Serviço privado

South Shore Community Action Council

Crianças de famílias com qualquer renda podem frequentar o programa do
South Shore Early Education & Care usando o sistema de serviços privados.
Este programa vencedor de prêmios tem oferecido serviços de pré-escola
de excelente qualidade nesta área por mais de 40 anos. A taxa para o
dia todo é US$ 45 e para meio dia US$ 31,50. Entre em contato com as
nossas unidades para obter informações sobre a disponibilidade: Plymouth,
pelo telefone 508-746-0333, Marshfield, pelo telefone 781-837-6837
e Kingston, pelo telefone 781-585-0400.

Desde 1965, o South Shore Community Action Council, uma organização
privada sem fins lucrativos, tem oferecido vários serviços essenciais a pessoas
e famílias de baixa renda na área de South Shore, em Massachusetts.

Programa Kinder Buddies
O South Shore Early Education & Care inclui o programa Kinder Buddies
na unidade de Plymouth. Como os pais pediram cuidados para as crianças
antes e/ou depois do jardim de infância, a unidade de Plymouth conduzirá
as crianças de ou para o jardim de infância nas escolas públicas de
Nathaniel Morton, Cold Spring, Hedge e Federal Furnace e proporcionará
a elas um currículo avançado de Jardim de Infância na unidade do South
Shore Early Education & Care.
O programa tem licença do EEC, Certificação da NAEYC e uma professora
com mestrado na coordenação do programa. O horário do programa
é das 9:00 às 12:00 hs e das 12:00 às 15:00 hs, aproximadamente.
A módica taxa diária inclui um nutritivo almoço e transporte de ida e/ou
volta do programa de jardim de infância. Serão aceitos vouchers de
cuidado infantil. Entre em contato com 508-746-0333, ramal 17,
para obter mais informações.

Nossos programas e serviços incluem:
−− Assistência completa
−− Otimização de eficiência energética: weatherization
−− Assistência de transporte
−− Educação e cuidado infantil (incluindo o programa Head Start)
−− Desenvolvimento de recursos
−− Assistência ao consumidor
−− Serviços de emergência
−− Treinamento e autossuficiência
−− O maior depósito de alimentos de Plymouth

EDUCAÇÃO E CUIDADO INFANTIL

Para obter mais informações sobre os nossos programas
ou serviços, ligue para 508-747-7575, ou visite nosso site
www.sscac.org.

Se estiver interessado ou se precisar de mais informações, entre em
contato com a unidade de Plymouth, no telefone 508-746-0333, na
unidade de Marshfield, no telefone 781-837-6837 ou na unidade de
Kingston, no telefone 781-585-0400.
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Educação do Head Start
O South Shore Head Start & Child Care busca criar um ambiente que promova o sentimento de autoestima, suporte e conquista, além de encorajar
a interação social positiva de crianças e famílias através dos elementos dos
programas do South Shore Head Start & Child Care.
Head Start é...
Head Start é um programa financiado pelo governo federal para famílias de
crianças entre 3 e 5 anos de idade. As crianças devem completar 3 anos
até 31 de agosto.

Como podemos ajudar
O programa Head Start oferece serviços sociais, de educação, saúde e
nutrição a crianças de pré-escola, incluindo crianças com necessidades
especiais de famílias com renda limitada.
As aulas são conduzidas cinco dias por semana, das 8:30 às 12:30 hs,
de setembro a maio, com férias escolares regulares. Algumas turmas de
horário integral/de todo ano letivo estão disponíveis. Transporte e refeições
são fornecidos.

Diretrizes de qualificação
Você está qualificado se:
−−Morar em uma das seguintes cidades: Plymouth, Marshfield, Kingston, Carver, Duxbury, Pembroke, Halifax, Hanover,
Plympton, Scituate, Cohasset, Hingham e Norwell.
−−Sua família atender às normas de renda expostas a
seguir.
−−Sua família exceder às normas a seguir, mas seu filho
tem necessidades especiais.
−−Tiver um filho de criação.
−−Receber TAFDC ou benefícios da previdência social.

De acordo com a lei federal e com a política do Departamento de Agricultura dos EUA,
esta instituição está proibida de descriminar raça, cor, nacionalidade, sexo, idade ou
necessidade especial.

Normas de renda para educação do Head Start
Tamanho total da família
Família de 1
Família de 2
Família de 3
Família de 4

Renda anual
US$ 10.830
US$ 14.570
US$ 18.310
US$ 22.050

Para cada membro de família adicional somar US$ 3.740.

O Head Start fornece
−−Uma rica experiência de aprendizagem na pré-escola
−−Refeições nutritivas
−−Transporte em ônibus escolar até pontos determinados
−−Um ambiente acolhedor para os pais
−−Exames médicos e terapia de saúde mental, se necessários
−−Turmas de GED nas unidades
−−Treinamento profissional e oportunidades de voluntariado
−−Suporte e educação para os pais
−−Cuidado diário prolongado para pais que trabalham

Ofereça a elas o Head Start
Como podemos ajudar?
O programa Head Start está estabelecido nas unidades de Plymouth e
Marshfield e atende a crianças de 2,9 anos até completarem a idade de
frequentar o Jardim de Infância. O programa de cuidado infantil foi projetado
para criar uma atmosfera que encoraja a autoconfiança, aptidão escolar,
independência e curiosidade intelectual. Os materiais de sala de aula de cada
criança promovem o seu desenvolvimento individual, e os passeios de campo
e as atividades especiais proporcionam novas experiências. Os programas
dos centros oferecem café da manhã, almoço e lanche da tarde para todas
as crianças, e há transporte disponível, se necessário, em pontos de ônibus
determinados. Os programas de cuidado infantil dos centros funcionam
12 meses por ano. O horário de funcionamento é de 7:30 às 17:30 hs.

Quem podemos ajudar?
O pagamento à SSCAC para o cuidado infantil está de acordo com uma
escala de taxas para famílias que atendem às diretrizes de qualificação
para Educação e Cuidado Infantil. O programa do cuidado infantil aceita
vouchers de educação e cuidado infantil.
Como podemos ajudar?
Para estar qualificado, cada um dos pais deve se enquadrar em uma das
seguintes situações: trabalhar pelo menos 30 horas ou estar procurando
trabalho, estar matriculado em universidade ou curso profissionalizante,
ser participante de programa de treinamento ou ser portador ou ter filho
portador de necessidades especiais.

Norma de rendas para educação e cuidado infantil
Tamanho
da família

Renda mensal
total

Família de 2
Família de 3
Família de 4
Família de 5

US$ 2.645
US$ 3.267
US$ 3.890
US$ 4.512

Renda mensal total
(para famílias com uma criança
portadora de necessidades especiais)

US$ 4.496
US$ 5.555
US$ 6.612
US$ 7.670

Para cada membro de família adicional somar US$ 622.
Se estiver interessado no programa ou se precisar de mais informações,
entre em contato com o Coordenador do Family Child Care, na unidade
de Plymouth, pelo telefone 508 746-0333 ramal 17, ou na unidade de
Marshfield, pelo telefone 781 837-6837.

Early Head Start
O Early Head Start é um novo programa de Plymouth e Marshfield, que
inclui o atendimento a crianças, crianças até 3 anos, mulheres grávidas e
suas famílias.
Os programas do Early Head Start aprimoram o desenvolvimento físico,
social, emocional e intelectual das crianças; atendem a mulheres grávidas
para proporcionar acesso total a cuidados pré-natal e pós-parto; dão apoio
aos esforços dos pais para cumprir suas funções paternas e os ajudam a
obter autossuficiência.

