الحتمية الخامسة :إنشاء الأدوات والموارد
اللازمة لتحسين عملية التنسيق بين الأنظمة
التي تؤثر في مرحلة الطفولة المبكرة
الأولوية  .5.1إنشاء آلية عامة أو آلية تنسيق بين القطاعين العام
والخاص فيما يتعلق بالطفولة المبكرة في ديترويت .هيكل لإدارة
الطفولة المبكرة يعمل على مواءمة السياسات والبرامج بغرض تنسيق
البرامج والتمويل بمزيد من الفعالية والكفاءة من أجل إنماء أطفال آمنين
وأصحاء مستعدين للذهاب إلى المدرسة.
وإليك السببُ :يخصص تمويل خدمات الطفولة المبكرة من خلال

برامج منها ما هو اتحادي ومنها ما هو على صعيد الولاية وكلها برامج
متعددة ومختلفة ،ولكل منها ما يخصه من الأهداف المختلفة ومعايير
الأهلية ومعايير البرامج والتطوير المهني وفرص المساعدة الفنية

قبل تطوير نظام البيانات الطولية على مستوى الولاية في ميشيغان

( )MSLDSبتوجيهات من المجلس الاستشاري لنظام البيانات الطولية
عددا من منصات البيانات المختلفة
 ،P-20استخدمت ميشيغان
ً

لنظامها  .P-20إلا أنه لكي تبدأ في فهم العلاقة بين الخدمات والأثر،
من المهم معرفة الأثر التراكمي للتاريخ الصحي للطفل ،ونوعية برامج
الطفولة المبكرة التي تم حضورها ،وغيرها من المعلومات عن التجارب

كل من نقص البيانات وتجزؤ مصادر البيانات
المبكرة للطفل .ولم يسمح ٌ
في ميشيغان لصانعي السياسات أو المسؤولين الإداريين بالنظر
في جميع العوامل الهامة التي تؤثر على رفاهية الأطفال .وتؤثر هذه
الحقيقة سلبًا في القدرة على القيام باستثمارات في السياسات التي

تستند إلى البيانات .ويتيح الموقع الإلكتروني لبيانات مدارس ميشيغان
إمكانية وصول الجمهور وصانعي السياسات إلى البيانات ،بما في
ذلك تقارير ُمعيَّنة تتعلق بقضايا الطفولة المبكرة ،مثل مسارات مرحلة

الروضة وتأثير الطفولة المبكرة في التغيب عن الدراسة من مرحلة
الروضة إلى الصف الثالث..

وإجراءات الإبلاغ عن البيانات والمساءلة .ويخلق هذا التجزؤ تحديات أمام
تنفيذ نظام متماسك ومنسق للتعلم المبكر.
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :وللتغلب على هذا التجزؤ ،أنشأت
موحدا يتولى فيه كيان واحد إدارة
بعض المحليات هيكلًا إداريًا
ً

وتنسيق جميع برامج الطفولة المبكرة .ويعتبر مجلس خدمات الأطفال

الحتمية السادسة :العثور على طرق جديدة
لتمويل خدمات الطفولة المبكرة ،واستغلال
نحو أفضل
ما لدينا من موارد على
ٍ

ممتازا لهيكل إداري منسق لمرحلة
في مقاطعة بالم بيتش مثالًا
ً
الطفولة المبكرة يعمل على مواءمة السياسات والبرامج من أجل

الأولوية  .6.1إنشاء آلية محلية للتمويل الحكومي للطفولة

زيادة فعالية العمل وكفاءته في سبيل إنماء أطفال آمنين وأصحاء

المبكرة في ديترويت من أجل استكمال الموارد الحكومية

مستعدين للذهاب إلى المدرسة.

والفيدرالية .يجب على ديترويت استكشاف وتنفيذ آلية تمويل
محلية لدعم نظام عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة.
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أولويات السياسة

وإليك السبب :لا يكفي التمويل الفيدرالي والحكومي لمرحلة الطفولة

سياسات السداد التي تنتهجها الولاية .وقد ارتفع المعدل بمقدار

المبكرة لتوفير برامج عالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع

اعتمادا
 ،0.25أو  ،0.50أو  0.75دولار أمريكي للطفل ،في الساعة
ً

الفيدرالي أقل من نصف الأطفال المؤهلين و 4%فقط من الأطفال
المبتدئين .وبالمثل ،حتى مع التوسع الكبير في برنامج "غريت

أيضا زيادة طفيفة
( .)GREAT START TO QUALITYوكان هناك
ً
لمقدمي الخدمات غير المرخص لهم .ومع ذلك ،وحتى مع الزيادة،

ستارت للاستعداد لمرحلة ما قبل الروضة" (GREAT START TO

فإن حجم معدل السداد لا يسمح للأب أو الأم بالحصول على رعاية

 )READINESS PRE-KINDERGARTENفي ميشيغان في

عالية الجودة في ميشيغان ،والدفع فقط مقابل الساعات التي يحصل

عامي  2013و ،2014لا يخدم البرنامج سوى جز ٍء من أبناء ميشيغان

فيها الطفل على رعاية .وهذا يعني أنه في حين يجب على مقدمي

المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم  4سنوات .وقد حاولت العديد من

الرعاية حجز مكان للطفل كل ساعة أو كل يوم على مدار سنة

المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد تعويض هذا النقص عن

البرنامج ،فهي تتلقى فقط تكلفة الساعات التي يحضرها الطفل .يمثل

طريق توليد مصادر محلية للإيرادات لخدمات الطفولة المبكرة .وعلى

أیضا
کبیرا في التكالیف علی مقدمي الخدمات من شأنه
هذا عب ًئا
ً
ً

الأطفال المعرضين للخطر في ديترويت .يخدم برنامج هيد ستارت

الرغم من ذلك ،تقترب ميشيغان من سن قانون يحظر على الحكومات

أن یؤثر في مستوى الجودة التي یمکن أن توفرھا .ويجب على الولاية

المحلية فرض ضرائب على الطعام أو المشروبات أو مضغ العلكة..

