Portuguese

Head Start/Early Intervention Department

Head Start/Early Head Start
*A pré-inscrição não garante que sua criança será selecionada para o programa. Será necessária uma entrevista
em pessoa para completar o processo de inscrição. Este programa é baseado em diretrizes federais de pobreza, e
não em ordem de chegada.

2021-2022 Datas de Inscrição

A partir de 15 de março de 2021
Aplique agora!
SOMENTE COM AGENDAMENTO
Visite nosso site para agendar sua consulta
www.browardschools.com/headstart-vpk

Requisitos de Qualificação

Documentos Necessários

• Os candidatos ao Head Start devem ter 3 ou 4 anos de idade até

• Comprovante de idade (certidão de nascimento ORIGINAL ou

•

• Comprovante de tutelado, se aplicável
• Documento de identificação com foto do pai/mãe/tutor (carteira

•

•

1º de setembro de 2021.
O programa Early Head Start aceita mulheres grávidas e crianças de 0 a 3 anos de idade.
A renda familiar deve ser igual ao inferior ao das diretrizes de
pobreza estabelecidas pelo Departamento de Saúde & Serviços
Humanos dos EUA para se qualificar ao programa.
Os requerimentos devem ser preenchidos APENAS pelo
pai/mãe/tutor.

passaporte estrangeiro da criança)

de motorista da Flórida ou passaporte)

• Comprovante de residência no Condado de Broward (domicílio)
• Comprovante de TODA A RENDA FAMILIAR DO ANO
ANTERIOR (2020) OU DOS ÚLTIMOS 12 MESES

Veja abaixo a lista de documentos e as formas aceitáveis de comprovante de renda

• Formulário de Imposto de Renda 1040 de 2020
• Holerites de 2020 com a renda acumulada do ano (ano comple•
•
•
•
•

to)
Formulários W-2 de 2020 (ano completo)
Registros de indenização de seguro-desemprego
Registros de assistência pública (TANF, W.A.G.E.S.) com os
valores e datas de pagamento
Apenas a carta de adjudicação de Renda Suplementar da Previdência (SSI) com histórico de pagamento completo de 2020 ou
dos últimos 12 meses
Apenas a carta de adjudicação de benefícios da Previdência
Social (SSA) (aposentadoria ou deficiência)

• Formulário de verificação de emprego com firma reconhecida
do empregador

• Carta de apoio financeiro com firma reconhecida do indivíduo
•
•
•
•
•
•

que fornece apoio à família
Registros de benefícios para veteranos
Registros de manutenção de menor/pensão alimentícia
Registros de indenização ao trabalhador
Registros de pensão militar
Estipêndios para treinamento
Subvenções, bolsas para pós-graduados, bolsas de estudo

Visite o nosso site www.browardschools.com/headstart-vpk ou entre em contato conosco pelo email headstart@browardschools.com.
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