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

O que é Começar na Frente?
Começar a Frente é um programa pré-escolar financiado pelo governo federal que
oferece serviços completos para ambas crianças e famílias.

Serviços do Começar na Frente incluem:


Educação  Compromisso Familiar  Serviços Familiares  Serviços de Saúde 
Deficiências Mentais e de Saúde

Você está qualificado para inscrever seu filho(a) se:
Você mora na cidade de Worcester
Seu filho tem 3 ou 4 anos de idade (prioridade é dada para os com quatro anos)
Sua renda familiar está dentro das Diretrizes de Renda estabelecida pelo Governo
Federal.

Diretrizes de Renda 2021
Pessoas na família/ lar
Diretrizes de Renda
1
$12,880
2
$17,420
3
$21,960
4
$26,500
5
$31,040
6
$35,580
7
$40,120
8
$44,660
Para famílias/ lares com mais de oito pessoas, adicione $4,540
por cada pessoa

100% - 130%
$16,774
$22,646
$28,548
$34,450
$40,352
$46,254
$52,156
$58,058
adicione $5,902 por cada
pessoa

Se você pensa que você pode qualificar para o
Começar na Frente
Por favor ligue para 508-799-3225 0u 401-203-3152
Para marcar um horário

Facebook Worcester Headstart
Twitter @WorcHeadstart
http://headstart.worcesterschools.org/
As Escolas Públicas de Worcester são um Empregador de Ação Afirmativa / Instituição Educativa de Oportunidades I guais e não discriminam com
base em raça, cor, gênero, idade, religião, origem nacional, identidade de gênero, situação marital, orientação sexual, defic iência, ou falta de abrigo. As
Escolas Públicas de Worcester oferecem acesso igual ao emprego e à total variedade de programas de educação geral, ocupacional e vocacional. Para mais
informações relacionadas com Oportunidade Igual / Ação Afirmativa, contate com o/a Gestor(a) de Recursos Humanos, 20 Irving Street, Worcester, MA
01609 - 508-799-3020.
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Por favor veja o verso para informações adicionais

Opções do Programa
9:00 às 12:30 em todos os centro Centers
Famílias recebendo TANF ou Suplemento de Renda do Seguro Social
Crianças em Guarda Provisória independente da Renda
Crianças com necessidades especiais
8:00 às 16:00pm
Pais precisam estar registrados em uma escola ou trabalhando o mínimo de 20 horas por
semana Renda familiar dentro das Diretrizes de Renda estabelecida pelo Governo Federal

Quando registrando para o programa de meio período você precisará:
Certidão de Nascimento da Criança
Cartão do Plano de Saúde da Criança
Relatório do Último Exame Médico da Criança
Cartões do Seguro Social ou Passaporte (pais & criança)
Comprovante de Endereço (conta de luz, TV à cabo, Contrato de aluguel)
Comprovante de Renda Familiar
Identificação com Foto dos Pais

Quando registrando para o programa de período integral você precisará:
Certidão de Nascimento da Criança
Certidão de nascimento de todos irmãos que moram em casa ou a cópia do imposto de
renda do ano passado (2020)
Cartão do Plano de Saúde da Criança
Relatório do Último Exame Médico da Criança
Cartões do Seguro Social ou Passaporte (pais & criança)
Comprovante de Endereço (conta de luz, TV à cabo, Contrato de aluguel) para
Ambos Pais Encontrados na Certidão de Nascimento
Comprovante de rendimento familiar (4 canhotos de cheques consecutivos se pago
semanalmente, 2 canhotos de cheques se pago duas vezes por mês)
Verificação Escolar (Horário de Prova de Pagamento)
Informação de Ordem de Restrição
Identificação com Foto dos Pais
Informação Tutelar

Facebook Worcester Headstart
Twitter @WorcHeadstart
http://headstart.worcesterschools.org/
As Escolas Públicas de Worcester são um Empregador de Ação Afirmativa / Instituição Educativa de Oportunidades I guais e não discriminam com
base em raça, cor, gênero, idade, religião, origem nacional, identidade de gênero, situação marital, orientação sexual, defic iência, ou falta de abrigo. As
Escolas Públicas de Worcester oferecem acesso igual ao emprego e à total variedade de programas de educação geral, ocupacional e vocacional. Para mais
informações relacionadas com Oportunidade Igual / Ação Afirmativa, contate com o/a Gestor(a) de Recursos Humanos, 20 Irving Street, Worcester, MA
01609 - 508-799-3020.
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