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PAIS/RESPONSÁVEIS: 
Por favor, leia os formulários com  

muito cuidado.

Leia cada tópico e indique que você 
entende e concorda com ele e/ou com  

a política a que ele se refere.

Estes formulários devem ser devolvidos 
ao Centro antes ou no dia do início  

das aulas do seu filho.

As políticas, formulários e autorizações 
desta página são documentos legais.
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Nome da criança: 
(Por extenso)

Nome do pai/responsável: 
(Por extenso)

PLANO DE CHEGADA E SAÍDA: Early Head Start, Head Start e creche
Autorizo que o meu filho seja entregue para a(s) pessoa(s) listada(s) abaixo ao final do dia letivo e da maneira mencionada acima. 
Caso somente o pai/ responsável legal for autorizado a buscar a criança, indique abaixo “NINGUÉM”. Caso uma criança esteja sob 
ordem de restrição, envie ao centro uma cópia do documento.

Como o meu filho irá CHEGAR ao Early Head Start, Head Start ou Centro:

 Pai/responsável o leva

 Andando, acompanhado por alguém de ao menos 14 anos de idade (Head Start) ou adulto (Early Head Start)

 De MBTA (trem/ônibus), acompanhado por alguém de ao menos 14 anos de idade (Head Start) ou adulto (Early Head Start)

 Transporte privado, contratado pelo pai

 Transporte privado, contratado pela escola pública local ou pelo DCF

 Outra opção (especifique) 

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

Faça uma marcação para identificar se a pessoa é um contato de emergência, se ela for buscar a criança ou se ela se enquadra nos 
DOIS casos.

1. Nome 

Parentesco 

Endereço 

Telefone durante o dia 

Celular 

2. Nome 

Parentesco 

Endereço 

Telefone durante o dia 

Celular 

3. Nome 

Parentesco 

Endereço 

Telefone durante o dia 

Celular 

Como o meu filho irá SAIR do Early Head Start, Head Start ou Centro:

 Pai/responsável o leva

 Andando, acompanhado por alguém de ao menos 14 anos de idade (Head Start) ou adulto (Early Head Start)

 De MBTA (trem/ônibus), acompanhado por alguém de ao menos 14 anos de idade (Head Start) ou adulto (Early Head Start)

 Transporte privado, contratado pelo pai

 Transporte privado, contratado pela escola pública local ou pelo DCF

 Outra opção (especifique) 

Data de nascimento da criança: 

 BuSCAr  APENAS 
EmErGêNCiA

 AmBOS

 BuSCAr  APENAS 
EmErGêNCiA

 AmBOS

 BuSCAr  APENAS 
EmErGêNCiA

 AmBOS
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PErmiSSÃO PArA A rEALiZAÇÃO DE EXAmES: Autorizo a equipe do ABCD a realizar os exames abaixo como parte dos 
serviços prestados pelo Programa Head Start descritos nas páginas 19 e 20 deste guia:

Visão: A equipe de saúde verifica a visão do seu filho usando o recurso SPOT Vision Screener. O exame também poderá 
ser feito por alunos de optometria do New England College of Optometry, sob a supervisão de professores médicos 
da instituição. Isso é feito para verificar se o seu filho tem algum problema de visão. Os padrões de desempenho do 
Programa Head Start exigem que um exame visual seja realizado dentro de 45 dias após a matrícula.

Audição: A equipe de saúde verifica a audição do seu filho por meio do recurso “OAE” para detectar se a criança tem 
algum problema de audição. Os padrões de desempenho do Programa Head Start exigem que um exame auditivo seja 
realizado dentro de 45 dias após a matrícula.

Peso/Altura: A equipe da saúde pesa e mede o seu filho duas vezes por ano usando uma balança e um estadiômetro 
apropriados para a taxa de crescimento da criança. Esses exames são feitos em grupo, e a maioria das crianças adora 
essa atividade.

O objetivo desses exames é fornecer a você e à equipe informações relacionadas à saúde e ao desenvolvimento da criança. Alguns 
resultados podem indicar a necessidade de exames adicionais. Caso exista essa necessidade, você será informado e participará da 
elaboração de um plano de ação que atenda as necessidades do seu filho. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Gerente 
de Serviços de Saúde e Nutrição do programa e converse com ele sobre os exames de visão e audição ou as checagens de peso e 
altura. Marque a opção abaixo apenas se você NÃO QUISER que a equipe realize os exames mencionados acima.

