2020-2021 Custo do Período Integral do Jardim de Infância
Cronograma de Pagamentos

Observe que o programa do periodo integral do jardim de infância nas Escolas Públicas de Braintree tem uma respectiva taxa de ensino.
Todas as famílias devem pagar a taxa de ensino antes do início do ano letivo. A taxa de ensino anual é de $3500,00 por criança. Se
uma família for qualificada para um custo reduzido com base nas diretrizes economicamente desfavorecidas, o custo anual deverá ser
de $1.750,00 por criança .
O cronograma de pagamento do custo completo ou reduzido é o seguinte:
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Pagamento 2
Pagamento 3
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Informações Sobre o Custo Reduzido e Documentação a Serem Preenchidas
Informações Gerais
Famílias com estudantes qualificados para SNAP (Programa de Assistência Nutricional Suplementar), Ajuda Transitória para
Famílias com Filhos Dependentes, MassHealth e/ou DCF Foster Care podem ser qualificados para um custo reduzido com base
nas Diretrizes Economicamente Desfavorecidas. O valor do custo reduzido é $1750,00 para o programa de jardim de infância
em period integral, com um depósito reduzido de $300,00 , exigido até 28/2/20 para garantir a vaga do seu filho.
Etapa I: Prova de Elegibilidade
As famílias devem fornecer prova de elegibilidade ou participação na matrícula. Cópias probatórias podem ser feitas no
momento da matrícula. Para os candidatos de jardim de infância de period integral, a prova de uma das organizações listadas abaixo
sobre a elegibilidade do aluno em um destes programas deve acompanhar a inscrição do seu filho no dia da matrícula.
✔ SNAP (Programa de Assistência de Nutrição Suplementar)
✔ Ajuda Transitória Para Famílias Com Crianças Dependentes (TAFDC)
✔ MassHealth
✔ DCF Foster Care (Lares Adotivos)
✔ Aplicação/Formulário de Informações Compartilhadas Para Solicitação de Almoço Gratuito/Reduzido
Etapa II: Aplicação Completa Para o Almoço Gratuito e Reduzido
Além de fornecer provas de uma das categorias Economicamente desfavorecidas, conforme listado acima, a Escola Pública de
Braintree exige que todas as famílias que solicitam o custo reduzido preencham a Aplicação e o Formulário de Informações
Compartilhadas para Almoço Gratuito/Reduzido. Observe que, neste momento, a aplicação para o Programa de Almoço
Gratuito e Reduzido é APENAS para a aprovação do custo reduzido. Você precisará preencher o Formulário de Aplicação do
Almoço Gratuito e Reduzido novamente em agosto para o ano escolar 2020/2021 , caso deseje receber almoços gratuitos e/ou
reduzidos para seu filho.
Para ser qualificdo para um custo reduzido, preencha os formulários em anexo e devolva-os com todos os documentos comprovatórios
até 7/2/20 para Sarah Coughlin, conforme indicado abaixo. Devemos salientar que, devido à confidencialidade, o ensino doméstico
não pode aceitar estas informações.
Por favor, devolva a Aplicação para Almoço Gratuito e Reduzido Diretamente para:
Ms. Sarah Coughlin, Director of School Nutrition
BRAINTREE HIGH SCHOOL
128 Town Street, Braintree MA 02184
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