سهل على البرامج دمج التمويل من مختلف برامج الطفولة
أيضا أن ُت ِ ّ
ً

اعترافا بأهمية برامج الرعاية والتعليم
وإليك ما قد يبدو عليه الأمر:
ً
المبكريْن الجيدة من أجل الاستعداد للمدارس والتنمية الاقتصادية،

المبكرة ومزجه.

الأولوية  .6.3توسيع برنامج غريت ستارت تو كواليتي

وافق الناخبون في سينسيناتي على "الإصدار رقم  "44في تشرين

( .)GREAT START TO QUALITYيجب على ميشيغان إيجاد

الثاني (نوفمبر) من عام  .2016ورفع الاستفتاء الضرائب العقارية

طرق للحفاظ على عملية تحسين الجودة الحالية للولاية والاستمرار

للسماح بفرض ضريبة طارئة تبلغ قيمتها  48مليون دولار أمريكي،

في زيادة عدد البرامج في غريت ستارت تو كواليتي.

ص منها  15مليون دولار أمريكي سنويًا لتوسيع نطاق التعليم قبل
ص َ
ُخ ِ ّ
المدرسي الجيد .وإجمالًا ،من المتوقع الحصول على  75مليون دولار

أمريكي من التمويل الحكومي من أجل مشروع مدته خمس سنوات؛
حيث يدفع أصحاب المنازل الذين تبلغ قيمتها  100ألف دولار أمريكي
دولارا أمريكيًا في السنة.
مبلغا إضافيًا قدره 278
ً
ً
الأولوية  .6.2رفع معدلات صرف إعانة رعاية الأطفال وتغيير

وإليك السبب :إن برنامج غريت ستارت تو كواليتي هو نظام تقييم
يعرف تطور
الجودة والتحسين ( )QRISفي ميشيغان .وهذا النظام ّ ِ
معايير الجودة لمقدمي الرعاية الصحية والتعليم المبكرين ،ويقيس
بناء على تلك المعايير ،كما
الجودة ومعدلات مقدمي الخدمات ً

يقدم الموارد والدعم المهني والتطوير والتدريب والمكافآت لتحفيز
مهما
وي َعد "نظام تقييم الجودة والتحسين"
الجودة وتحسينهاُ .
ً

سياسات السداد .يجب على ميشيغان أن تنظر في زيادة إضافية في

بشكل خاص في ميشيغان لأن مقدمي الرعاية والتعليم المبكرين

معدلات سداد إعانة رعاية الأطفال في الولاية وتغيير سياسة الدعم

فقط الحائزين على تصنيف من ثلاثة نجوم أو أعلى هم من يمكنهم

الحكومي لتحسين المواءمة مع كيفية تحصيل مقدمي الرعاية الرسوم

التأهل للحصول على التمويل الحكومي لمرحلة ما قبل الروضة

من الآباء والأمهات.

من خلال برنامج غريت ستارت للاستعداد لمرحلة ما قبل الروضة

دفع معدلات تسديد إعانة رعاية الأطفال إلى
وإليك السببُ :ت َ

نيابة عن الآباء والأمهات بهدف التعويض عن
مقدمي الخدمات
ً
ويعتبَر حجم هذا السداد في غاية الأهمية لأنه
تكاليف رعاية الأطفالُ .
يحدد مستوى جودة مقدم الخدمات الذي يستطيع الآباء والأمهات
الوصول إليه بالدعم .في تموز (يوليو) من عام  ،2017قام مكتب
غريت ستارت في ميشيغان بعدد من التغييرات الإيجابية في
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مقدِم الخدمات في برنامج غريت ستارت تو كواليتي
على تصنيف
ّ

( .)Great Start to Readiness Pre-kindergartenوقد جلبت
الدولة أكثر من  3500مقدم للخدمات  -مرخصين ومسجلين  -في
نظام غريت ستارت تو كواليتي من خلال منحة "السباق نحو القمة -
تحدي التعلم المبكر" .وعلى الرغم من هذا التوسع ،فإن أقل من 50
بالمئة من البرامج التي تتلقى إعانات رعاية الطفل تشارك في برنامج
غريت ستارت للاستعداد ( .)Great Start to Readinessولا يترتب
على مستوى سداد الإعانات في ميشيغان آثار في الحصول على

مهما في دعم توفير التمويل
دورا
الجودة فحسب ،وإنما يؤدي
ً
ً
أيضا ً

لمقدمي الخدمات من أجل تحسين الجودة .وسوف يكون لزيادة

الدعم آثار إيجابية ليس فقط فيما يخص حصول الوالدين على رعاية

حقق مكتب غريت
ستارت بميشيغان
عائدا
في 2016
ً
يزيد عن  20مليون
دولار أمريكي في
عملية تمويل رعاية
الطفل المركزية
وذلك لفشل هيئة
ميشيغان التشريعية
في مواكبة التطابق
المطلوب للتمويل.

