Escolas Publicas de

NORTHBOROUGHeSOUTHBOROUGH
SECRET ARIA DE SUPERINTEND EN CIA
53 PARKERVILLE ROAD - SOUTHBOROUGH, MASSACHUSETTS O1772
TELEFONE (508) 486-5115 FAX (508) 486-5123 www.nsboro.k12 .ma.us
GREGORY L. MARTINEAU, Superintendente de Escolas

RHODA WEBB, Vice-Superintendente Temporaria de Escolas
23 de julho de 2019
Prezados Pais/Responsaveis:
0 Distrito das Escolas Publicas de Northborough esta se preparando para dar a seu(sua) filho(a) as boas-vindas ao
Kindergarten em agosto de 2019. E um momento muito especial para nossos alunos mais novos e seus familiares. Esse
ano, temos o prazer de informar que o valor do Kindergarten de Periodo Integral foi reduzido de $3.250 para $3.000, pois
o Distrito tern o objetivo de oferecer o Programa de Kindergarten de Periodo Integral gratuitamente daqui a alguns anos.
Seguem em anexo o Guia de Assistencia Financeira 2019-2020 e o Formula.no de Assistencia Financeira 2019-2020. A
seguir, fomecemos as informa9oes sobre os prazos de pagamentos e detalhes de como efetuar cada pagamento.
ortantes:
28 de Agosto de 2019
03 de Janeiro de 2020

Centro de Pagamento Online locatizado no website do Distrito ou da escola
Cheques enviados a*:
Office of the Superintendent
The Public Schools of Northborough and Southborough
53 Parkerville Road
Southborough, MA O1772
ATTN: Caroline Willard
*Sefor enviar cheque, por favor escreva o nome do aluno na linha Memo para garantir que o valor seja colocado
na conta correta

Se voce ainda nao tiver feito o dep6sito de $300, por favor fa9a esse pagamento para garantir a vaga do seu filho.
A falta de pagamento resultani na remo9ao do seu filho do Programa de Kindergarten de Periodo Integral ou a
transferencia do seu filho para outra escola devido a Politica 1-240 de Tamanho da Turma do Cornite Escolar
Northborough.
Mensalidades pendentes de mes/ano anterior devem ser pagas integralmente antes de novas matriculas serem
aceitas para o Programa de Kindergarten de Periodo Integral.
Se voce niio planeja que seu filho frequente o Programa de Kindergarten de Periodo Integral, por favor entre em contato
com o diretor da escola, pois as turmas estiio sendo finalizadas para o ano letivo que logo se iniciara.

Se tiver duvidas ou perguntas, por favor nao hesite em entrar em contato comigo pelo telefone 508-486-5115 Ramal
71227 ou com a Caroline Willard no Ramal 71234.
Sinceramente,
Rebecca Pellegrino
Diretora de Finan9as e Neg6cios
Anexos

Escolas Publicas de Northborough e Southborough

Guia de Assistencia Financei ra para 2019-2020

As Escolas Publicas de Northborough e Southborough reconhecem que pais ou
responsaveis podem enfrentar dificuldades para pagar as mensalidades do
Kindergarten devido a circunstancias financeiras diversas . Para ajudar famflias que
estao passando por desafios financeiros, o Distrito fornecera assistencia financeira
atraves de uma reduc;ao do valor das mensalidades ou fornecimento educacional
gratuito .

0 Programa de Assistencia Financeira do distrito e baseado nos Parametros Federais
de Pobreza do Departamento de Saude e Servi9os Humanos postados no website do
governo http://aspe.hhs .gov/poverty.

0 Departamento Federal de Agricultura tambem usa esses parametros para determinar
os niveis de renda elegiveis para receber Almo90 com Pre90 Reduzido ou Gratuito . A
medida que os parametros federais de renda forem ajustados , o Guia de Assistencia
Financeira das Escolas Publicas de Northborough e Southborough tambem sera
ajustado a cada ano .
Numero de
Pessoas
em Casa

Nivel
Federal de
Pobreza

Renda Anual
para Curso
Gratuito

1
2
3
4
5
6
7
8
Cadamembro
extra

12.490
16.910
21.330
25.750
30.170
34.590
39.010
43.430
4.420

16.237
21.983
27.729
33.475
39.221
44.967
50.713
56 .459
5.746

RendaMensal Renda Anual
para Curso
para Valor
Gratuito
Reduzido de
Curso
1.354
1.832
2.311
2.790
3.269
3.748
4.227
4.705
479

23 .107
31 .284
39.461
47.638
55 .815
63.992
72.169
80.346
8.177

Renda
Mensalpara
Valor
Reduzidode
Curso
1.926
2.607
3.289
3.970
4.652
5.333
6.015
6.696
682

Fonte: Federal Register, Vol.84, No.54, Tuesday, Wednesday , March 20, 2019
Para fazer um pedido de assistencia financeira, os pais/responsaveis precisam:

Completar o formulario e fornecer c6pias dos documentos exigidos
Enviar o formulario preenchido para o Business Office (Secretaria de
Finan9as) no seguinte endere90 :

The Public Schools of Northborough and Southborough
53 Parkerv ille Road
Southborough, MA 01772

Ap6s o recebimento do formulario preenchido, o Business Office revisara o formulario,
tomara uma decisao e enviara uma carta de notifica9ao para a famflia.

