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       UM ANO ATÍPICO

2020 foi um ano repleto de desafios sem precedentes para todo o país.
Não foi diferente para os programas ELC Head Start e Early Head Start
devido à pandemia do vírus Corona.
O Early Learning Center fechou em meados de março, conforme
determinado pelo estado de Nova Jersey, com a expectativa de que o
bloqueio fosse curto. No entanto, a comunidade Ironbound foi
duramente atingida pela Covid-19 e o centro permaneceu fechado para
serviços de desenvolvimento infantil presencial.
O foco voltou-se imediatamente para a forma de continuar a servir da
melhor forma as crianças e famílias durante esta situação crítica. A
equipe de suporte apresentou planos para uma avaliação contínua e
abordagem das necessidades das famílias com total apoio  e em
conjunto com nossa agência, a Ironbound Community Corporation.



DECLARAÇÃO DE MISSÃ0

A missão da ronbound Community Corporation é envolver e capacitar indivíduos, famílias e grupos na
realização de suas aspirações e, juntos, trabalhar para criar uma comunidade justa, vibrante e

sustentável. A ICC imagina uma comunidade onde crianças e famílias estejam seguras, saudáveis   e
apoiadas, onde a diversidade seja honrada e respeitada e onde a justiça e a igualdade prevaleçam para

todos.

O ICC Early Learning Center existe para promover resultados pré-natais saudáveis, para melhorar o
desenvolvimento de bebês, crianças pequenas e crianças em idade pré-escolar, preparando-os para o

sucesso na escola e na vida. Conseguimos isso empregando uma equipe profissional e atenciosa,
capacitando famílias e estabelecendo fortes parcerias na comunidade. Tudo em um ambiente de

aprendizagem seguro, estimulante e significativo.



Distribuição semanal de alimentos
Distribuição regular de produtos de limpeza
 Distribuição de material escolar
Distribuição regular de fraldas e lenços
Fornecimento de materiais de aprendizagem e dispositivos tecnológicos para aprendizagem virtual
Assistência de aluguel de emergência
Assistência emergencial de dinheiro
Vacinas contra a gripe no localWeekly food distribution
Regular distribution of cleaning supplies
 Distribution of school supplies

ESTES SÃO OS SERVIÇOS QUE FORNECEMOS:

GRATIDAO ESPECIAL POR TODOS 
QUE COLABORARAM PARA TORNAR ISSO POSSIVEL

- The Maher Charitable Foundation
- The New Jersey Pandemic Relief Fund
- Community Food Bank of New Jersey

- Newark Working Kitchens
- Table to Table

-RWJ Barnabas Health 



SERVINDO CRIANÇAS E FAMÍLIAS REMOTAMENTE
A inscrição no Head Start e Early Head Start permaneceu em 100% todos os meses

HS: 80     EHS: 72

  * Experiências virtuais com as famílias do EHS



Reunião de grupo domiciliar de EHS no parque

Encontros em frente ao centro, uma familia de cada vez



  *Experiências virtuais com as crianças pré-escolares



CARREATA DE CELEBRAÇÃO: 

DA PRÉ-ESCOLA PARA O KINDERGARTEN!



Entrega em domiciliar disponível para
famílias afetadas pela Covid-19

VIVENDO A MISSÃO

FREEFREE
DELIVERYDELIVERY

Frutas frescas e vegetais prontos para serem recolhidos



O programa dobrou seu investimento no envolvimento com os pais,
especialmente no fornecimento de suporte em um momento como este. Os

meios de comunicação permaneceram abertos e frequentes por meio de várias
tecnologias.

     O Conselho de Políticas manteve suas reuniões online, incluindo eleições e
orientações.

As reuniões de transição para a pré-escola e para o kindergarten também
ocorreram via internet.

Aulas financeiras, bem como ESL, foram oferecidas por meio do ZOOM, e as
classes para pais estão programadas para o início de 2021.



DADOS DE PREPARAÇÃO  

ESCOLAR  DO 

HEAD START
OUTONO, INVERNO, & PRIMAVERA 2019-2020

Dados dos
 resultados da

preparação escolar 
do ano 2019-20





DADOS DE

PREPARAÇÃO 

 ESCOLAR  DO 

EARLY HEAD START
OUTONO, INVERNO, & PRIMAVERA 2019-2020

Dados dos
 resultados da

preparação  escolar 
do ano 2019-20





APOIO À SAÚDE INFANTIL

99% das crianças HS e 100% das crianças EHS estavam em dia com sua imunização

76% das crianças  HS e 82% das crianças EHS 
receberam seu exame oral

84% das crianças HS e 89% das crianças EHS 
receberam seu exame físico

Crianças saudáveis   estão prontas para aprender



Fontes de renda
 

Federal    $ 2,201,608.00
Estadual    $ 483,432.00

USDA    $ 96,970.00
Total de renda  $ 2,782,010

RELATORIO FISCAL
 

Despesas
 

Pessoal   $ 2,308,214 
  Ocupação $ 61,738    

Outra instalação / ocupação $ 136,589 
 Custo do programa   $ 235,586 

Honorários profissionais  $ 15,410 
Custo do escritório   $14,765 

 Consultores e contratados   $ 9,708 
Total de despesas $ 2,782,010 

Os resultados da última auditoria não mostraram
problemas