أيضا
تتميز بجودة أعلى ،ولكن
ً

لنظام غريت ستارت تو كواليتي
(.)Great Start to Quality

تشمل فرص التمويل الفيدرالية الأخرى التي يمكن استكشافها
برنامج "رعاية الأطفال تعني وجود الآباء والأمهات في المدرسة"
( ،)CCAMPISوالمنحة الإجمالية للخدمات الاجتماعية ()SSBG
وتعليم الأطفال والشباب المشردين (.)EHCY
الأولو ية  .6.5إتاحة الأهلية التلقائية للإعانات المالية الخاصة
برعاية الأطفال لجميع مقيمي الأحياء السكنية منخفضة

الأولوية  .6.4ضمان بحث

الدخل ،باتباع نموذج برنامج توفير الوجبات الغذائية لطلاب

ميشيغان عن جميع الموارد

المدارس .ينبغي أن تتأهل الأسر التي تعيش في الأحياء الفقيرة

الفيدرالية المتاحة والاستفادة

في ديترويت وغيرها من المجتمعات المحلية تلقائيًا لبرنامج الإعانة
المالية لرعاية الأطفال.

منها .يجب على ميشيغان متابعة
فرص المنح وسحب كل التمويل
الفيدرالي المتاح المصرح به في

وإليك السبب :على الصعيد الوطني ،أدى التغير الذي حدث في

قانون النجاح لكل طالب ()ESSA

عام  2010على البرامج الفيدرالية لتغذية الأطفال إلى تسهيل وصول

والتشريعات الفيدرالية الأخرى.

الوجبات الغذائية المدرسية إلى المدراس المعدمةُ .يتيح خيار "أهلية

وإليك السبب :تتلقى

مجانا لجميع الطلاب دون
المنخفض أن توفر وجبتي الإفطار والغداء
ً

المجتمع" للمدارس التي تضم نسبة كبيرة من الطلاب ذوي الدخل

ميشيغان كل عام ما يزيد

جمع طلبات التقدم للحصول على الوجبات المدرسية .لا يسهم هذا

عن  500مليون دولار

الخيار في زيادة المشاركة ببرامج الغذاء المدرسية وحسب ولكنه يقضي

أمريكي كتمويل فيدرالي لمرحلة الطفولة المبكرة  ،بما في ذلك

أيضا على روتين جمع الأوراق على المستوى المدرسي.
ً

(،)CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :لقد ُبذلت جهود مشابهة لتيسير

برنامج هيد ستارت ،والمنحة الإجمالية لرعاية الطفل والتنمية
ومنحة السباق نحو القمة – تحدي التعلم المبكر ،وقانون تعليم الأفراد

الحصول على الخدمات في أعقاب أزمة المياه في مدينة فلينت

ذوي الإعاقة ،الجزءان ج وب ،القسم  619في الكثير من الحالات ،يكون

بولاية ميشيغان .حيث أتاح إعلان حالة الطوارئ في المدينة لأسر

مشروطا بمطابقة خاصة بالولاية .في عام 2016
التمويل الفيدرالي
ً

الأطفال بعمر دون الرابعة الذين يعيشون أو يعملون أو يتلقون رعاية

أعاد مكتب غريت ستارت بميشيغان ما يزيد عن  20مليون دولار

الأطفال في منطقة نظام المياه في فلينت بأن يكونوا مؤهلين

أمريكي من تمويل رعاية الطفل الفيدرالية وذلك لفشل هيئة ميشيغان

للحصول على برنامج الإعانة المالية لرعاية الطفل .كما خصصت

التشريعية في مواكبة التطابق المطلوب للتمويل.

الهيئة التشريعية لولاية ميشيغان  7ملايين دولار أمريكي على شكل
دولارات فيدرالية للمساعدة المؤقتة لتوفير منافع مساعدات غذائية

وإليك ما قد يبدو عليه الأمر :يجب على ميشيغان التقدم بطلب
للحصول على منحة تطوير مرحلة ما قبل المدرسة عند إتاحة التمويل،
والذي يوفر التمويل لتقييم احتياجات الطفولة المبكرة ،والتخطيط

متضررا من الأزمة .لم تتخذ
إضافية طارئة لما مجموعه  15622طفلًا
ً

حملة تلقائيًا على بطاقات
الأسر أي خطوات لتلقي منافع إضافية،
والم َّ
ٌ
المساعدات الغذائية لسكان ميشيغان (بطاقات بريدج).

إضافة إلى
الإستراتيجي ،وتمويل البرامج لتلبية الاحتياجات المحددة.
ً
متاحا لمراكز المشاركة الأسرية على مستوى
ذلك قد يصبح التمويل
ً

الولاية والقادرة على تنفيذ الدعم لإستراتيجيات المشاركة في الولاية.
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شمروا عن سواعدكم

جميعا .نعرب عن عظيم
ذكرنا منذ بداية الأمر أن تحول مسار مرحلة الطفولة المبكرة في مدينة ديترويت سيستدعي تكاتفنا
ً
تقديرنا لمن قاموا بتلبية دعوتنا "شمروا عن سواعدكم" .الأسماء والمنظمات تالية الذكر عملت بمثابة الأذرع القائمة على
تشكيل برنامجي "هنا يبدأ الأمل" و"إطار العمل المجتمعي" في هذه الصفحات.

