Các câu hỏi thường gặp


Làm thế nào tôi có thể ghi danh cho con tôi vào Head Start?
Có hai cách để nộp đơn xin cho con quý vị học Head Start. Quý vị có thể nộp đơn trực tiếp tại
bất kỳ trung tâm nào hoặc Văn phòng Hành Chánh của chúng tôi. Quý vị cũng có thể gửi
thông tin của mình trực tuyến thông qua trang mạng bằng cách theo liên kết (link) này.



Con tôi phải được bao nhiêu tuổi để bắt đầu học Early Head Start / Head Start?
Trẻ em dưới 6 tuần tuổi có thể bắt đầu tham gia vào các chương trình học tại trường / học tại
nhà của Early Head Start; tuy nhiên các đơn xin hội đủ điều kiện có thể được hoàn thành sau
khi đứa trẻ được sinh ra. Phụ nữ mang thai có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong thời gian
mang thai. Những trẻ em tham gia Head Start phải từ 3 đến 4 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9
năm 2020 mới được ghi danh. Trẻ em 5 tuổi sau ngày 1 tháng 9 cũng đủ điều kiện để nộp
đơn.



Giờ học của các chương trình Orange County Head Start là gì?
Hầu hết các chương trình Head Start nửa ngày của chúng tôi hoạt động từ 8 giờ 00 sáng đến
11 giờ 30 sáng hoặc 12 giờ 30 trưa đến 4 giờ 00 chiều. Các chương trình cả ngày cho chương
trình Early Head Start và Head Start hoạt động từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều. Các
chương trình Early Head Start và Head Start Học Tại Nhà sẽ làm việc với lịch trình của quý vị để
thực hiện chuyến thăm nhà hàng tuần 1 giờ 30 phút.



Con tôi có phải được tập bỏ tã không?
Không, Head Start không yêu cầu trẻ em được tập bỏ tã ghi danh học.



Yêu cầu thu nhập là gì? Làm cách nào để biết liệu gia đình tôi có đủ tiêu chuẩn
không?
Yêu cầu thu nhập được thiết lập bởi chính phủ liên bang và được thay đổi mỗi năm. Cách tốt
nhất để tìm hiểu xem gia đình của quý vị có đủ điều kiện hay không là gửi đơn xin học trên
mạng hoặc trực tiếp. Sau khi tất cả các chứng từ yêu cầu cho đơn xin học nhận được một
Nhân viên Liên Lạc Cộng Đồng sẽ thông báo cho quý vị biết có hội đủ điều kiện hay không.



Con tôi có thể ghi danh học nếu bé có nhu cầu đặc biệt không?
Có, chúng tôi chào đón trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Chúng tôi có chuyên viên hỗ trợ sẽ giúp
con quý vị tham gia thành công vào môi trường học tập ít hạn chế nhất đối với học sinh.



Nếu cha mẹ ruột của đứa trẻ không có ở trong gia đình, các loại tài liệu nào được
yêu cầu để ghi danh cho bé trong chương trình Early Head Start / Head Start?
Giấy Ủy Quyền có đóng dấu, giấy tờ nhận con nuôi, bằng chứng từ nhân viên xã hội hoặc các
tài liệu liên quan nói rằng đứa trẻ tạm thời sống trong sự chăm sóc của quý vị.



Tôi đã nộp đơn, những bước kế tiếp là gì?
Nếu quý vị đã hoàn thành và nộp đơn trực tiếp hoặc trên mạng, sẽ có một cuộc phỏng vấn thứ

