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

हेड स्टाटट के हो?
हेड स्टाटट भनेको एउटा सङ्घीय अनुदान प्राप्त प्रप्रस्कू ल कायटक्रम हो जसले बाल बाप्रलका तथा परिवािहरू दुवैलाई
व्यापक सेवाहरू उपलब्ध गिाउँ छ।

हेड स्टाटट व्यापक सेवामा प्रनम्न अनुसाि समावेश छन्:


प्रशक्षा  परिवाि सहभाप्रगता  परिवाि सेवा  स्वास््य सेवा  अपाङ्गता/मानप्रसक स्वास््य

प्रनम्न अवस्थामा तपाईं आफ्नो बच्चाको लाप्रग आवेदन ददन योग्य हुनुहुन्छ:
तपाईं वसेस्टि सहिमा बस्नुहुन्छ
तपाईंको बच्चाको उमेि 3 वा 4 वर्ट पुगेको छ (चाि वर्टलाई प्राथप्रमकता ददइन्छ।)
तपाईंको परिवाि आय सङ्घीय सिकािद्वािा स्थाप्रपत आय मागट-प्रनदेप्रशका अन्तगटत पदटछ।

2018 आय मागट-प्रनदेप्रशका
परिवाि/घिका व्यप्रिहरू
1
2
3
4
5
6
7
8

आय मागट-प्रनदेप्रशका
$12,140
$16,460
$20,780
$25,100
$29,420
$33,740
$38,060
$42,380

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

परिवाि/घिमा आठ जना भन्दा बढी भए, प्रत्येक थप व्यप्रिका लाप्रग $4,320 जोड्नुहोस्

यदद तपाईं हेड स्टाटटका लाप्रग योग्य हुनुहुन्छ भन्ने लागेमा
कृ पया 508-799-3225 वा 508-799-3608 मा कल गनुटहोस्
एपोइन्टमेन्ट प्रमलाउन
कृ पया अप्रतरिि जानकािीका लाप्रग अको परट हेनुटहोस्
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कायटक्रम प्रवकल्पहरू
सबै के न्रहरूमा प्रबहान 9:00 बजे – ददनको 12:30 बजे
प्रमलबिी के न्रमा मात्र ददनको 1:00 बजे – बेलक
ु ा 4:30 बजे
TANF वा परिपूिक सामाप्रजक सुिक्षा आय प्राप्त गने परिवािहरू
जुनसुकै आय भएपप्रन, फोस्टि के यिमा भएका बच्चाहिू
प्रवशेर् आवश्यकता हुने बच्चाहरू
प्रबहान 8:00 बजे – बेलक
ु ा 3:00 बजे तथा प्रबहान 7:30 बजे – बेलक
ु ा 4:30 बजे
माता-प्रपताहरू स्कू लमा हुनुपछट वा न्यूनतम हप्तामा 20 घण्टा काम गने हुनुपछट
सङ्घीय मागट-प्रनदेप्रशका अन्तगटत आय अनुसाि योग्य हुनुपछट

½ ददन कायटक्रमका लाप्रग दताट गदाट तपाईंलाई प्रनम्न कु िाहरू आवश्यक हुन्छ:
बच्चाको जन्मदताट प्रमाणपत्र
बच्चाको स्वास््य प्रबमा काडट
बच्चाको सबभन्दा हालैको शािीरिक जाँच
सामाप्रजक सुिक्षा काडट वा पासपोटट (माता-प्रपता ि बच्चा)
ठे गानाको प्रमाण (युरटप्रलटी प्रबल/भाडा सम्झौता)
घि आयको प्रमाण
माता-प्रपताको फोटो परिचयपत्र

पूिा ददन कायटक्रमका लाप्रग दताट गदाट तपाईंलाई प्रनम्न कु िाहरू आवश्यक हुन्छ:
बच्चाको जन्मदताट प्रमाणपत्र
घिमा बस्ने सम्पूणट दाज्यूभाइ दददीबप्रहनीहरूको जन्मदताट प्रमाणपत्रहरू वा पप्रछल्लो वर्ट (2015) को आय कि फािामको एक प्रप्रत
बच्चाको स्वास््य प्रबमा काडट
बच्चाको सबभन्दा हालैको शािीरिक जाँच
सामाप्रजक सुिक्षा काडट (माता-प्रपता ि बच्चा)
जन्मदताट प्रमाणपत्रमा उप्रल्लप्रित दुवै माता-प्रपताको ठे गाना प्रमाण (फोन, युरटप्रलटी प्रबल/भाडा सम्झौता)
घिे लु आयको प्रमाण (4 हप्ताको वा दुई हप्तामा तलव पाउनेका लाप्रग 2 हप्ताको)
स्कू ल प्रमाणीकिण (भुिान ताप्रलका तथा प्रमाण)
िोक्का आदेशको जानकािी
माता-प्रपताको फोटो परिचयपत्र
अप्रभभावकको संिक्षण सम्बन्धी जानकािी
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