Recibo de Inscrição no Pré-Kindergarten/Head Start
(Guarde para seus registros)
Programas de Pré-Kindergarten/Head Start
Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD 20852
No. Telefone 240-740-4530 • Fax 301-230-5401

Com base em sua inscrição, seu filho:

TÍQUETE

Formulário 335-9A de MCPS
Janeiro de 2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___

❏❏ qualifica devido à idade e renda: 3 anos até 1 de setembro de 2021 (Data de Nascimento 2/9/17 - 1/9/18) (espaço
limitado disponível, apenas em certas áreas do condado). Se a criança não for aceita neste ano, você receberá uma
carta na primavera para atualizar sua inscrição para o próximo ano.
❏❏ qualifica devido à idade e renda: 4 anos até 1 de setembro de 2021 (Data de Nascimento 2/9/16 - 1/9/17)
receberá uma colocação.
❏❏ tem renda mais alta do que as recomendações de qualificação, no entanto, se seu filho tem um Programa
Individualizado de Educação (sigla em inglês, IEP), o status do IEP do seu filho pode fazer com que ele seja colocado
em um programa Head Start, se houver vaga, depois do início das aulas em setembro.
A determinação final de elegibilidade é feita pelos membros da equipe do programa. Documentação
adicional pode ser exigida. Haverá vagas para todas as crianças de quatro anos que atendam ao requisito
de renda. A atribuição específica da escola é feita com base na disponibilidade de vaga e transporte. Cartas
serão enviadas às famílias das crianças de quatro anos de idade que atendem ao requisito de renda e que
fizeram a inscrição antecipadamente; famílias que se inscreverem depois de 31 de julho, serão notificadas o
quanto antes e podem não receber uma vaga antes do início das aulas.
Rubrica do Pai/Responsável_____ / Rubrica do Funcionário_____
Se houver mudança de endereço, número de telefone, ou creche, ligue para o escritório de Pré-Kindergarten/Head
Start o quanto antes no número 240-740-4530. Mudanças de endereço e/ou creche podem afetar a colocação de seu
filho. As alterações devem ser recebidas até 31 de julho para permitir o processamento. Alterações recebidas depois
de 31 de julho, podem atrasar a colocação do seu filho até depois do início das aulas. Aulas de Pré-Kindergarten/
Head Start começam uma semana depois do início de todas as demais aulas na escola MCPS do seu filho.
Você pode entrar em contato com ChildLink no número 240-777-4769 para informações sobre outras opções de
programas para seu filho pequeno. Se você deseja obter subsídio para creche, ligue 1-866-243-8796.
As informações fornecidas destinam-se ao recebimento de recursos federais, estaduais e municipais; os funcionários da
escola podem verificar as informações na inscrição e a falsificação de qualquer informação enviada pode ser causa para a
rejeição da inscrição desta criança ou remoção da criança do programa após sua colocação.
Nome da Criança:____________________________________________________Data de Nascimento _____/_____/______
Nome do Funcionário Pré-Kindergarten/Head Start_____________________________________ Data _____/_____/______
❏❏ Se os seguintes documentos não forem enviados dentro de 10 dias a partir da data desta solicitação,
seu pedido não será processado e seu filho NÃO receberá uma colocação no programa.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