المجلس الإشرافي

فرق وضع الإستراتيجيات

• بيفرلي بيرنز Miller Canfield Paddock ،وStone
P.L.C.

فرق إستراتيجيات المرافق

• دانيال أتكينسونMothering Justice ،

• عائشة دوبين ،رب أسرة

• دينيس سميثFlint Early ،
Promise Collaborative

• أماندا هوليدايChadsey Condon ،
Community Organization

• إيلي سافيت ،مدينة ديترويت
• هيرمان غراي ،أستاذ الطب بمؤسسة United Way
 for Southeasternبميشيغان
• جمال ويليامزKid Network ،
• جون والشGovernor's Office ،
• جونية خلدون ،أستاذ الطب بإدارة الصحة
في ديترويت
• كيمبرليدون ويسدوم ،أستاذ الطب في
Henry Ford Health System
• كورتني نيلومزCo-Op in the City: ،
A Homeschool Cooperative
• لا جون مونتجومري تابرون،
W.K. Kellogg Foundation

• أنيكا غوس فوسترDetroit Future City ،
Implementation Office

• نويمي بارازا ،رب أسرة
• مجلس باتريك ،رب أسرة
• بوليت ميريلSchool Specialty Group ،
• ربيعة لطيفiAMERICA ،
• راؤول إشيفارياUnited ،
Neighborhood Initiatives
• روبرت شوDevelopment Centers ،
• سكوت جيفوردMatrix Human Services ،

• آرثر جيميسونDetroit Economic Growth ،
Corporation

• شيرلي باسكين ،مدير التراخيص

• كاثي أندرسونStarfish Family Services ،

• طاهرة زيغلرDetroit Local Initiatives ،
Support Corporation

• كريستينا هيكسرDetroit Collaborative ،
Design Center

• توني هنريDetroit Collaborative ،
Design Center

• كريستي أوبسومرEarly Childhood ،
Investment Corporation

• يولاندا لوبيز نوكس ،رب أسر ة

• كولين نيلسون ،ولاية ميشيغان

فريق إستراتيجية رفاهية الأسرة

• كلوريستين بنتون ،رب أسرة
• سينثيا بونك فوليStarfish Family Services ،

• آبي هاربر ،جامعة ولاية ميشيغان

• ليزلي ميرفيMurphy Consulting ،

• دان بيتيراDetroit Collaborative ،
Design Center

• آن كالاسStarfish Family Services ،

• مارك دافيدوفDeloitte ،

• ديفيد ووكر ،مدينة ديترويت

• نيكولاي فيتي ،أستاذ الطب في مدارس
ديترويت العامة

• إليزابيث لوثرCapital Impact Partners ،

• أنيماري هاريسNational Center ،
for Families Learning

• أولغا ستيلاDetroit Creative ،
Corridor Center
• أورا وليامزGrandparents Parenting Again ،
• القس لاري سيمونزBrightmoor Alliance ،
• فيليب ويم فيشرMission Throttlee ،
• راكيل كاستانيدا لوبيز ،مجلس مدينة ديترويت
• ريك ديفورPNC Bank ،
• ريب رابسونThe Kresge Foundation ،
• تونيا بريغزKristy’s Child ،
Development Center
• ويلي سينغليتون ،أستاذ الطب بمركز
New St. Paul Head Start

• فيليسيا هاريسSouthwest Solutions ،
• جانيت ديفيلIFF ،
• جيمي كلايتونOakland Family Services ،
• جمال ويليامز / The Kid Network ،المجلس
الإشرافي
• جيسون بولاتيرPNC ،
• جانيت والينجتون ،مستشار الترخيص بولاية ميشيغان
• جولي ماكينونKidz Watch ،
• كيلي تيرنرSchool Specialty ،
• كيمبرلي دريجينز ،إدارة التخطيط والتنمية في
مدينة ديترويت
• لادون وايتFocus: HOPE ،
• لاشوندا بتلرLeaps and Bounds ،
Family Services
• لورين هودLive 6 ،
• ماهاليا آرثر ،رب أسرة
• مارسيل بورك ،رب أسرة
• موريس كوكس ،إدارة التخطيط والتنمية في
مدينة ديترويت
• ماركس غارفيلدEcology Center ،
• مونيك تايلور ،رب أسرة

84

• نوح أربانData Driven Detroit ،

• أشلي أتكينسونKeep Growing Detroit ،
• بيرنيتا برادليBrilliant Detroit ،
• بيث سوربيكيGlobal Detroit ،
• بيفرلي هوجانSouthwest Solutions ،
• بريانا وينرايتACCESS ،
• بريجيت كورنويلAscension ،
• كاري موس ،جمعية القلب الأمريكية
• شيري تورمونNew St. Paul Tabernacle ،
Head Start Agency
• كريستينا موراليسMatrix Human Services ،
• كريستين بيلUrban Neighborhood Initiatives،
• كريستين كوينEastern Market Corporation ،
• سيندي إغلتونBrilliant Detroit ،
• كولين ماتسMichigan State University ،
Center for Regional Food Systems
• ديان سورلزWayne Metro CAA ،
• ديلفيا سيمونزCoalition on Temporary ،
)Shelter (COTS
• إليكسييا ستوكس ،رب أسرة
• إليزابيث لوثرCapital Impact ،
• جينا هاريس لويسCoalition on Temporary ،
)Shelter (COTS

Mathematica ،• جايمي توماس
Policy Research
United Way ،• جنيفر كالانز
for Southeastern Michigan