hai qua điện thoại với Nhân viên Học Vụ, người sẽ xem xét thông tin đơn xin học và các giấy tờ
cần thiết để xác định hội đủ điều kiện hay không. LƯU Ý: Điều kiện hội đủ điều kiện không thể
hoàn thành nếu không nhận được giấy tờ hợp lệ. Vui lòng xem lại Danh Sách Các Chứng Từ
Kèm Theo Đơn Xin Nhập Học để được hướng dẫn thêm.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Nhân viên Học Vụ sẽ xác minh thu nhập gia đình, tình
trạng gia cư, số người trong gia đình, các dịch vụ bổ sung mà gia đình nhận được và ngày sinh
của con bạn.
Thu nhập: Để thực hiện việc này, quý vị sẽ cần gửi một bản sao Tờ Khai Thuế 1040 đã ký tên
năm ngoái, tất cả các mẫu W-2 từ năm trước, ít nhất một tháng tiền lương (không quá một
tháng kể từ ngày nộp đơn), SSI, Trợ cấp xã hội TANF, hỗ trợ nuôi con nuôi, thoả thuận nuôi
con nuôi, học bổng, trợ cấp nuôi con, thất nghiệp, tiền bịnh, mẫu 1099-MISC, trợ cấp An Sinh
Xã Hội, tiền lương quân sự, mẫu Tự Xác Nhận Lợi Tức do OCHS soạn để xác nhận đi làm lãnh
tiền mặt, tiền người thân trợ cấp, trợ cấp nuôi con qua thoả thuận bằng lời nói hoặc không có
thu nhập. Nếu gia đình là người vô gia cư, có thể nộp thư hỗ trợ gia đình của thân nhân / nơi
tạm trú.

Ngày Sinh của Trẻ: Để xác định ngày sinh của con quý vị chúng tôi sẽ cần bản sao giấy khai
sinh, giấy khai sinh do bệnh viện cấp, sổ thông hành, giấy nhận con nuôi, án lệnh tòa án nhận
con nuôi.
Sau khi hoàn tất việc phỏng vấn, Nhân Viên Học Vụ sẽ quyết định gia đình quý vị có hội đủ điều
kiện hay không và sẽ cho biết con quý vị hội đủ điều kiện cho chương trình nào. Đơn xin học
của con quý vị sẽ được cho vào danh sách chờ thích hợp để đợi được ghi danh nhập học vào
một trong các chương trình của chúng tôi.


Chương trình Head Start gần nhà tôi nhất ở đâu?
Có 42 trung tâm Head Start trong khắp Quận Cam. Để tìm trung tâm gần nhà quý vị nhất hãy
xem phần điạ điểm (locations).



Tôi có thể ở trong lớp học với con tôi không?
Được, phụ huynh luôn được hoan nghênh tình nguyện trong lớp học/ trung tâm của con mình.
LƯU Ý: Các phụ huynh tình nguyện phải đáp ứng các yêu cầu qui định theo SB 277.



Khi nào trường bắt đầu và kết thúc?
Ghi danh học diễn ra trong suốt năm học; tuy nhiên năm học của Head Start từ tháng Chín đến
tháng Sáu trong khi Early Head Start kéo dài đến tháng Tám.



Tôi có cần phải nộp đơn xin học khác nếu con tôi trong danh sách chờ không?
Tất cả các đơn xin học có giá trị một năm. Nếu con quý vị hội đủ điều kiện, bé sẽ ở trong danh
sách chờ cho đến khi có chỗ trống và bé là người kế tiếp để được chọn. LƯU Ý: Nếu gia đình
quý vị có sự thay đổi (thí dụ thu nhập gia đình, số người trong gia đình, tình trạng nhà ở hay
mới được xác nhận bị bịnh, khuyết tật) vui lòng liên lạc với ban Học Vụ tại Văn Phòng
Hành Chánh 714-241-8920 cho những bước kế tiếp. Khi năm học gần kết thúc mà con

quý vị vẫn chưa được tuyển chọn, quý vị sẽ cần phải nộp đơn lại để được quyết định hội đủ
điều kiện cho năm tới.


Tôi đã nộp đơn xin học và đã được xác định đủ điều kiện, khi nào tôi làm giấy tờ cho
con tôi đi học?
Khi có chỗ trống tại trung tâm quý vị chọn và con quý vị là người kế tiếp trong danh sách chờ
thì một Nhân Viên Học Vụ sẽ liên lạc quý vị để hoàn tất hồ sơ nhập học.



