Newton Public Schools

APLICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
– CONFIDENCIAL –

100 Walnut Street, Newtonville, MA 02460

Você já recebeu uma isenção financeira para o ano escolar atual?
Programa: ______________________________

É intenção das Escolas Públicas de Newton que nenhum estudante seja negado participação em atividades patrocinadas pela
escola e transporte de ônibus devido à incapacidade de pagar. As isenções são baseadas na renda familiar e tamanho da
família, bem como circunstâncias especiais ou dificuldades temporárias. Os pedidos de assistência financeira são
confidenciais.
Por favor, circule as atividades que você está solicitando:
Música

Atividades da Escola Secundária

Atletismo

Teatro do Segundo Grau

Transporte

Programa do Amanhecer

Por favor forneça a seguinte informação:
Sobrenome do Pai/Mãe/Guardião

Nome do Pai/Mãe/Guardião

Telefone Fixo

Endereço

Sobrenome de Outro Pai/Mãe/Guardião

Nome de Outro Pai/Mãe/Guardião

Telefone Fixo

Endereço

Indique o(s) aluno(s) para quem você está solicitando uma isenção de pagamento:
Sobrenome do Aluno

Nome

Escola

Série

Liste todos os que vivem em sua casa - adultos e crianças - incluindo você mesmo
Sobrenome

Nome

Relação com você

Sobrenome

Nome

Relação com você

Você

TOTAL DOS MEMBROS DA FAMÍLIA:
RENDA FAMILIAR BRUTA TOTAL ANUAL :
(Pai, Mãe, Padrasto, Madrasta, Guardião, Outro)
Envie uma cópia de uma ou mais documentações de apoio, conforme descrito abaixo:
1. Mais recente IRS 1040, páginas 1 e 2 de todos os assalariados apoiando as crianças
2. Os talões de pagamento dos assalariados adultos se tiverem ocorrido alterações recentes
3. Pensões alimentares de filhos e/ou pensões do decreto de divórcio
4. Informações sobre o desemprego
5. Informações sobre os Benefícios da Assistência de Transição / SNAP (Bonus Alimentar)
6. Outra explicação da renda e apoio familiar
7. Informações sobre mudanças no estado familiar, problemas médicos imprevistos, mudanças no estado de emprego,
outras emergências ou dificuldades temporárias
Eu certifico que toda a informação é uma representação verdadeira e exata da renda financeira e da sustentação da
família:
Assine aqui: _________________________________________________
Escreva o nome: ________________________________________________

Data: ________________

Envie o formulário preenchido e documentação de apoio para
Newton Public Schools, Business Office, 100 Walnut Street, Newtonville, MA 02460.

