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Prezada família,
Além de aceitar os vouchers do Departamento de Educação e Cuidado Infantil (EEC), o
Kidsborough tem um fundo de auxílio à mensalidade limitado para ajudar famílias que estejam
na “lista de espera” do voucher ou fora dos níveis de renda qualificados pelo Departamento
de Educação e Cuidado Infantil. O valor do auxílio mensalidade oferecido para cada família
será consistente com as diretrizes de financiamento do vale do EEC de Massachusetts,
dependerá do número de inscrições qualificadas e terá prioridade com base na necessidade
familiar documentada. A assistência é oferecida na forma de redução da mensalidade e/ou
opções de planos de pagamento alternativos.
Já estamos aceitando inscrições para auxílio mensalidade para o ano letivo de 20182019.
Para determinar se você pode ser qualificado para o auxílio mensalidade, consulte a
tabela abaixo. Localize o tamanho da sua família (conforme preenchido no seu formulário
1040) na linha superior e, se a renda familiar total ficar abaixo da renda anual correspondente,
você poderá ser qualificado para receber assistência. Se você atender à diretriz de renda
anual, consulte as Políticas de auxílio mensalidade e preencha a Inscrição para auxílio
mensalidade do Kidsborough.
Tamanho da família
Renda anual US$

2
$63,690

3
$78,676

4
$93,662

5
$108,648

6
$123,634

Começaremos a analisar as inscrições no dia 15 de maio de 2018. Assim, você terá
tempo de reunir os documentos de suporte necessários. Apenas inscrições com TODA a
documentação exigida serão consideradas. Você pode enviar sua inscrição e os documentos
de suporte para o e-mail financialaid@kidsborough.com, para o fax 508-435-0032, pode deixála com o coordenador da unidade do seu programa Kidsborough ou enviar pelo correio para:
Kidsborough, P.O. Box 94, Southborough, MA 01772.

Obrigado,

Kidsborough

Políticas do auxílio mensalidade
As informações a seguir sintetizam o procedimento para inscrição no auxílio mensalidade do Kidsborough:
1. O candidato1 deve se inscrever primeiro para o voucher na Agência de Recursos e Recomendações para
Cuidados Infantis local. Esta é a agência qualificada contratada pelo EEC para determinar a elegibilidade
da renda para o recebimento do auxílio. Se aprovado, o Kidsborough aceitará seu voucher por ordem de
chegada.
Se o candidato ficar na lista de espera do voucher ou não for aprovado, o Kidsborough usará as diretrizes
de qualificação de renda e a tabela de co-pagamento estabelecida pelo programa de assistência financeira
do EEC para determinar o valor da sua possível oferta de auxílio mensalidade.
2. Os seguintes critérios devem ser atendidos:
a. O candidato deve estar trabalhando ou frequentando uma escola durante o horário de
funcionamento do Kidsborough.
b. Sua conta deve estar sempre atualizada. Deixar de pagar o valor total de sua mensalidade ajustada
até o dia 1º do mês ou até a data estipulada em seu auxílio financeiro resultará na perda do auxílio e
no desligamento do programa.
c. Se a situação da família mudar e você não precisar mais do auxílio e/ou não atender mais aos
requisitos de qualificação do auxílio financeiro do Kidsborough ou, ainda, se você precisar de menos
auxílio, deverá notificar a empresa por escrito (e está incumbido pela empresa de fazer isso).
d. As inscrições para renovação serão solicitadas no mínimo uma vez por ano, antes do início do ano
letivo, ou com maior frequência, se a situação da família mudar.
3. Os candidatos devem enviar a seguinte documentação:
a. Prova da inscrição no programa de Voucher do ECC ou prova da não qualificação.
b. Cópias assinadas da declaração fiscal 1040 de 2017 do candidato. (Se ele for um profissional
autônomo, o Schedule C deve ser fornecido. Se os adultos assalariados da casa que fornecem
cuidados para a(s) criança(s) estiverem se inscrevendo separadamente, todas as restituições deverão
ser fornecidas.).
c. A verificação do cronograma de trabalho atual do empregador (ou o cronograma escolar) de cada
adulto assalariado que fornece cuidados à criança.
d. Os holerites mais recentes das últimas quatro semanas de cada adulto assalariado, mostrando o
total de horas trabalhadas no período de pagamento.
e. Se um pai (mãe) solteiro/com a custódia do(s) filho(s) estiver recebendo pensão do pai que não tem
a custódia, o pai com a custódia deve enviar uma ordem judicial atualizada ou uma confirmação de
seu advogado indicando a quantia e o cronograma dos pagamentos. Quer o pai (mãe) solteiro/com
1

O “candidato” é todo adulto responsável pelo cuidado financeiro da(s) criança(s).

1

f.

a custódia do(s) filho(s) receba pensão ou não, ele deve confirmar esse fato com uma carta do
tribunal.
Qualquer outro suporte à criança de outras fontes não indicadas no Formulário 1040.

4. A qualificação será reavaliada no meio do ano. As pessoas que recebem a ajuda deverão enviar a seguinte
documentação até o dia 1º de fevereiro de 2019 para manter a concessão do auxílio financeiro:
a. Cópias da declaração de imposto de renda (W2 nos EUA) de 2018. (Se for autônomo, enviar o
Schedule C ou outra prova da renda de 2018.)
b. Confirmação do cronograma de trabalho pelo empregador do candidato ou uma cópia do
cronograma escolar do candidato.
c. Os holerites mais recentes das últimas quatro semanas do candidato, mostrando o total de horas
trabalhadas no período de pagamento.
d. Confirmação de quaisquer outras fontes de suporte à(s) criança(s).
Qualquer oferta de auxílio financeiro está sujeita a alteração mediante qualquer mudança na situação do inscrito
ou nas taxas de financiamento, nos procedimentos e regulamentos estaduais.
Uma inscrição para auxílio mensalidade não será considerada concluída até que toda a documentação seja enviada
ao Kidsborough. Será possível iniciar as matrículas com auxílio mensalidade somente após a conclusão do
processo de análise e a aprovação do auxílio financeiro.
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Inscrição para auxílio com mensalidade
Informações do pai/responsável legal:

Informações do(s) filho(s):

Nome(s): ___________________________________

Nome(s): ___________________________________

Telefone:

_______________________

Unidade do Kidsborough: ____________________

E-mail:

_______________________

Escala de participação no Kidsborough:

Estado civil:

_____________

Nº de dias antes da escola:

Renda anual:

_____________

Nº de dias depois da escola: ______________

Número de dependentes: _____________

Série(s) em 2018-19:

______________

______________

Documentos necessários enviados:

£ Prova da inscrição para o Voucher
£ Formulário(s) 1040 de imposto de renda de 2017 (assinados)
£ Cronograma de trabalho (ou escolar) atual
£ Holerites mais recentes das últimas 4 semanas
£ Declaração de custódia
£ Outro
Ao assinar este formulário, concordo com as Políticas de auxílio de mensalidade do Kidsborough e com
os termos de pagamento fornecidos em qualquer oferta de assistência financeira do Kidsborough.
Certifico que as informações fornecidas são completas e precisas, representando todas as fontes
financeiras disponíveis para cuidado da(s) criança(a) supracitada(s).

Assinatura do pai/responsável

Data
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