
  

د وړو ماشومانو لرونکو کورنیو لپاره راجع 

 کوونکي یا کېدونکي خدمتونه

 د تغذیې پروګرام  WICد 

(WIC Nutrition 

Program) 

   

د ماشوم د ودې خدمات/مخکینۍ )د وخت  

 له سره( مداخله

(Child Development 

Services/Early Intervention) 

 

 3991-287-207یا 
 ته زنګ ووهئ

 8883-770-877یا 

 ته زنګ ووهئ

WIC  امېندواره مېرمنو، شېدې ورکونکو مېرمنو او تر پنځه کلن ماشونو ته، د

د تغذیې   WICرضایي )روزونکي( ماشومانو پشمول، خدمتونه وړاندې کوي.  

بشپره پاملرنه ده او د صحي خواړو، د تغذیې زده کړې )تعلیم(، د مور د شیدو  

 راجع کولو خدمتونه وړاندې کوي. مالتړ او نورو خدماتو ته د 

د ماشومانو د ودې خدمات/د مخکینۍ )د وخت له سره( مداخلې سېستم د یو  

( د پوهنې ریاست د څارنې  Maineمنځمهاله زده کړې واحد دی چې د مېن )

)نظارت( الندې د مخکینۍ مداخلې )د زېږون څخه تر دوه کلنۍ پورې( او وړیا 

 درې کلن څخه تر پنځه کلن لپاره( وړاندې کوي. مناسبه عامې زده کړې )له 

د دروغتیا د ځانګړې پاملرنې اړتیا لرونکي 

 ماشومان

 (Children with Special Health Care 

Needs – CSHN) 

 

 د مېن لپاره د روغتیا پوښښ 

(Health Coverage for Maine) 

 

 یا زنګ ووهئ 

800-698-3624 

 4357-797-855-1یا 

 ته زنګ ووهئ

د دروغتیا د ځانګړې پاملرنې اړتیا لرونکي ماشومان د هغو کورنیو سره کار کوي چې 

کلنۍ نه ښکته د روغتیا د ځانګړې پاملرنې اړتیاوو لرونکي ماشومان ولري.  22د 

CSHN  کولی شي کورنیو او سازمانونو ته د هغوۍ د ماشوم د اړتیاوو په ښه ډول

ې الرښوونه وکړي. کارکونکي یا کارمندان پوره کولو لپاره د سرچینو په موندلو ک

کولی شي کورنیو ته د پېچلي طبي سیستمونو په اړه پوهاوې ورکړي او هغه پاملرنې 

 سره یې وصل کړي چې کولی شي د ناروع لپاره تر ټولو غوره پایله ترالسه کړي.

( د مېن مېشتو کورنیو لپاره د وړیا CoverMe.govد مېن د روغتیا پوښښ )

او ټیټ لګښت روغتیایي بیمې اختیارونو په اړه معلومات وړاندې کوي. تاسو 

کولی شئ د محلي سازمانونو یو الرښود هم ومومئ کوم چې تاسو سره د پوښښ 

 د اختیارونو په پوهېدلو او د یو غوښتنلیک په پشپړولو کې مرسته کولی شي.

 ن د خوندي پاملرنې پال

(Plan of Safe Care – 

POSC) 

 

 پروګرام/ پروګرام 

(Head Start/Early Head Start) 

 

 5852-441-207یا 

 ته زنګ ووهئ

د مېن د خوندي پاملرنې پالن د روغتیا پاملرنې یا د ټولنیز خدمتونو چمتو  

کوونکي، د مور او/یا نورو پالونکو )پاملرنه کونکو( تر مېنځ رامېنځته شوې تر 

ه موادو (لکه الکول) سره مخ شوي ماشومانو او کورنیو سره د غوره څو مخدر

مالتړ لپاره د کورنیو پیاوړتیاوي، اړتیاوي، ګټورې سرچینې او کړنې وپېژني. د 

یو خوندي پاملرنې په پالن کې ډېری ځل خدماتو ته راجع کول یا کورنیو ته د  

موضوګانې( پخپله اړیکو د معلوماتو چمتو کول شامل دي چې وکولی شي )خپلې 

 تعقیب کړي. 

