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

إن  Head Startهو برنامج ممول فيدراليًا لمرحلة ما قبل المدرسة وهو يوفر خدمات متكاملة لألطفال
واألسر.

تتضمن خدمات  Head Startالمتكاملة:
 التعليم  مشاركة األسرة  الخدمات األسرية  الخدمات الصحية  اإلعاقات/الصحة النفسية

تعتبر مؤه ً
ال للتقديم لطفلك إذا:
كنت تعيش في مدينة ورسستر
كان طفلك يبلغ من العمر  3أو  4سنوات (تمنح األولوية للبالغ من العمر أربع سنوات)
كان دخل األسرة يقع ضمن المبادئ التوجيهية للدخل التي وضعتها الحكومة الفيدرالية.

المبادئ التوجيهية للدخل لعام 2018
المبدأ التوجيهي للدخل
عدد األفراد في األسرة
12,140$
1
16,460$
2
20,780$
3
25,100$
4
29,420$
5
33,740$
6
38,060$
7
42,380$
8
بالنسبة لألسر التي تضم أكثر من ثمانية أشخاص ،أضف مبلغ  4,320$لكل شخص
إضافي

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

إذا ارتأيت أنك قد تكون مؤهالً لالشتراك في Head Start
يُرجى االتصال على الرقم  508-799-3225أو508-799-3608
لتحديد موعد

يُرجى االطالع على الجهة الخلفية للحصول على مزيد من المعلومات

Facebook Worcester Headstart
Twitter @WorcHeadstart
http://headstart.worcesterschools.org/
مدارس وستر الرسمية هي مؤسسة تربوية ذات فرص التوظيف المتساوية/التمييز االيجابي في فرص العمل ،وال تميّز بغض النظر عن العرق او لون البشرة او الجندر (النوع
االجتماعي) او السن او الدين او االصول الوطنية او الهوية الجندرية او الوضع العائلي او التوجه الجنسي او اإلعاقة او التشرّ د .تؤ ّمن مدارس وستر الرسمية فرص متساوية
للعمل ،وأطار كامل من البرامج التربوية العامة والمهنية والحرفية .للمزيد من المعلومات حول فرص التوظيف المتساوية/التمييز االيجابي في فرص العمل ،يرجى االتصال
بمدير مكتب الموارد البشرية على العنوان التالي .508-799-3020 ،Human Resource Department, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609
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خيارات البرنامج
ظهرا في جميع المراكز
من الساعة  9:00صباحًا إلى الساعة 12:30
ً
عصرا في مركز ميلبوري فقط
ظهرا إلى الساعة 4:30
من الساعة 1:00
ً
ً
األسر الذين يحصلون على إعانات من برنامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ( Temporary Assistance for Needy
 ))Families (TANFأو من برنامج دخل الضمان االجتماعي التكميلي ()Supplemental Social Security Income
األطفال الموجودون في الدور التابعة لبرنامج التبني المؤقت ( )Foster Careبغض النظر عن الدخل
األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
عصرا
عصرا ومن الساعة  7:30صباحًا إلى الساعة 4:30
من الساعة  8:00صباحًا إلى الساعة 3:00
ً
ً
يجب أن يكون األب/األم في كلية أو يعمل/تعمل  20ساعة على األقل أسبوعيًا
يجب أن يكون/تكون مؤهالً/مؤهلة من حيث الدخل بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية

عند التسجيل في برنامج نصف اليوم ستحتاج إلى:
شهادة ميالد الطفل
بطاقة التأمين الصحي للطفل
نسخة من أحدث فحص بدني للطفل
بطاقات الضمان االجتماعي أو جواز السفر (الوالد/الوالدة والطفل)
مستند إثبات عنوان السكن (فاتورة أحد الخدمات/عقد اإليجار)
مستند إثبات لدخل األسرة
بطاقة معرف هوية الوالد/الوالدة تحمل صورة

عند التسجيل في برنامج اليوم الكامل ستحتاج إلى:
شهادة ميالد الطفل
شهادا ت ميالد جميع األخوة واألخوات القاطنين في البيت أو نسخة من نموذج ضريبة الدخل للعام الماضي ()2015
بطاقة التأمين الصحي للطفل
نسخة من أحدث فحص طبي للطفل
بطاقات الضمان االجتماعي (الوالد/الوالدة والطفل)
مستند إثبات عنوان السكن (فاتورة هاتف أو فاتورة أحد الخدمات/عقد اإليجار) لكال الوالدين المدرج في شهادة الميالد
مستند إثبات لدخل األسرة ( 4أسابيع من أسبوعين ألولئك الذين يتقاضون رواتبهم كل أسبوعين)
مستند إثبات االلتحاق بالكلية (جدول ومستند إلثبات الدفع)
معلومات أمر عدم التعرض
عرف هوية الوالد/الوالدة تحمل صورة
بطاقة ُم ّ
معلومات الوصاية
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