Black Mothers' ،• غليندا ماغاريل
Breastfeeding Association
Detroiters Working،• غاي ويليامز
for Environmental Justice

EQ Eduation ،• جيري جيوردانو

* Ralph C. Wilson Jr. Foundation ،• أمبير سليشتا

Congress of Community ،• هيلدا باين

Excellent Schools Detroit ،• جيليان ويب

* Max M. & Marjorie S. ،• سينثيا رويل
Fisher Foundation

Henry Ford Health System ،• جاي كليمنت

Matrix Human Services ،• جوزيف جيفورد
Early Childhood ،• كيلي كريدر
Investment Corporation
 رب أسرة،• كيم توماس
Brightmoor Alliance ،• كورتني مالون
Focus: HOPE ،• لادون وايت
Rainbow Child ،• مالوري برزيجوكي
Care Center

Max M and Marjorie ،• دوغ ستيوارت
Fisher Foundation
United Way for ،• إريك ديفيس
Southeastern Michigan
* Bosch Community Fund ،• إيف هالي
* PNC Foundation ،• جينا كولمان
* Colina Foundation ،• جون كولينا

Community Organizer ،• جنيفر فايس
 رب أسرة،• جونتا بانكس
Great Start Wayne County ،• كاثلين أليساندرو
Ecology Center ،• كاثرين سافوا
Detroit People Project ،• كي ماتيس
Starfish Family Services ،• كيسيا روري
United Health Group ،• كيث ماسون

* Community Foundation ،• كاميليا هندرسون
for Southeast Michigan

Michigan Office of Great Start ،• كيلي هورش

* Community Foundation ،• كاتي بريسون
for Southeast Michigan

'Black Mothers ،• كيدادا جرين
Breastfeeding Association

 رب أسرة،• ناتاشا ميرفي

The Hudson - ، ماهوني.• كيغان سي
Webber Foundation

Oakland Family Services ،• كريس كاسبيرسكي

The Children's Center ،• روزالفا أوزوريو

* W.K. Kellogg Foundation ،• خليلة بيرت غاستون

Great Start ،• كيلا واشنطن
Collaborative Wayne

Oakland Family Services ،• سارة لورانس

Michigan Health ،• لوري سولوتورو
Endowment Fund

Kids-Talk CAC ،• لاسيا زافالا

 رب أسرة،• ماريا لوبرسيو
Grand Valley State University ،• ماريا مونتويا
Congress of Communities ،• ماريا ساليناس
IFF ،• مونيكا دنكان

Excellent Schools Detroit ،• شونيس وودز زيند
Data Driven Detroit ،• ستيفاني كيسنيل
Education Trust- Midwest ،• سونيت بيدي
Education Trust- Midwest ،• سونيج جوي
Detroit Parent Network  منظمة،• تيريزا ميتشل
Kristy’s Child Development Center ،• تونيا بريغز
 رب أسرة،• فيرونيكا دوزييه
 رب أسرة،• فيفيان مانز
 مدارس ديترويت العامة،• ويلما تايلور كوستن

فريق إستراتيجية تمويل الأنظمة
Michigan's Children ،• بوبي دوريغو جونز
Matrix Human Services ،• براد كولتر
Aetna ،• كارول إدواردز
Development Centers ،• كاثرين ليسمان

* Ralph C. Wilson Jr. Foundation ،• ماليا شيه
* Jewish Fund ،• مارغو بيرنيك
Jamie and Denise Jacob ،• ميغان فينكل
Family Foundation
Max M. & Marjorie ،• ميريديث فريمان
S. Fisher Foundation
* The Kresge Foundation ،• نيشا مودي
 مؤسسة مدارس ديترويت العامة،• باميلا مور

Matrix Human Services ،• كينيث براون

 رب أسرة،• لابريتا دوبين
 طالب،• لاتويا كيمبروه
United Way ،• ليلى دوهر
for Southeastern Michigan
Detroiters Working for ،• لينيت كوب
Environmental Justice
 مكتبة ديترويت العامة،• ماري جو فورتكامب
Wayne Children's Healthcare ،• ميليسا فريل
Access Program

* The Skillman Foundation ،• بونيتا ثورمان

 رب أسرة،• مينيل ليجيت

Joyce Foundation ،• ستيفاني بانشيرو

New St. Paul Tabernacle ،• مونيكا إيسترلينغ
Head Start Agency

* McGregor Fund ،• فانيسا سامويلسون
* The Kresge Foundation ،• ويندي لويس جاكسون

فريق إستراتيجية الجودة

Parent Pledge Maternal ،• مونيكا طومسون
Infant Health Program
Mother Nurture Network ،• مونيك كارتر
Henry Ford Health System ،ناكيا وليامز.• د
 رب أسرة،• أورا وليامز

Flint Early Promise Collaborative ،• دينيس سميث

Dove Early ،• أكيسيا تومبسون
Childhood Consulting

Data Driven Detroit  مؤسسة،• إريكا رالي

Starfish Family Services ،• بام لينكولن

Living Arts Detroit ،• أليسا نوفوسليك

St. John Providence Hospital ،• بولا شريك

Brightmoor Alliance ،• إرنستن سولومان
Black Family Development, Inc. ،• فرقان خلدون
Great Start Wayne County ،• جاميتا ليلي

