
 Early Childhood Education and Assistance Program 
(ECEAP) )برنامج المساعدة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة(

التحّول نحو االعتماد على الذات لدى الطفل واألسرة

إدارة املالالتواصل مع النفس واآلخريناالستقرار
املهارات والتعليم 

والتخطيط التدريبي
إدارة العمل والحياة 

املهنية

مستويات املكاسبالتعلّمالتخطيطاملرصوفاتالدعم الشخيص واملهنيالشعور باإلنتامءالرفاهيةتربية األبناء رفاهية األرسةالسكن

أمتلك سكًنا آمًنا، وبأسعار معقولة، 
ومستقر، ويلبي احتياجايت. أمتلك ما أحتاج 
إليه من موارد للحفاظ عىل هذا املسكن.

ُيكنني تلبية احتياجات أرسيت. 
نادًرا ما يكون هذا مرهًقا مبا 

يتسبب يف توقف أنشطتي اليومية.

أمتكن من فهم احتياجات طفيل 
املتزايدة ويكنني أن تلبيتها. أمتكن 
من الوصول إىل موارد تربية األبناء 

الالزمة.

 أتبع أسلوب حياة صحي 
ال أحتاج إىل موارد إضافية.

أنا منخرط يف مجتمعي املتنوع وأساهم 
فيه.

أشعر باألمن واألمان والدعم يف 
عالقايت.

لدي أرصدة حاليًا، ومدين بقليل من 
الديون، أو غري مدين عىل اإلطالق.

يف حال وجود حدث غري متوقع أو 
طارئ، فيوجد ما يكفي من املدخرات 

لتغطية التكاليف.

أمتتع باملهارات أو التدريب أو التعليم الذي أحتاجه 
للحفاظ عىل الوظيفة يف املهنة التي أحبذها.

أؤدي العمل الذي أقدره، وأكسب أجرًا يكفي 
معيشتي، أو أجرًا يسمح يل أن أعيش الحياة التي 

أحبذها. 

أمتلك مسكًنا آمًنا، وبأسعار معقولة، أو 
مستقرة غالبًا. أمتلك بعض املوارد التي 

أحتاج إليها للحفاظ عىل املسكن. 

ُيكنني تلبية احتياجات أرسيت 
غالبًا. أشعر بالتوتر أحيانًا والذي 
يتسبب يف توقف أنشطتي اليومية.

أمتكن من فهم احتياجات طفيل 
املتزايدة ويكنني أن تلبيتها غالبًا. أّود 
الحصول عىل بعض موارد تربية األبناء.

أتبع أسلوب حياة صحي غالبًا. 
أعلم عالمات التحذير ومن أين 
أحصل عىل املساعدة لتحسني 

رفاهيتي. 

أبحث عن فرص من أجل املشاركة 
واملساهمة يف مجتمعي املتنوع. أّود 
الحصول عىل فرص لفعل املزيد من 

ذلك.

أشعر باألمن واألمان والدعم يف عالقايت 
غالبًا. أعلم أين أجد الدعم.

أدفع الحد األدىن من املبلغ عىل 
جميع فواتريي. نادًرا ما أشعر 

بالتوتر بشأن األمور املالية.

يف حال وجود حدث غري متوقع أو 
طارئ، فيوجد ما يكفي من املدخرات 

لتغطية التكاليف غالبًا.

أمتتع مبعظم ملهارات أو التدريب أو التعليم الذي 
أحتاجه للحفاظ عىل الوظيفة يف املهنة التي أحبذها.

أؤدي العمل الذي أقدره والذي يكسبني أجرًا 
معيشيًا بشق األنفس. أعتقد أنني عىل علم 

بالخطوات التي أرغب يف اتخاذها لكسب دخل 
أكرث مالمئة للعيش. أّود دعم التخطيط لذلك 

األمر.

أمتلك مسكًنا آمًنا، وبأسعار معقولة، أو 
مستقرة بطريقة ما. يكنني استخدام 

موارد املسكن. 

ُيكنني تلبية احتياجات أرسيت 
أحيانًا. أشعر بالتوتر الذي يتسبب 
أحيانًا يف توقف أنشطتي اليومية. 

أمتكن من فهم احتياجات طفيل 
املتزايدة ويكنني أن تلبيتها أحيانًا. 
أّود الحصول عىل موارد تربية األبناء.

أتبع أسلوب حياة صحي أحيانًا. 
أنا شغوف مبعرفة املزيد عن 

زيادة سلوكيايت الصحية.

