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THE SCHOOL BOARD OF BROWARD COUNTY, FLORIDA 
Academics 

Head Start/Early Intervention Department 
 

Processo de Inscrição no Head Start/Early Head Start de 2017 – 2018 
6 de março – 31 de março de 2017 

 (VIDE VERSO PARA OS HORÁRIOS E LOCAIS) 

Programa Abrangente de Período Integral para crianças de 3 e 4 anos de idade 
Programa Baseado em Centro e Domiciliar para crianças na faixa etária do 

nascimento aos 3 anos de idade 
O programa Head Start/Early Head Start aceita crianças com deficiências. 

Requisitos para Qualificação: 
• As crianças do Head Start devem ter 3 ou 4 anos de idade até 1º de setembro de 2017. 
• O programa Early Head Start aceita mulheres grávidas e crianças desde o nascimento 

aos 3 anos de idade. 
• A renda familiar deve estar ao nível ou abaixo das Diretrizes de Pobreza estabelecidas 

pelo Departamento de Saúde & Recursos Humanos para se qualificar ao programa. 
• Os formulários de inscrição devem ser preenchidos SOMENTE pelo(a) 

pai/mãe/responsável. 
Documentos necessários para inscrição: 
• Comprovante de idade (certidão de nascimento ou passaporte ORIGINAL da criança) 
• Cartão de Medicaid da criança, caso aplicável 
• Comprovante de tutelado, caso aplicável 
• Identidade com foto do(a) pai/mãe/responsável 
• Comprovante de residência no Condado de Broward (domicílio) 
• Comprovante da RENDA FAMILIAR TOTAL DO ANO PRECEDENTE (2016) OU 

DOS ÚLTIMOS 12 MESES  
Exemplos de comprovantes de renda admissíveis de cada membro da família 

• Holerites com a renda acumulada do 
ano 

• Todos os formulários W-2 de 2016 
• Declaração de Imposto de Renda 

1040 de 2016 (com Schedule C se 
autônomo) 

• Comprovantes de pagamento do 
seguro-desemprego  

• Comprovantes de Auxílio Público 
(TANF, W.A.G.E.S.) com os valores 
e as datas de recebimento 

• Declaração autenticada do 
empregador 

• Comprovantes de benefícios de 
aposentadoria 

• Comprovantes de Renda 
Suplementar da Previdência (SSI)  

• Comprovantes de benefícios para veteranos 
• Comprovantes de Manutenção de 

Menor/Pensão Alimentícia 
• Comprovantes de Indenização ao Trabalhador 
• Comprovantes de pensão militar 
• Estipêndios para treinamento 
• Subvenções, bolsas para pós-graduados, bolsas 

de estudo  
• Benefícios da Previdência Social 

 

Nota: O programa Head Start NÃO fornece transporte. Passes de ônibus podem estar disponíveis através do Broward County 
Transit Bus Pass Program. Para obter mais informações, ligue para 954-357-8400. 

Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Head Start/Early Intervention pelo telefone 754-321-1961. 
http://ece.browardschools.com 

 

O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer norma ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade sexual, 
expressão sexual, nacionalidade, estado civil, raça, religião, sexo ou orientação sexual. Os indivíduos que desejam registrar queixa de discriminação e/ou de assédio podem ligar para 
o Diretor Executivo de Benefits & EEO Compliance pelo telefone 754-321-2150, ou por Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. 
 

Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational 
Opportunities (EEO) pelo telefone 754-321-2150, ou por Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158.   


