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Head Start of Greater Dallas cung cấp miễn phí 

các dịch vụ phát triển trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi dành cho các gia 

đình hội đủ điều kiện về lợi tức ghi tên.

Các trung tâm tại Dallas County mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5 giờ 30 

chiều. Từ Thứ Năm qua Thứ Sáu. Head Start thâu nhận các em có 

khuyết tật và hướng dẫn phụ huynh biết cách làm việc với các em có nhu 

cầu đặc biệt chuẩn bị đi học.

Chương trình còn dạy các em những kỹ năng căn bản cần thiết để các 

em thành công trong học đường. Head Start cung cấp các dịch vụ khác 

như y tế, dinh dưỡng, tinh thần lành mạnh và xã hội cho gia đình các em. 

Các Dịch vụ Dinh dưỡng do Chương trình Thực phẩm Trẻ em và Người 

lớn thuộc USDA (Bộ Canh nông Hoa kỳ) bảo trợ nhằm cung cấp hai 

bữa ăn chính và một bữa phụ hằng ngày. Các em ghi tên Head Start đều 

được hưởng chương trình này.

Head Start of Greater Dallas nhận 80% quỹ điều hành do Bộ Y tế Xã 

hội Hoa kỳ cấp.Còn 20% phải do các thiện nguyên đóng góp, tặng dữ 

tiền mặt và các hình thức hiện vật khác. 

Hằng năm hơn 4,400 em ghi tên vào chương trình trong toàn Dallas 

County, và vào mỗi mùa thu khoảng 2,500 em được chuyển lên hệ thống 

trường công hoặc tư.

Head Start of Greater Dallas, Inc.là một cơ quan bất vụ lợi trong điều 

khoản 501(c) (3) được chánh phủ liên bang tài trợ và một phần do cộng 

đồng địa phương hỗ trợ. Để ghi tên con em vào Head Start, lợi tức của 

gia đình quý vị phải ở trong mức nghèo khó do liên bang qui định.  

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi tên, xin vào trang mạng của chúng 

tôi www.hsgd.org hoặc tiếp xúc với văn phòng chính tại số điện 

thoại 972-283-6400.
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