Tôi đã hoàn tất hồ sơ nhập học khi nào con tôi bắt đầu học?
Một khi hồ sơ nhập học hoàn tất, nó sẽ được duyệt xét bởi nhân viên các bộ phận Y Tế, Dinh
Dưỡng và Khuyết Tật tại Văn Phòng Hành Chánh của chúng tôi. Sau khi được xem xét qua, hồ
sơ sẽ được chuyển đến trung tâm và thầy cô giáo của bé sẽ liên lạc quý vị để làm hẹn cho buổi
hướng dẫn phụ huynh. Một phần của hồ sơ nhập học sẽ yêu cầu quý vị nộp tờ khám sức
khoẻ tổng quát / kiểm tra sức khỏe và Đánh Giá Nguy Cơ Bị Bịnh Lao Phổi trong vòng
30 ngày nhập học. Sổ chính ngừa cập nhật cũng có thể được yêu cầu nộp để bé có thể đi
học, trừ trường hợp đặc biệt. Vui lòng bấm vào đây (here) để xem lịch trình chích ngừa OCHS
tuân theo. LƯU Ý: Nếu con quý vị có bất kỳ dị ứng và/hay vấn đề sức khỏe cần quan tâm đến,
quý vị có thể được yêu cầu nộp một số giấy tờ trước khi bé có thể được đi học.

Head Start - Nửa Ngày
Chương trình lớp mần non Head Start cung cấp một chương trình giáo dục mầm non cho các
em từ 3 đến 5 tuổi thuộc các gia đình hội đủ điều kiện cho các dịch vụ Head Start của chúng
tôi. Những trung tâm Head Start này mở chương trình nửa ngày từ 8 giờ 00 Sáng đến 11 giờ
30 Sáng bao gồm ăn sáng và ăn trưa hay từ 12 giờ 30 Trưa đến 4 giờ 00 Chiều bao gồm ăn
trưa và ăn nhẹ.

Early Head Start & Head Start – Nguyên Ngày
Chúng tôi cũng cung cấp chương trình học nguyên ngày để đáp ứng nhu cầu của các phụ
huynh đi học toàn thời gian (12 tín chỉ hay hơn), đi làm hay tham dự chương trình huấn nghệ ít
nhất 20 tiếng từ Thứ Hai đế Thứ Sáu. Chương trình học nguyên ngày mở cửa từ 7 giờ 30 Sáng
đến 5 giờ 30 Chiều và bao gồm ăn sáng, ăn trưa, và ăn nhẹ buổi chiều.

Early Head Start & Head Start - Học Tại Nhà
Chương trình Học Tại Nhà mở cho các em bé sơ sinh, ấu nhi, và phụ nữ mang thai ghi danh
học trong chương trình Early Head Start và trẻ em 3 đến 5 tuổi ghi danh học chương trình Head
Start. Chương trình Học Tại Nhà phục vụ các gia đình khắp Quận Cam nhấn mạnh vai trò của
phụ huynh là người thầy đầu tiên và tận tụy với con mình. Thầy Cô Giáo Dạy Tại Nhà gặp gỡ
bé và gia đình trong sự thoải mái tại nhà riêng của họ trong 1 ½ tiếng mỗi tuần. Thầy Cô Giáo

Dạy Tại Nhà khuyến khích các thực hành nuôi dạy con cái tốt, dạy các kỹ năng nuôi dạy con
cái, và cung cấp các bài học để thúc đẩy tương tác giữa cha mẹ và con và học tập với các hoạt
động vui chơi thích hợp với độ tuổi. Các buổi Sinh hoạt xã hội tại các địa điểm khác nhau với
các gia đình học tại nhà khác được lên kế hoạch cho những người tham gia gặp mặt hai lần
hàng tháng. Đây là một cách tuyệt vời để tăng cường các mối quan hệ cha-con và chuẩn bị
cho con em đi học.

