WORCESTER CHILD DEVELOPMENT - HEAD START PROGRAM/WPS
770 Main Street
Worcester, MA 01610
(508) 799-3237 FAX (508) 799-3633

Head Start là gì?
Head Start là một chương trình tài trợ giáo dục cho mầm non liên bang cung cấp dịch vụ toàn diện cho
cả trẻ em và gia đình.

Các dịch vụ Toàn diện Head Start Bao gồm:


Đào tạo  Gắn kết Gia đình  Dịch vụ Gia đình  Dịch vụ Y tế  Khuyết Tật/Sức khỏe Tâm thần

Bạn có đủ điều kiện để ghi danh cho con của bạn nếu:
Bạn sống trong thành phố Worcester
Con bạn 3 hoặc 4 tuổi (Ưu tiên cho bốn tuổi)
Thu nhập gia đình của bạn rơi trong bản Hướng dẫn Thu nhập thành lập do Chính phủ Liên bang

Hướng dẫn Thu nhập 2018
Người trong gia đình/hộ gia đình
Hướng dẫn Thu nhập
1
$12,140
2
$16,460
3
$20,780
4
$25,100
5
$29,420
6
$33,740
7
$38,060
8
$42,380
Đối với các gia đình/hộ gia đình với hơn tám người, thêm $4,320 cho mỗi
người

100% - 130%
$15,782
$21,398
$27,014
$32,360
$38,246
$43,862
$49,478
$55,094

Nếu bạn nghĩ bạn có thể đủ điều kiện cho Head Start
Xin vui lòng gọi 508-799-3225 Hoặc 508-799-3608
Để làm một cuộc hẹn

Xin vui lòng xem mặt sau để biết thêm thông tin

Facebook Worcester Headstart
Twitter @WorcHeadstart
http://headstart.worcesterschools.org/
Ty Giáo Dục Worcester là một tổ chức giáo dục có Cơ Hội Bình Đẳng/Khẳng Định Hành Động sử dụng lao động và không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi
tác, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng giới tính, tình trạng khuyết tật, hoặc vô gia cư. Ty Giáo Dục Worcester cung cấp sự bình đẳng
trong việc mướn nhân viên và đầy đủ các chương trình giáo dục tổng quát, nghề nghiệp và hướng nghiệp. Để biết thêm chi tiết liên quan đến Cơ Hội Bình Đẳng/Khẳng
Định Hành Động hãy liên lạc với người Quản Lý phòng nhân sự, 20 Irving, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.
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Chương trình Tùy chọn
9:00 sáng – 12:30 chiều tại tất cả các Trung tâm
1:00 chiều – 4:30 chiều Chỉ tại Trung tâm Millbury
Các gia đình nhận trợ cấp TANF hoặc Bổ sung Thu nhập An sinh Xã hội
Trẻ em trong Foster Care bất kể Thu nhập
Trẻ em có nhu cầu đặc biệt
8:00 sáng – 3:00 chiều & 7:30 sáng – 4:30 chiều
Cha mẹ cần phải được đi học hoặc làm việc ít nhất 20 giờ một tuần
Cần phải hội Đủ điều kiện Thu nhập theo Hướng dẫn của liên bang

Khi ghi danh trong chương trình ½ ngày, bạn sẽ cần:
Giấy khai sinh của trẻ
Thẻ Bảo hiểm Y tế của trẻ
Tình trạng Thể lý Hiện tại nhất của trẻ
Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc Hộ chiếu (phụ huynh & con)
Bằng chứng về Địa chỉ (hóa đơn tiện ích/thuê cho thuê)
Bằng chứng về Thu nhập Hộ gia đình
Chứng minh thư có Hình ảnh của Phụ huynh

Khi ghi danh trong chương trình nguyên ngày, bạn sẽ cần:
Giấy khai sinh của trẻ
Giấy khai sinh của các anh chị em cư trú trong nhà hoặc một bản sao mẫu thuế thu nhập năm rồi (2015)
Thẻ Bảo hiểm Y tế của trẻ
Tình trạng Thể lý Hiện tại nhất của trẻ
Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc Hộ chiếu (phụ huynh & con)
Bằng chứng về Địa chỉ (hóa đơn tiện ích/thuê cho thuê) của cả hai cha mẹ Thấy trên Giấy khai sinh
Bằng chứng về Thu nhập Hộ gia đình (4 tuần của 2 tuần đối với những người được trả hai
tuần)
Mã Xác nhận học sinh (lịch trình và bằng chứng thanh toán)
Thông tin Lệnh Giữ lại
Chứng minh thư có Hình ảnh của Phụ huynh
Thông tin Giám hộ
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