Head Start   هغو کوچني ماشومانو لپاره د ماشومتوب لومړنۍ زده کړې

وړاندې کوي چې کورنۍ یې د دولت لخوا ټاکل شوو د بې وزلۍ د ښودلیکونو 

د دولت لخوا تمویل شوی د   Heat Start)الرښوونو( په لیکه کې راځي. 

پنځه کلن ماشومانو او د هغو د   ورکټون یو جامع پروګرام دی چې دري نه تر

کورنیو احساساتي، ټولنیز، صحي، غذایي او رواني اړتیاو پوره کولو لپاره طرح 

شوی. دا پروګرام په ماشومانو کې د ټولنیز وړتیاو په وده کې مرسته کوي او په 

 Earlyکورنۍ متمرکز یو جامع چلند له الرې ځان بساېنې ته وده ورکوي. د 

Head Start  کې تاسیس شوی( یو ملګری پروګرام   1994پروګرام )چې به

کلنه ماشومانو، امېدواره مېندو او د هغو د کورنیو د   3دی چې د زېږون نه تر 

 ورته اړتیاوو پوره کولو لپاره رامېنځته شوی.

 د راجع کولو سېستم Cradle MEد 

(Cradle ME Referral System) 

 
 1130-644-888-1یا 

 شمېرې ته زنګ ووهئ

Cradle ME  تاسو سره په وړیا ډول د ستاسو او ستاسو ماشوم لپاره د

هغو سمو خدماتو سره چې په کور کې یې ترالسه کولی شۍ په وصلولو کې  

د دوو پروګرامونو )برنامو( تر منځ یو  Cradle MEمرسته کوي. 

 رنۍ. شراکت دی: د عامې روغتیا نرسنګ او د مېن کو

 د مېن کورنۍ 
(Maine Families) 

 
مېن کورنۍ د تولنې د ټیمونو یا ډلو یوه دولتي شبکه ده چې د امېندواره ښځو او 

د نوو زېږېډلو ماشومانو د مور او پالر اړتیاوې پوره کوي. پاملرنه او د کورونو 

مسلکي لیدونکي به تاسو سره د هغو معلوماتو او سرچینو ته د الس رسي لپاره 

ګرتیا وکړي چې ستاسو د ماشوم او ټولې کورنۍ د فزیکي او احساساتي روغتیا  مل

 مرسته وکولی شي.

 د عامې روغتیا نرسنګ 

(Public Health Nursing – 

PHN)  

  
او د عامې روغتیا نرسان کورنیو ته د کور دننه د روغتیا خدمات  CDCد مېن 

وړاندې کوي. د عامې روغتیا نرس ممکن د ټولو مېرمنو د زېزون نه مخکې او د 

میاشتني ماشومانو څخه  12زېږون نه وروسته، نوي زېږیدلي ماشومانو او تر 

په اړه پوښتنې  لیدنه وکړي. که تاسې د خپلې روغتیا یا د خپل ماشوم د روغتیا 

شمېرې ته په زنګ وهلو سره د یو  Cradle MEولرۍ، کولې شئ هر کله د 

 نرس غوښته وکړئ. 

کوډ سکېن کولو لپاره د خپلې وسیلې )موبایل یا کمپیوټر وغېره( د کمرې اېپ خالص کړئ. د   QRد 

  –کوډ ته چې سکېن کول یې غواړۍ ونیسئ. د سکرین په سر کې د خبرتیا بېنر ولټوئ  QRهغې 

 وېب پانې ته د رسېدلو لپاره پدغه کلېک وکړئ. 

 دغه اداره )موسسه( د یو مساوي فرصت چمتو کوونکې ده.