 Não autorizo a equipe do ABCD Head Start a realizar exames de visão e audição e checagens de peso e altura.

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

AutOriZAÇÃO DE COmPArtiLHAmENtO DE iNFOrmAÇÕES PESSOAiS COm O PrOGrAmA WiC DE mASSACHuSEttS:

Nome legal da criança: 
(Por extenso)

Endereço: Telefone: 

Leia este formulário com cuidado e marque uma das caixas abaixo antes de assinar esta autorização. O ABCD Head Start 
& Children’s Services presta serviços de alta qualidade de saúde geral, oral e mental e serviços de nutrição, com o objetivo de 
preparar todas as crianças matriculadas. O objetivo dessa autorização é permitir que o ABCD compartilhe determinadas informações 
demográficas e de saúde do seu filho com funcionários autorizados do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, 
órgão que administra o Programa de Nutrição Suplementar para Mulheres, Crianças e Bebês (WIC). O compartilhamento dessas 
informações tem como objetivo ampliar a atuação do WIC e do Head Start, além de facilitar a coordenação de serviços de saúde  
e nutrição para melhorar o bem-estar dos indivíduos que participam do Programa WIC de Massachusetts e dos programas  
Head Start/Early Head Start do ABCD.

  Autorizo o ABCD Head Start & Children’s Services a compartilhar informações com funcionários autorizados do 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, órgão que administra o Programa WIC de Massachusetts 
(funcionários do Programa WIC), meu nome, meu endereço e as seguintes informações pessoais do meu filho 
mencionado acima: (1) nome; (2) data de nascimento; (3) medições de peso e altura; (4) valores de hemoglobina/
hematócritos; (5) índices dietéticos; e (6) níveis de chumbo.
OU

  Autorizo o ABCD Head Start & Children’s Services a compartilhar com funcionários autorizados do Programa WIC as 
seguintes informações apenas: (1) meu nome; (2) meu endereço; (3) o nome do meu filho; e (4) a data de nascimento  
do meu filho.

Li e entendi este formulário, e as minhas dúvidas foram respondidas. Entendo que esta autorização é voluntária e deverá durar um ano a 
partir da data mencionada abaixo, a menos que eu notifique o ABCD Head Start & Children’s Services antes, por escrito, informando que 
eu revogo a minha autorização totalmente ou em parte. Entendo que a revogação dessa autorização não se aplica às informações que já 
haviam sido compartilhadas anteriormente. Entendo que é meu direito receber uma cópia deste formulário após a minha assinatura.

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

NOmE POr EXtENSO DO PAi/rESPONSávEL: 

Data de nascimento da criança: 
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AutOriZAÇÃO DE COmPArtiLHAmENtO DE iNFOrmAÇÕES DE SAÚDE:

Nome do pai/responsável: 
(Por extenso)

Nome da criança: 
(Por extenso)

Data de nascimento da criança: 

Entendemos que as informações de saúde do seu filho são pessoais e, por isso, protegeremos a privacidade delas. Precisamos da 
sua permissão antes de solicitar as informações de saúde do seu filho para os profissionais de saúde que o atendem. A equipe 
do ABCD Head Start ajudará você a preencher o formulário e responderá quaisquer dúvidas que você tiver. Antes de assinar este 
formulário, leia as informações abaixo com cuidado.

Nome do profissional de saúde que você deseja que compartilhe informações de saúde com o ABCD Head Start:

Autorizo o ABCD Head Start & Children’s Services a compartilhar e/ou obter as informações de saúde do meu filho 
conforme descrito nas páginas 25 e 26 deste guia.
Ao assinar este formulário de permissão, você autoriza o uso ou o compartilhamento de informações pessoais de saúde do  
seu filho conforme descrito acima. Você tem o direito de ver e acessar as informações de saúde descritas neste formulário  
de permissão. Você também tem o direito de receber uma cópia deste formulário após a sua assinatura.

Caso assine esta permissão, você pode mudar de ideia a qualquer momento, a menos que as informações de saúde já tenham  
sido compartilhadas com base na sua autorização. Para cancelar esta permissão, envie uma notificação por escrito ao Diretor  
do Programa do Head Start Center frequentado pelo seu filho.

