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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, nacionalidade, estado civil, raça, religião, 
sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados 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 Coordenador 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 deficiência 
solicitando adaptações nos termos da lei Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para o Departamento de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance pelo telefone 754-321-2150 ou através de Máquina de 
Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com.

Reconhecendo os benefícios de experiências positivas em crianças pequenas, a Equipe de Recursos de 
Assistência Educacional para Desabrigados das Escolas Públicas do Condado de Broward (HEART) está 
fazendo parceria com o Departamento de Serviços de Intervenção Precoce/Head Start de nosso Distrito. 
Em particular, a parceria procura dar apoio a alunos do pré-escolar que tenham perdido recentemente suas 
moradias e passam atualmente por instabilidade habitacional. O objetivo desta colaboração é aumentar a 
participação em programas de educação e cuidados infantis de qualidade, melhorar a preparação escolar e 
aumentar o êxito dessas crianças vulneráveis na escola e além. Para se determinar os critérios de 
elegibilidade para serviços de apoio nos termos da Lei McKinney-Vento de Assistência a Desabrigados, 
favor preencher nosso Questionário de Moradia Estudantil (SHQ) usando este folheto interativo.

Saudações, Famílias de Pré-Escolares das Escolas Públicas do Condado de Broward:

Você sofreu uma perda de moradia que fez com que você e seus 
filhos em idade escolar (pré-escolar ao 12º ano) vivessem em um 

abrigo, motel, veículo ou acampamento, na rua, em prédios 
abandonados, ou em casa de parentes ou amigos?

Nesse caso, seus filhos podem se qualificar para os serviços de estabilidade escolar da 
Equipe de Recursos de Assistência Educacional para Desabrigados (HEART)!

Clique no link do Questionário de Moradia Estudantil (SHQ) abaixo para preencher o 
questionário sobre situação de moradia.

SHQ - 
INGLÊS

SHQ - 
ESPANHOL

SHQ - 
CRIOULO HAITIANO

SHQ - 
PORTUGUÊS

Para maiores informações, ligue para 754-321-1566 (7h30 às 15h30),
ou envie um e-mail para HEART@browardschools.com.
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