As decis6es do Programa de Assistencia Financeira de Northborough-Southborough
sao baseadas exclusivamente na renda familiar e nao leva em considera9ao
pagamentos de mortgage (financiamento imobiliario ), mensalidades de faculdade,
gastos mensais da famflia ou outro tipo de debito comercial ou familiar.
Os documentos de prova de renda familiar estao especificados no Formulario de
Assistencia Financeira.
Crianc;asem processo de ado9ao (foster) nao sao inclufdas como membro da famflia
com quern moram nem na renda familiar do adulto responsavel por elas. A renda do
adulto nao-responsavel e considerada quando este recebe dedu9ao de impasto para o
dependente e nao ha ·registro algum de pensao alimentrcia. O Programa de Assistencia
Financeira exige documenta9ao de renda financeira de pessoas que nao residem na
mesma casa, mas que fornecem sl:lporte financeiro . Documentac;ao legal de
responsabilidade pelo menor e de status de crianc;a em processo de ado9ao (foster)
devem ser fornecidos.
Todos as informac;6es do formulario sao mantidas em sigilo e nao sao inclufdas nos
arquivos da crianc;a. Todos os documentos entregues com o formulario sao guardados
em arquivos lacrados e sigilosamente destrufdos de acordo com o Cronograma de
Reten9ao de Arqu ivos Municipais de Massachusetts.
Se voce tiver qualquer duvida ou pergunta com relac;ao ao Guia de Assistencia
Financeira para 2019-2020, por favor envie um e-mail ou ligue para Mrs. Rhoda Webb,
Vice-Superintendente . Mais uma vez, todas as perguntas e formularios sao
confidenciais.
lnformac;aopara Cantata :
Telefone: 508.486.5115
E-mail: rwebb@nsboro .k12.ma.us

Respeitosamente,
Rebecca J . Pellegrino

_Portuguese/Financial Assistance Application

Escolas Publicas de Northborough e Southborough
Formulario de Assistencia Financeira para 2019-2020
Sobrenomedo Pai/Mae/Responsavel1

•
Por favor forneya as segumtes
informayoes confidenclais
Nome do Pal/Mae/Responsavel1
Telefone Residencial

Sobrenomedo Pal/Mae/Responsavel2

Nome do Pai/Mae/Responsavel2

Iste to d os os 11uem o ram em sua casa-tanto
Sobrenome
Nome

•mtegra Imente

Endere~oResidenclal

Telefone Resldencial

crIancas como adiu tos-mc

Endere~o Residenclal

us1ve voce mesmo .
Grau de Parentesco a Voce

No Total

de Membros
residem em sua casa

N° de dependentes

que

D

declarados
no imposto Federal (lino

OU Circule:
Nao declarei imposto

Lisle somente os alunos que estio

pedindo

Sobrenome

Nome

assistiincia

financeira , se estiver anexando

Parentesco a Voce

nomes adicionais,

asslnale aqui:

Escola em 2019/2020

D

Serie em 2019/2020

.
b ros da resI enc a com ren d a fimance ra resu It ara, em a raso no processamen t o d esse ormu 1·
ano.
ASSINALE
ASSINALE
SE APLICAVEL,MAS DOCUMENTAvAO
DOCUMENTACAO EXIGIDA (SE APLICAVEL)

Fa It a d e provas para t o dos os mem

SE
INCLUIDA

SE NAO
SE APLICA

NAO ESTAINCLUfDA, DECLAREA RAZAO
(anexe expllcayao, se necessa rio)

Transcriyao da Deciarayao do lmposto de Renda (2018 IRS Tax Return
Transcript);
ligue
para
0
IRS
1800-9 08-99 46
OU
visite :
htt(ls://www.irs.gov/individuals/Get-Transcri(lt
OU
c6pia
assinada
da
Declaracao de lmposto Federal 2018
Beneficio(s) datado(s) em 2018 de lnvalidez Suplementar do Social Security
iSSI\ e/ou carta de lndenizacao por Morte
Seguro de Desemprego e Acerto Fina l (Severance Pay)
Acordos de Pensao Alimentfcia lnfanti l & Pensao p6s-d iv6rc io (Alimony)
Carta de Assistencia Transit6ria datada em 20 18 para SNAP (Food Stamps Auxllio Alimentfcio ) ou Beneflclos TANF : para requis ita r uma c6pia recente,
lique para: 508-661-6600
Documentos para Crianyas Foster (Crianyas Foster [em processo de adoyao]
sao consideradas isoladamente e nao sac incluidas como membros da
fam nia com auem moram ou come parte da renda do adulto responsave l.)
A renda do adulto nao-responsavel
considerada quando um dos pais
recebe uma deduyao no impasto para o dependente e nao ha registro de
pensiio alimentfcia. Fomeya lodes os documentos relacionados e aplicaveis,
come listados nesse formulario.
Rendas ganhadas, presentes, doayoes , suporte famil iar (ex.: moradia
gratuita, dinheiro, etc.) que sejam externos
moradia devem ser relatados
como suoorte financeiro.
..
Nao envIe documentos ongrna Is, eles nao serao devolv1dos. CopIas podem ser fe1tas para voce pessoa lmente no Business Office (Secretana de
Finanyas) das Escolas Publicas de Northborough e Southborough. To da a documentayao sera considerada confidenc ial e detalhes niio serao
comparti lhados com outras secretarias ou departamentos. Todos os documentos serao picados e destruldos depo ls de Ires (3) anos.

e

a

-

-

-

Eu certifico (prometo) que todas as informay6es e documentos fornecidos com esse formulario sac verdade iros e que todas as fontes de renda fo ram
especificadas . Eu entendo que os oficia is da esco l a podem verificar (checar) as inform ac oes fomecidas e que se eu intenc ionalmente falhei em
fornecer todas as fontes de renda ou fomeci informaycies falsas , meu(s) filho(s) poderao perder os beneflcios .

Assinatura

Nome (Letra de Forma)

Data

Envie o formulario preenchido para: The Public Schools of Northborough and Southborough Business Office, 53 Parkerville Road, Southborough, MA 01772