Li e entendi este formulário, e todas as minhas dúvidas foram respondidas. Ao assinar, eu reconheço que entendi e aceitei 
todas as condições mencionadas acima.

 Não autorizo o ABCD Head Start & Children’s Services a compartilhar ou obter as informações de saúde do 
meu filho. Caso você não assine esta permissão, o Head Start & Children’s Services não poderá obter as informações 
de saúde do seu filho diretamente do profissional de saúde que o atende, e você será o responsável por obter e enviar 
essas informações ao Centro. Isso significa também que o ABCD Head Start & Children’s Services não irá compartilhar 
as informações de saúde do seu filho com o profissional de saúde que o atende, e você será responsável por fazer  
isso diretamente.

Nome e endereço Telefone Fax

Clínico

Dental

Outro

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

PErmiSSÃO PArA APLiCAÇÃO DE FiLtrO SOLAr:
Eu permito que a equipe do ABCD aplique protetor solar no meu filho. Compreendo que o produto será utilizado em atividades 
externas durante o verão. Marque a opção abaixo somente se você NÃO QUISER que a equipe aplique protetor solar no seu filho.

 Não autorizo a equipe do ABCD a aplicar protetor solar no meu filho.

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

Eu permito que a equipe do ABCD aplique higienizador de mão no meu filho. Entendo que o higienizador de mão não substituirá 
a lavagem das mãos e só será aplicado sob a supervisão da equipe do programa. Ele só será usado quando não for possível lavar 
as mãos. Os higienizadores de mão têm ao menos 60% de etanol ou 70% de isopropanol. As crianças com menos de dois anos 
não receberão higienizadores de mão em nenhuma circunstância. Marque a opção abaixo somente se você NÃO QUISER que a 
equipe aplique higienizador de mão no seu filho.

PErmiSSÃO PArA APLiCAÇÃO DE HiGiENiZADOr DE mÃO:

 Não autorizo a equipe do ABCD a aplicar higienizador de mão no meu filho.

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:
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As duas cópias devem ter a assinatura original Arquivo: Arquivo da criança 08/2020

Nome da criança: 
(Por extenso)

Data de nascimento: 

Nome do pai/responsável:  
(Por extenso)

Telefone durante o dia: 

Endereço: 

Nome de contato para emergências: 
(Por extenso)

Telefone de emergência: 

Como pai/responsável legal, eu autorizo a equipe do ABCD Head Start and Children’s Services, que tem certificação de Primeiros 
Socorros Pediátricos e RCP, a atender o meu filho caso seja necessário e transportá-lo ao   hospital ou centro médico mais 
próximo para receber atendimento de emergência. Em caso de emergência, entendo que serão feitos todos os esforços para 
entrar em contato comigo. Caso eu não possa ser contatado, autorizo o contato de emergência listado acima para tomar 
decisões em meu nome até que eu esteja disponível. Caso ninguém possa ser contatado, eu autorizo e solicito que o médico  
ou a equipe de emergência certificada do centro de tratamento adotem os procedimentos adequados para o atendimento  
do meu filho.

Concordo em revisar e atualizar esta informação caso ocorra qualquer mudança.

As duas cópias devem ter a assinatura original Arquivo: Kit de primeiros socorros  
para a sala de aula

08/2020

FOrmuLáriO DE PErmiSSÃO PArA AtENDimENtO DE PrimEirOS SOCOrrOS/EmErGêNCiA — Ano letivo 2020-2021

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

Nome da criança: 
(Por extenso)

Data de nascimento: 

Nome do pai/responsável:  
(Por extenso)

Telefone durante o dia: 

Endereço: 

Nome de contato para emergências: 
(Por extenso)

Telefone de emergência: 

Como pai/responsável legal, eu autorizo a equipe do ABCD Head Start and Children’s Services, que tem certificação de Primeiros 
Socorros Pediátricos e RCP, a atender o meu filho caso seja necessário e transportá-lo ao   hospital ou centro médico mais 
próximo para receber atendimento de emergência. Em caso de emergência, entendo que serão feitos todos os esforços para 
entrar em contato comigo. Caso eu não possa ser contatado, autorizo o contato de emergência listado acima para tomar 
decisões em meu nome até que eu esteja disponível. Caso ninguém possa ser contatado, eu autorizo e solicito que o médico  
ou a equipe de emergência certificada do centro de tratamento adotem os procedimentos adequados para o atendimento  
do meu filho.

