
Head Start/Early Head Start 

  Prepare a sua criança para  
a escola e para a vida! 

Acesse nossa página para maiores informações 

https://www.browardschools.com/Page/58205  

• O programa Early Head Start aceita mulheres grávidas e crianças de 0 a 3 anos de idade.
• O Head Start aceita crianças de 3 ou 4 anos de idade completos até 1º de setembro.
• Famílias com renda abaixo das Diretrizes Federais de Pobreza e que recebem assistência

pública, crianças desabrigadas, adotivas e com deficiência também se qualificam.

Para maiores informações, envie um e-mail para headstart@browardschools.com ou ligue para (754) 321-1961. 

The  School  Board  of  Broward  County,  Florida  Lori  Alhadeff  •  Patricia  Good  •  Debra  Hixon  •  Donna  P.  Korn  •  Sarah  Leonardi  •  Laurie  Rich 
Levinson  •  Ann  Murray •  Dr. Rosalind Osgood • Nora Rupert • Dr. Vickie L. Cartwright, Interim Superintendent of Schools 

O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão 
de gênero, informação genética, estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designa-
dos de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa de discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coor-
denador de Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com deficiências que estão solicitan-
do adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 
754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158 . browardschools.com 

Vagas Ainda Disponíveis 

 Inscreva-se Hoje! 

*A pré-inscrição não garante que sua criança será selecionada para o programa. Será necessária uma entrevista e
sua solicitação NÃO estará completa até que a entrevista tenha sido realizada. Este programa se baseia em
qualificação, e não em ordem de chegada.
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Requisitos de Qualificação: 
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