أستمتع بالتعرّف عىل التنوع يف 
مجتمعي. أّود الحصول عىل فرص لفعل 

املزيد من ذلك.

أشعر أحيانًا باألمن واألمان والدعم يف 
عالقايت، وأرغب يف الحصول عىل مزيٍد 

من املوارد.

أدفع الحد األدىن من املبلغ عىل 
بعض فواتريي. أشعر أحيانًا بالتوتر 

بشأن األمور املالية، وأرغب يف 
الحصول عىل مزيٍد من املوارد.

يف حال وجود حدث غري متوقع أو 
طارئ، فيوجد بعض املدخرات لتغطية 

التكاليف. أّود الحصول عىل الدعم.

أمتتع ببعض املهارات والتدريب والتعليم التي أحتاجها 
يف البحث عن الوظيفة التي أحبذها أو أحتفظ بها. 

أّود التعرّف عىل املزيد.

 أؤدي العمل الذي أقدره يف وظيفة 
ال أكسب فيها دخالً يتيح يل أن أعيش الحياة التي 
أحبذها. أحتاج إىل مساعدة يف تحديد الخطوات 
التي يكنني اتخاذها لكسب دخل أكرث مالمئة 

للعيش. 

أعيش يف مسكن مؤقت أو غري آمن. 
ُمعرض لخطر فقدانه، ويكنني استخدام 

موارد السكن. 

نادًرا ما يكنني تلبية احتياجات 
أرسيت يف الوقت الحايل. أشعر 

بالتوتر الشديد الذي يتسبب غالبًا 
يف توقف أنشطتي اليومية. 

نادًرا ما أمتكن من فهم احتياجات 
طفيل املتزايدة أو يكنني أن تلبيتها. 
ُيكنني استخدام موارد تربية األبناء.

نادًرا ما أتبع أسلوب حياة صحي. 
أنا شغوف مبعرفة املزيد عن 

زيادة سلوكيايت الصحية.

لدي معرفة عن تنوع مجتمعي. شغوف 
مبعرفة املزيد.

نادًرا ما أشعر باألمن واألمان والدعم 
يف عالقايت، ويكنني استخدام الدعم يف 

هذا املجال.

متأخر يف السداد. أشعر بالتوتر يف 
معظم األوقات بشأن املوارد املالية 

والحاجة إليها

يف حال وجود حدث غري متوقع أو 
طارئ، فيوجد القليل جًدا من املدخرات 

لتغطية التكاليف. يكنني استخدام 
املوارد.

أمتتع مبهارات وتدريب وتعليم محدود مام يؤثر عىل 
عميل. أّود الحصول عىل الدعم.

أعمل بوظيفة ال أكسب فيها دخالً يتيح يل أن 
أعيش الحياة التي أحبذها. يكنني استخدام 

املوارد يك تساعدين يف التخطيط.

أنا بال مأوى أو عىل وشك فقدان املسكن 
يكنني استخدام موارد املسكن. 

 تعريف الشخص بالى مأوى: 
https://nche.ed.gov/

mckinney-vento-
definition/

ال يكنني تلبية احتياجات أرسيت 
يف الوقت الحايل. أشعر بالتوتر 
الشديد الذي يتسبب دامئًا يف 

توقف أنشطتي اليومية. 

ال أمتتع باملهارات التي أحتاجها لفهم 
احتياجات طفيل املتنامية حاليًا أو 

االستجابة لها.. ُيكنني استخدام موارد 
تربية األبناء.

ال أتبع أسلوب حياة صحي 
بانتظام، وأحتاج إىل دعم ملعرفة 
كيفية زيادة سلوكيايت الصحية.

ليس لدي الكثري من املعرفة عن تنوع 
مجتمعي. 

ال أشعر باألمن أو األمان أو الدعم يف 
عالقايت. ُيكنني استخدام الدعم يف 

هذا املجال.

غري مدين بديون. أشعر دامئًا بالتوتر 
بسبب مواردي املالية. أحتاج إىل 

موارد مالية.

يف حال وجود حدث غري متوقع أو 
طارئ، ال أمتلك أي مدخرات لتغطية 

التكاليف. يكنني استخدام املوارد.

ال أمتتع باملهارات أو التدريب أو التعليم الذي أحتاجه 
للحصول عىل الوظيفة التي أحبذها. يكنني استخدام 

املوارد.

أريد أن أعمل يف وظيفة أحقق منها دخل أكرث 
استقراًرا. يكنني استخدام املوارد ليك تساعدين يف 

تعلم كيفية فعل ذلك.
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