Concordo em revisar e atualizar esta informação caso ocorra qualquer mudança.

FOrmuLáriO DE PErmiSSÃO PArA AtENDimENtO DE PrimEirOS SOCOrrOS/EmErGêNCiA — Ano letivo 2020-2021

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:
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iNFOrmAÇÕES CLÍNiCAS DA CriANÇA

Profissional de saúde que atende a criança: 

Endereço: 

Telefone: 

Plano médico da criança: 

Condições especiais, deficiências, alergias e informações clínicas gerais da 
criança para situações de emergência

Foto da criança

iNFOrmAÇÕES CLÍNiCAS DA CriANÇA

Profissional de saúde que atende a criança: 

Endereço: 

Telefone: 

Plano médico da criança: 

Condições especiais, deficiências, alergias e informações clínicas gerais da 
criança para situações de emergência

Foto da criança
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ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

EXCurSÕES PELO BAirrO E PELA COmuNiDADE:

O currículo do Head Start envolve o uso de recursos da comunidade, como lojas, livrarias, delegacias de polícia, quartéis de 
bombeiros, parques, playgrounds, etc. Quando o clima permite, as turmas saem diariamente para brincar, caminhar ou visitar 
o bairro. Essas atividades não envolvem nenhum tipo de transporte. Durante essas atividades, as crianças são supervisionadas 
durante o tempo todo pela equipe do Head Start. Você irá receber do diretor do programa uma lista de locais da comunidade 
visitadas pelo centro. As excursões pela bairro e pela comunidade foram reduzidas devido à pandemia da COVID-19. Quaisquer 
excursões, caminhadas ou visitas a playgrounds do bairro ocorrerão de acordo com as normas de segurança e as regulamentações 
do EEC.

Nessas excursões, avise a equipe do programa sobre quaisquer informações importantes que eles precisem saber sobre o seu 
filho, como alergias ao ar livre, medo de animais, etc.

Eu autorizo que o meu filho participe de excursões externas pelo bairro, conforme descrito acima.

FOrmuLáriO DE AutOriZAÇÃO DE mÍDiA DO ABCD:

O ABCD solicita o seu consentimento por escrito para usar sua imagem, aparência e voz (e/ou de seu filho/filhos) em vários meios 
impressos, eletrônicos e de transmissão. Você não é obrigado a dar o seu consentimento para participar de programas do ABCD ou 
para receber os serviços ou benefícios do ou por meio do ABCD.

Marque todas as caixas aplicáveis, preencha os espaços em branco, assine e coloque a data abaixo:

 Tenho 18 anos de idade ou mais e estou assinando este formulário em meu próprio nome:

  Eu sou o pai ou responsável legal da criança ou crianças indicadas abaixo que têm menos de 18 anos de idade, e estou 
assinando este formulário em nome deles:

Nome completo: 
(Por extenso)

Telefone: 

E-mail: 

Nome completo da criança: 
(Por extenso)

 EU AUTORIZO: Por meio deste documento, autorizo o Action for Boston Community Development, Inc. (ABCD) a 
fazer fotografias, vídeos ou gravações minhas (e, se marcado acima, de meu filho/filhos) e a utilizar para fins sem 
fins lucrativos minha imagem, aparência e voz (e, se marcado acima, de meu filho/filhos) em todos os tipos de mídia, 
incluindo, entre outros, fotografias, gravações de áudio e vídeo e publicações impressas e on-line em todo o mundo, 
perpetuamente, sem necessidade de nova autorização ou pagamento a mim. ‘Mídia’ pode incluir, entre outros: todas 
as mídias impressas (como relatórios e publicações anuais); todos os meios eletrônicos (como o site do ABCD, canal 
do YouTube do ABCD e mídias socias do ABCD [Twitter, Instagram e Facebook]), assim como todos os meios de 
transmissão (tais como televisão e rádio). Eu expressamente libero o ABCD, suas subsidiárias, suas afiliadas e seus 
agentes, funcionários, diretores, conselheiros, licenciados e parceiros de e contra toda e qualquer reivindicação que eu 
ou meu filho/filhos possamos fazer agora ou a qualquer momento por invasão de privacidade, difamação ou qualquer 
outra causa de ação decorrente da produção, distribuição, difusão ou exposição do meu nome, imagem, aparência ou 
voz (ou de meu filho/filhos).