 جامعة وين ستيت،• آنا ميلر

 رب أسرة،• راكيل وايت

Michigan Office ،• بريدجيت والستون
of Great Start

Southwest Solutions ،• روبرت أوبراين

Early Childhood ،• جيريمي ريوتر
Investment Corporation

United Way ،• بريتاني لويس
for Southeastern Michigan

Starfish Family Services ،• كاثرين برادي ميدلي

 رب أسرة،• كارمن كوك

First Children's Finance ،• كيلي بويد
Community Organizer ،• كينو سميث
Murphy Consulting ،• ليزلي ميرفي
Michigan's Children ،• مات جيلارد
Michigan United ،• ميريديث لوميس كينلان
Enroll Detroit ،• ميشا ويليامز
Oakland Family Services ،• ناتالي مارشون
Above and Beyond Learning ،• نينا هودج
 رب أسرة،• نو جيمينيز
 رب أسرة،• بيرانيكا وليامز
MOSES ،• بونزيلا هارداواي
MOSES ،• راشيل كلاين
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فريق الإستراتيجيات الخيرية

* يشير إلى عضو في الجمعية التعاونية لممولي أنشطة
الطفولة المبكرة بجنوب شرق ميشيغان

HighScope ،• شيريل بولك
 مترجم فوري،• كريستينا غوزمان

United Way for ،• سارة جولد
Southeastern Michigan
Great Start ،• شاكيا أرنولد
Wayne Collaborative
United Way for ،• شون تافت
Southeastern Michigan
Global Detroit ،• سلون هيريك

Early Childhood ،• كريستي أوبسومر
Investment Corporation

Data Driven Detroit ،• ستيفاني كيسنيل

Hard Court Hitters ،• كلير كارلايل

Wayne State University ،• طاهرة حسنين

Mathematica Policy ،• كليو جاكوبس جونسون
Research

Detroit Public Television ،• تارا هاردي

New Detroit ،• ديفيد جاملين

Wayne Children’s Healthcare ،• تيريزا هولتروب
Access Program

Southwest Solutions ،• ردونا سييلما

Simply Bridge Language ،• فيرونيك ثيروت لافوند

Living Arts Detroit ،• إريكا فيلاريال بانس

Detroit Food Policy Council ،• وينونا بينوم

Detroit Public Television ،• جورجان هربرت
 رب أسرة،• جاكتا مايا

• روكسان كامبلUnited Children and Family ،
Head Start
• شيلا كندريك ،مقدم الرعاية للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة
• تويا تايلور ،رب أسرة

فريق إستراتيجيات البحث عن المواهب
• آدم ثيبودياو ،رب أسرة
• أليسيا وليامزWilliams' Early ،
Childhood Services
• كارمن تايلورSay and Play Group ،
• شامين جرين ،رب أسرة
• شيريل ماكفالNew St. Paul Tabernacle ،
Head Start Agency
• سينثيا كاسياسCongress of Communities ،
• إليزابيث بيرموجUniversity of Michigan ،
School of Education
• جورجان هربرتDetroit Public Television ،
• إسحاق هستر ،رب أسرة
• أشعياء مكينونUniversity of Detroit, Mercy ،
• جاكي بوراوLISC ،
• جيف بروسData Driven Detroit ،
• جيليان ويبExcellent Schools Detroit ،
• خوسيه رييسDetroit Employment ،
Solutions Corporation
• كايتلين فيريكMichigan Department ،
of Education
• كارين تايلر رويزUnited Way Regional ،
Workforce Development Board
• كايانا سيسومزOsborn ،
Neighborhood Alliance
• كيلسي لايردTEACH, Michigan Association ،
for Education of Youth & Children
• كندرا مويسيس ،جامعة ولاية ميشيغان
• كريستينا كامبا جروكاEdFuel ،
• لانس ريدCongress of Communities ،
• لورينا سوتو ،رب أسرة
• ماريا روبلزSouthwest Solutions ،
• ماريا فالديفيا ،رب أسرة
• ماري جولدUnited Children and Family ،
Head Start
• ماري لوفانوس ،رب أسرة
• ميشيل غولوسEarly Childhood ،
Investment Corporation
• مولي سوينيForward 482 ،
• مونيك شنيدر ،رب أسرة
• نيكولا تيرنر ،رب أسرة
• بام ويفر ،مراكز التنمية
• بولا سبنسرMetro Detroit Association of ،
Education of Young Children
• روبرتا لوكاسLiving Arts Detroit ،
• شونا فوربسWayne Community College ،
• شونيس وودز زيندExcellent Schools Detroit ،
• سونيت بيديEducation Trust- Midwest ،
• سونيل جويEducation Trust- Midwest ،
• سيلفيا مانسفيلد ،رب أسرة
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• تومارا جريسGreat Start Collaborative Wayne ،

