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

Cfarë është Head Start?
Head Start është një program para-shkollor I financuar nga qeveria federale I cili ofron shërbime
gjithëpërfshirëse si për fëmijët ashtu edhe për familjet.

Shërbimet Gjithëpërfshirëse të Head Start Përfshijnë:


Mësimin  Angazhimin e Familjes  Shërbimet për Familjet  Shërbimet Shëndetësore  Pa-aftësinë/
Shëndetin Mendor

Ju jeni të përshtatshëm që të aplikoni për fëmijën tuaj nëse:
Ju jetoni në qytetin e Worcester-it
Fëmija juaj është në moshën 3 ose 4 vjeçare (Prioritet u jepet atyre që janë katër vjeç)
Të ardhurat tuaja familjare janë në Direktivën për të Ardhurat të vendosura nga Qeveria Federale

2021 Direktiva për të Ardhurat (Income Guidelines)
Persona në Familje/ Shtëpi
Direktiva e Të Ardhurave
1
$12,880
2
$17,420
3
$21,960
4
$26,500
5
$31,040
6
$35,580
7
$40,120
8
$44,660
Për familjet / shtëpitë me më shumë se tetë persona, shtoni $4,540 për çdo
pjesëtar tjetër të familjes

100% - 130%
$16,774
$22,646
$28,548
$34,450
$40,352
$46,254
$52,156
$58,058
shtoni $5,902 për çdo pjesëtar
tjetër të familjes

Nëse ju mendoni se mund të kualifikoheni për Head Start
Ju lutem telefononi në 508-799-3225 ose 401-203-3152
Për të lënë një takim

Ju lutem shikoni pjesën e pasme për më shumë informacion

Facebook Worcester Headstart
Twitter @WorcHeadstart
http://headstart.worcesterschools.org/
Shkollat Publike Worcester janë nje Mundesi e Barabarte/Punedhënes Afirmativ/Institucion Edukimi qe nuk ben dallim race, ngjyre, gjinie, moshe, besimi
fetar, origjine kombetare, gjendje civile, prirje seksuale, identitetit gjinor, paaftesie apo i pa strehe. Shkollat Publike Worcester sigurojnë punesim te
barabarte dhe nje sere programesh edukimi te pergjithshem dhe te plote. Për me teper informacion ne lidhje me kete Mundesi te Barabarte /Veprim
Afirmativ, kontaktoni Manaxheren e Burimeve Njerezore, Rruga Irving 20, Worcester, MA 01609. 508-799-3020
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Opsionet e Programit
9:00am – 12:30 pm në të gjitha Qëndrat
Familjet që Marrin TANF ose të Ardhura Suplementare nga Social Security
Fëmijët në Kujdes të një Kujdestari (Foster Care) pavarësisht të Ardhurave
Fëmijët me nevoja speciale
8:00am – 4:00pm
Prindi duhet që të jetë në shkollë ose të punojë të paktën 20 orë në javë
Duhet që të kenë të Ardhura të Përshtatshme (Income Eligible) sipas direktivave federale

Kur regjistroheni për programin me ½ dite ju do t’ju duhen:
Certifikata e Lindjes së Fëmijës
Karta e Siguracionit Shëndetësor të Fëmijës
Kontrolli Fizik më I Fundit I Fëmijës
Kartat e Social Security ose Pasaportat (prindi & fëmija)
Dëshmi/ Vërtetim I Adresëss (faturë shërbimesh/ kontratë qiraje)
Dëshmi/ Vërtetim I të Ardhurave të Familjes
Identifikim (I.D) me Fotografi për Prindin

Kur regjistroheni për programin e plotë ditor ju do t’ju nevojitet:
Certifikata e Lindjes së Fëmijës
Certifikatat e Lindjes për të gjithë motrat dhe vëllezërit që jetojnë në shtëpi, ose një kopje të formës së taksave
(income tax form) për vitin e kaluar (2020)
Karta e Siguracionit Shëndetësor të Fëmijës
Kontrolli Fizik më I Fundit I Fëmijës
Kartat e Social Security (prindi & fëmija)
Dëshmi/ Vërtetim I Adresëss (telefon, faturë shërbimesh/ kontratë qiraje) për të Dy Prindërit që Ndodhen në
Certifikatën e Lindjes
Vërtetim i të ardhurave të familjes (4 mandate pagese të njëpasnjëshme nëse merrni pagë javore, 2 mandate
pagese të njëpasnjëshme nëse paguheni çdo dy javë)
Verifikim/ Vërtetim I Shkollës (orari dhe dëshmia/ vërtetimi I pagesës)
Informacion për Urdhër Ndalimi (Restraining Order Information)
Identifikim (I.D) me Fotografi për Prindin
Informacionin e Kujdestarisë
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