
Head Start/Early Head Start 

 

 
 

E. Pat Larkins  
Community Center 

 

520 N.W. 3rd Street 
Pompano Beach, FL 33060  

Local: 1º andar 
 

3, 4, 6, 7 de fevereiro de 2020 
10, 11, 13 de fevereiro de 2020   

(segunda a quinta, 8h às 17h)  
(sexta, 8h às 14h)  

 

Fechado às quartas e na sexta-feira, 
14 de fevereiro de 2020 

 

8 de fevereiro de 2020  
(sábado, 8h30 às 10h30)  

 

 

 
 

Lauderdale Manors  
 

1400 N.W. 14th Court 
Fort Lauderdale, FL 33311 

Local: Refeitório 
 

3 a 7 de fevereiro de 2020 
10 a 13 de fevereiro de 2020  
24 a 28 de fevereiro de 2020  

2 a 6 de março de 2020  
(segunda a quinta, 8h às 17h)  

(sexta, 8h às 14h)  
 

Fechado na sexta, 14/fevereiro/2020 
 

8 de fevereiro de 2020 
29 de fevereiro de 2020  

(sábado, 8h30 às 10h30)  

 

 
 

Sheridan Technical 
 

5400 Sheridan Street 
Hollywood, FL 33021 
Local: A ser decidido 

 

24 a 28 de fevereiro de 2020  

(segunda a quinta, 8h às 17h)  
(sexta, 8h às 14h)  

 

22 de fevereiro de 2020  
(sábado, 8h30 às 10h30)  

 

 
 

Gulfstream Early  
Childhood Center 

 

120 S.W. 4th Avenue 
Hallandale Beach, FL 33009 

Local: Refeitório 
 

9 a 13 de março de 2020  

(segunda a quinta, 8h às 17h)  
(sexta, 8h às 14h)  

 

7 de março de 2020  
(sábado, 8h30 às 10h30)  

2020-2021 Datas de Inscrição 

*A pré-inscrição não garante que sua criança será selecionada para o programa. Será necessária uma 
entrevista em pessoa para completar o processo de inscrição. Este programa é baseado em diretrizes 

federais de pobreza, e não em ordem de chegada. 

• Formulário de Imposto de Renda 1040 de 2019 

• Holerites de 2019 com a renda acumulada do ano (ano completo) 

• Formulários W-2 de 2019 (ano completo) 

• Registros de indenização de seguro-desemprego 

• Registros de assistência pública (TANF, W.A.G.E.S.) com os valores 
e datas de pagamento 

• Apenas a carta de adjudicação de Renda Suplementar da Previdência 
(SSI) com histórico de pagamento completo de 2019 ou dos últimos 
12 meses 

• Apenas a carta de adjudicação de benefícios da Previdência Social 
(SSA) (aposentadoria ou deficiência) 

• Formulário de verificação de emprego com firma reconhecida do em-
pregador 

• Carta de apoio financeiro com firma reconhecida do indivíduo que 
fornece apoio à família 

• Registros de benefícios para veteranos 

• Registros de manutenção de menor/pensão alimentícia 

• Registros de indenização ao trabalhador 

• Registros de pensão militar 

• Estipêndios para treinamento 

• Subvenções, bolsas para pós-graduados, bolsas de estudo 

Os solicitantes devem ter todos os documentos em mão durante a entrevista, caso contrário a solicitação não será processada.   
Veja abaixo a lista de documentos e as formas aceitáveis de comprovante de renda 

• Os candidatos ao Head Start devem ter 3 ou 4 anos de idade 
até 1º de setembro de 2020. 

• O programa Early Head Start aceita mulheres grávidas e cri-
anças de 0 a 3 anos de idade. 

• A renda familiar deve ser igual ao inferior ao das diretrizes de 
pobreza estabelecidas pelo Departamento de Saúde & Serviços 
Humanos dos EUA para se qualificar ao programa. 

• Os requerimentos devem ser preenchidos APENAS pelo 
pai/mãe/tutor. 

• Comprovante de idade (certidão de nascimento ORIGINAL ou 
passaporte estrangeiro da criança) 

• Comprovante de tutelado, se aplicável 

• Documento de identificação com foto do pai/mãe/tutor 
(carteira de motorista da Flórida ou passaporte) 

• Comprovante de residência no Condado de Broward 
(domicílio) 

• Comprovante de TODA A RENDA FAMILIAR DO ANO 
ANTERIOR (2019) OU DOS ÚLTIMOS 12 MESES 

Requisitos de Qualificação 
 

Documentos Necessários 

Visite o nosso site www.browardschools.com/headstart-vpk ou entre em contato conosco pelo telefone 754-321-1961.  

O QUE OFERECEMOS? 
Programas educativos em período integral, triagens de desenvolvimento infantil, triagens de saúde e nutrição, café da manhã e almoço gratuitos, oportuni-
dades de envolvimento dos pais e serviços de apoio para crianças com necessidades especiais. *Serviços de transporte não são fornecidos. Nota: Passes 
de ônibus podem ser obtidos pelo Broward County Transit Bus Pass Program. Ligue para 954-357-8400 para obter mais informações. 
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