أرباب الأسر

• وايموند هايزFocus: HOPE ،

• آدم ثيبودياو

• لوسي رويز

• فيفيان واشنطن ،ملحق جامعة ولاية ميشيغان

• عائشة دوبين

• ماهاليا آرثر

• أليشا مدانيل

• مارسيل بورك

• أندريا كوبات

• ماريا لوبرسيو

• أبريل وودز

• ماريا فالديفيا

• بيتي كيتشن

• ماري لوفانوس

• بريان لوغان

• منييل ليجيت

• بريتاني هولكومب

• ميليسنت ميرزاهات

• كارمن كوك

• مونيكا غونزاليس

• كارول إدواردز

• مونيك شنيدر

• كاثي أندرسون

• مونيك تايلور

• شاماين جرين

• ميشا ويليامز

• شيريل ووكر

• ناتاشا ميرفي

• كلير كارلايل

• نيلميتريا لوبر

• كلوريستين بنتون

• نيكولا تيرنر

• دايموند كريغ

• نو جيمينيز

• ديانا كاسياس

• نويمي بارازا

• دولسي ماريا
فلوريس لوبيز

• نونينيلي ريتش

• إيرل كينر
• إليكسييا ستوكس
• إسحاق هستر

• أورا وليامز
• مجلس باتريك
• بيرانيكا وليامز
• راكيل وايت

• جاكلين بوكو

• شاماكيا دونوودي

• جمال وليامز

• سيسلي أماريس
مكرافن

• جنيفر فايس

• سيلفيا مانسفيلد

• جوان غوري

• تاماثا هاتش

• جونيتا بانكس

• توميكا كلارك

• كايانا سيسومز

• تومارا غريس

• جاكيتا مايا

• كندرا ويلز

• توني كانون ميتشل

• كيم توماس

• تونيا بريغز

• كورتني نيلومز

• تويا تايلور

• كيلا واشنطن

• فيرونيكا بيكارا

• رلابريتا دوبين

• فيرونيكا دوبين

• لاتويا كيمبرو

• فيرونيكا دوزييه

• لافيرن هيوز

• فيفيان مانز

• لورينا سوتو

• يولاندا لوبيز نوكس

المساهمون والمستشارون الآخرون
Strategic Staffing Solutions ،• آندي كارترايت

جدول الأعمال لشركاء الإشراك المجتمعي
Black Family ،• أليس طومسون
Development, Inc.

Children's Services Council of ،• أدريان التراث
Palm Beach County

شركاء المساعدة الفنية

Michigan League for ،• أليشيا غيفارا وارن
Public Policy

Detroit Collaborative ،• كريستينا هيكسر
Design Center

Chadsey Condon ،• أماندا هوليداي

Michigan Council for Maternal ،• آمي زاغمان
and Child Health

Mathematica Policy Research ،• كليو جاكوبس

Detroit Future City ،• أنيكا غوس فوستر

 مقاطعة كوياهوغا،• أرموند بوديش

Detroit Collaborative ،• دان بيتيرا
Design Center

، الاحتياطي الفيدرالي السابق،• آرت رولنيك
فرع مينيابوليس

Data Driven Detroit  مؤسسة،• إريكا رالي

Living Arts Detroit ،• أودرا كوبات
 الدكتور بجامعة كيس وسترن ريسرف،• بيث أنتوني
Greater Ebenezer Day Care ،• بيفرلي جونز
Starting Point ،• بيلي أوسبورن فييرز
HighScope ،• بريندا ليجر
 مقدم رعاية الأطفال،• كاساندرا طومسون
Case  دكتور بجامعة،• كلوديا كولتون
Western Reserve
Focus: HOPE ،• كوري جاكسون
Michigan Voice ،• سيندي روبر
Detroit Food ،• ديواين ويلز
and Fitness Collaborative
Henry Ford ،• دكتور إليوت عطيش
Health System
Michigan Association ،• إريكا ويلارد
of Education of Young Children
Michigan League ،• غيلدا زد جاكوبس
for Public Policy
 العمدة السابق لفيلادلفيا،• هون مايكل نوتر
First Children's Finance ،• جيري كوتس
 مركز ميشيغان،• جون بيبو
 كلية ميشيغان،• كارين هولكومب ميريل
للسياسات العامة
Help Me Grow ،• كارين مينتزر
Council of Michigan Foundations ،• كاريستا غاليك
The Cleveland Foundation ،• كاثي هاليسي
Pre4CLE ،• كاتي كيلي
Kimberly Brown Consulting ،• كيمبرلي فريمان براون
Detroit Parent Network ،• كيميا جاكوبس
PNC Bank ،• كريستين بيرد آدامز

Mathematica Policy Research ،• جيمي توماس
Data Driven Detroit ،• جيف بروس

Detroit Future City ،• ألاندرا بولجر
• أندريا بيركنز
 ورب أسرةEnroll Detroit ،• بيرنيتا برادلي
Covenant House ،• كاريسيا واتكينز

Detroit Collaborative ،• تشارلز كروس
Design Center

Policy Equity Group ،كابيزانو
• جيفري
ّ

Detroit Collaborative ،• كريستينا هيكسر
Design Center

JFM Consulting Group ،• لينا مانجرولكار

Brilliant Detroit ،• سيندي إغلتون

Mathematica Policy Research ،• مينتي حسين

• دي جي ستيوارت أندرسون

Data Driven Detroit ،• نوح أربان

Detroit Collaborative ،• دان بيتيرا
Design Center

Mathematica Policy Research ،• باتريك بلك
 إدارة التعليم في ميشيغان،• روبن زيتر
Community Development ،• ساريدا سكوت
Advocates of Detroit
Policy Equity Group ،• سمية بهات
DesignThinkers Group ،• تيري بورش
Detroit Parent Network  منظمة،• تيريزا ميتشل
Detroit Collaborative ،• توني هنري
Design Center