  EU NÃO AUTORIZO: Eu não autorizo o ABCD a fazer fotografias, vídeos ou gravações minhas ou de meu filho/filhos  
ou a utilizar o nome, imagem, aparência ou voz minha ou de meu filho/filhos em qualquer tipo de mídia.

Li esta autorização antes de assinar abaixo e compreendo inteiramente o seu conteúdo e significado. Compreendo 
também que tenho a liberdade de tratar de quaisquer questões específicas sobre essa autorização antes de assiná-la 
ligando para o Conselho Geral do ABCD no telefone 617-348-6587.
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rECEBENDO O GuiA DOS PAiS:

Este Guia dos Pais do ABCD Head Start and Children’s Services contém informações sobre todos os aspectos do nosso programa. 
De acordo com as políticas do Departamento de Educação e Cuidado Infantil de Massachusetts (EEC), antes da matrícula da criança, 
devem ser fornecidas às famílias informações por escrito. Eu recebi o Guia dos Pais e um membro da equipe do programa revisou 
as informações comigo.

PESQuiSA SOBrE HáBitOS E iNtErESSES DOS PAiS:
Queremos saber mais sobre os seus hábitos e interesses. Escolha a sua área de interesse e inclua outros interesses que não 
estejam listados. Usaremos essas informações para desenvolver eventos e atividades familiares, e também para oferecer outros 
recursos que possam ser importantes e valiosos para a sua família:

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

Bem-estar da família
Roupas
 Roupas para adultos
 Roupas para crianças

Moradia
 Moradia acessível
 Móveis
 Propriedade de uma casa
  Serviços para famílias que estejam  

sem moradia
 Direitos do inquilino
 Assistência com serviços públicos

Saúde e segurança
 Prevenção a abuso e negligência infantil
 Saúde dental/oral da família
 Saúde/bem-estar da família
 Recursos de auxílio nutricional
 Plano de saúde e dental
 Alimentação/nutrição saudável
 Bem-estar e saúde mental
 Segurança e prevenção de riscos
 Gerenciamento do estresse
  Tratamento e prevenção de abuso  

de substâncias
Relacionamentos familiares
 Informações sobre violência doméstica
 Relacionamentos familiares saudáveis

Estabilidade econômica e financeira
  Gerenciamento e construção do 

patrimônio
 Orçamento
  Informações sobre serviços  

assistenciais para crianças
 Pagamento de dívidas
 Ajuda financeira para cursos
 Informações sobre temas públicos
 Economia para metas e emergências
 Impostos

Outros
 Assuntos jurídicos: 

Relacionamento positivo entre pais e filhos
 Oportunidades de engajamento para o pai
 Pai(s) de primeira viagem
  Programa parental (Jornada Parental, 

Poder Parental, Programa de 
Relacionamento Familiar, ou outros)

 Práticas parentais positivas
 Pai/mãe solteiro(a)
 Padrasto/Madrasta
  Conversando com as crianças sobre 

emoções e assuntos delicados: 

As famílias como educadoras para a vida
  Atividades de apoio escolar para  

fazer em casa
 Promovendo a educação em casa
  Apoio ao desenvolvimento social  

e emocional
  Orientação positiva e apoio 

comportamental
 Desenvolvimento infantil

Educação familiar
 Cursos sobre informática e tecnologia
 Assistência empregatícia
 ESL (inglês como segundo idioma)
 Aulas de primeiros socorros/RCP
 Testes GED/HiSet
  Redação de currículos e dicas para 

entrevistas de emprego
  Programas vocacionais e cursos 

profissionais
Engajamento familiar em situações  
de transição
  Informações sobre desenvolvimento 

infantil
  Informações sobre matrículas no jardim  

de infância
 Informações sobre opções escolares
 Informações sobre preparação escolar
 Atividades e Informações sobre transição

Conexões familiares com os amigos e a 
comunidade
 Atividades e eventos comunitários
  Atividades, eventos e ideias sobre 

recreação familiar e prática de esportes
  Outros tipos de apoio ou grupo social: 

 Grupos de apoio a pais e responsáveis
  Meios de se envolver com a sua 

comunidade

As famílias como líderes e representantes 
comunitárias
  Atuando em nome do meu filho e da 

educação dele
  Participação no Conselho de Políticas 

Municipais
 Vagas de emprego no Head Start
  Vagas no comitê do Head Start  

(programa local)
  Oportunidades para atuar em nível 

estadual e local
Outros – Liste os seus interesses ou outros 
temas sobre os quais você gostaria de  
saber mais.
  