Black Family ،• ديريك بلاكمون
Development, Inc.
Excellent Schools Detroit ،• إيريك أندرسون
Black Family ،• فرقان خلدون
Development, Inc.
• هايدي أوسغود
• جيمس ريبرون
Building Movement ،• كيا ماثيس
Project - People's Platform
Detroit Parent Network ،• كيميا جاكوبس
Vanguard Community ،• كيرستن ويليامز
Development Corporation
DAVIS Foundation ،• كوري باتي
 رب أسرة،• كورتني نيلومز
MOSES ،• لاتونيا فيلدر
Building Movement Project - ،• ليندا كامبل
People's Platform
Greening of Detroit ،• ليونيل برادفورد
ARISE Detroit ،• لوثر كيث
Detroiters Working for ،• لينيت كوب
Environmental Justice
Community Development ،• مادفي ريدي
Advocates of Detroit
Excellent Schools Detroit ،• ماريا مونتويا

United Way of ،• كايل دوبوك
Southeastern Michigan

Smallville Farms ،• ميشيل جاكسون

 مدارس ديترويت العامة،• لينت كامبل وليامز

Vanguard Community ،• بام تيرنر
Development Corporation

 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، سميث.• ليندا ك
في الولايات المتحدة في السابق
Children's Services ، دكتوراه،• ليزا وليامز تايلور
Council of Palm Beach County

IFF ،• مونيكا دنكان

MOSES ،• بونزيلا هارداواي
MOSES ،• راشيل كلين

Institute for Policy Studies ،• مارك بايارد

Detroit Collaborative ،• ريبيكا ويليس
Design Center

The George Gund Foundation ،• مارشيا إغبرت

Doers Consulting ،• ريني والاس

YWCA of Cleveland ،• مارغريت ميتشل
Center for Youth Wellness ،• مارك كلوتييه
Henry Ford Community College ،• مارلين وايت
 مقاطعة كوياهوغا،• مات كارول
Case Western ، دكتوراه،• ميغان سالاس أتويل
Reserve University
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Detroit Parent Network ،• شارلوندا بكمان
Detroit Parent Network  منظمة،• تيريزا ميتشل

Michigan ،• ساندرا تيرنر هاندي
Environmental Council
Community Development ،• ساريدا سكوت
Advocates of Detroit
Michigan ،• شاميل دوبس
Community Resources

• ميليسا سارجنتEcology Center ،

الطاقم والمستشارون

• ميشيل ريتشاردزPublic Sector Consultants ،
• ميتشل بالكMt. Sinai Health ،
Care Foundation
• منى حنا عطيشة ،دكتوراه في طب الأطفال
• موراي ديفيسMatrix Human Services ،

[ IFFالمسؤول على المشروع]
• كيربي بوركهولدر
• ماريسا موريسون
• مات ووجسيتشوسكي

• نادين بورك هاريس ،دكتوراهCenter for ،
Youth Wellness

• مونيكا دنكان

• نيكول كاربوناريCoalition on Temporary ،
)Shelter (COTS

[ FSGإدارة المشروع وتيسيره]

• نورا ساندرزSay and Play Group ،
• بات سارجنتOffice of Great Start ،
• باتريشيا سورنسونMichigan League ،
for Public Policy
• بول كلاركPNC Bank ،
• بول هيليغوندزMichigan Health Endowment ،

• سيليست فايواسو
• كريس كارلسون
• دانييلا أوريبي
• هايلينغ برايس
• لورين سميث
• مارك راسل

• بيتر براتPublic Sector Consultants ،

• فاليري بوكستيت

• راندي بالوChildren's Services Council ،
of Palm Beach County

.EarlyWorks, llc
[الاتصالات والمشاركة المجتمعية]

• راشيل بونيليGleaners ،

• ريبيكا دورمانInvest in Children ،

• بيكا ربل

• القس المبجل الدكتور نيكولاس هود الثالث،
Plymouth United

• برنيتا برادلي

• القس المبجل الدكتور ويلما آر جونسون،
New Prospect Baptist Church
• روب كوليرCouncil of Michigan Foundations ،
• روبن بوزيكMichigan Head Start Association ،
• ساندرا راموكانMatrix Human Services ،
• شارلوندا بكمان ،المنطقة التعليمية لمدارس
ديترويت العامة
• شارون سوبول جوردان ،مقاطعة كوياهوغا
• سونيا مايسDevelop Detroit ،
• سوزان برومان ،ولاية ميشيغان

• بوب-إي إبس
• كامارا مورغان
• كريستينا غوزمان
• تشوك نواك
• إليل وشركاه
• إميلي هاي
• ميليسا فاندر لان
• نيكول دي بوفورت
• نيكول كريستيان
• سيرين آرينا

• تانيا بالمرChildren's Services Council of ،
Palm Beach County

زارا كريتيف [التصوير بالفيديو
والأصول الإبداعية]

• تونيا بريدجسDetroit Parent Network ،

خدمات الفعاليات

• توماس بريستو ،مقاطعة كوياهوغا

• تخطيط المناسبات :كارول جالي،
Special D Events Events
• رعاية الأطفالJill’s Creative Learning Day :
 CareوLittle Scholars Child Development
 CenterوDetroit Parent Network
• النقل S&L Transportation :وExpediting
 Individualsو UberوDetroit Parent Network
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مؤسسة كريسج
• آرون سيبرت
• جوناثان هوى
• كريستا جانك
• كريستا لويس
• نيشا مودي
• ريب رابسون
• ويندي لويس جاكسون

مؤسسة دبليو كيه كيلوجز
• آج جونز
• دانا لينان
• جو سكانتلبوري
• خليلة بيرت غاستون
• لاجون مونتجومري تابرون
• ليندا جو الطبيب
• ميغان راسل جونسون
• ريجينا بيل
• يزيد مور
• يولاندا ليليس جونسون
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