Voluntariado
  Tenho _____ horas por semana para atuar 

como voluntário no programa Head Start.
Tenho interesse nos seguintes meios de  
me voluntariar:
 Monitor de excursões
 Ajuda na sala de aula
 Ajuda no programa
 Recrutar pais para o Programa Head Start
  Compartilhamento de receitas culturais 

com a equipe nutricional do Head Start
 Outros: 

Quais são os melhores dias para você 
participar de eventos do programa?
 Seg  Ter  Qua  Qui  Sex
 Sáb  Dom

Quais são os melhores horários?
 Manhã

(quando eu deixo o meu filho na escola)
 Tarde

(quando eu busco o meu filho na escola)
 Noite

(por volta das 17:30hs, depois do trabalho 
ou da escola)



Preencha digitalmente e devolva ao Programa Por e-mail.
caso você não Possa fazer isso, entre em contato com o Programa e solicite cóPias em PaPel.

Pais/resPonsÁveis: Por favor, leia o documento com muito cuidado. as políticas, formulários e autorizações desta página são 
documentos legais. Leia cada tópico e indique que você entende e concorda com ele e/ou com a política a que ele se refere.

Estas permissões e autorizações expiram ao final do ano letivo.

formulÁrios de matrícula - aBcd head start & children’s services: ano letivo 2020-2021

POLÍtiCA DE CONFiDENCiALiDADE PArA OS PAiS:

Compreendo que:

• Todos os registros, comunicações e conversas relacionados ao Programa ABCD Head Start/Early Head Start que eu recebi
ou dos quais participei como pai-voluntário (incluindo como membro do Conselho de Políticas, Comitê de Políticas, Comitê
de Pais (ou outra atividade voluntária relacionada) ao ABCD Head Start & Children’s Services devem sempre ser mantidos
confidenciais. As informações confidenciais incluem, entre outros, questões relacionadas às crianças, famílias, funcionários e
candidatos às vagas do Programa Head Start/Early Head Start, contendo informações internas ou de funcionários (da equipe
do Head Start/Early Head Start). No entanto, essa condição não inclui informações que tenham sido disponibilizadas pelo
ABCD Head Start ao público em geral ou às famílias participantes do Head Start/Early Head Start.

• A posse, uso ou cópia indevida destes registros e/ou a divulgação de informações contidas neles ou obtidas através de
comunicações ou conversas com pessoas não autorizadas, incluindo funcionários do ABCD que não possuem acesso
autorizado ao Programa Head Start/Early Head Start, são estritamente proibidas.

• A mesma proibição se aplica a qualquer informação que eu possa receber ao atuar como membro de quaisquer grupos
de políticas, comitês ou como voluntário no local ou no Centro ABCD incluindo, entre outros, informações administrativas,
executivas, pessoais, financeiras, de saúde/nutrição, educacionais, de autor-avaliações ou de subcomitês.

• Posso conversar sobre estas informações, independentemente da fonte, dentro do ABCD SOMENTE com funcionários
designados pelo vice-presidente do Programa ABCD Head Start & Children’s Services e com ninguém mais fora da instituição,
exceto quando solicitado ou permitido por lei ou regulamentação ou conforme indicado pela seção “O papel dos pais” neste
Guia. Compreendo que a violação desta política de confidencialidade resultará em ação disciplinar, incluindo o desligamento
de grupos de políticas ou de outras atividades voluntárias.

Concordo em seguir a política de confidencialidade descrita acima.

POLÍtiCA DE CHEGADA E SAÍDA:

Concordo em seguir a política para levar (chegada) e buscar (saída) a criança, listada nas páginas 39 a 41 deste Guia dos Pais.

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

ASSiNAturA DO PAi/rESPONSávEL: DAtA:

OBRIGADO!
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