Học Phí Chương Trình Mẫu Giáo Toàn Thời Gian Năm Học 2020-2021
Lịch Nộp Học Phí
Xin lưu ý rằng chương trình mẫu giáo toàn thời gian trong Hệ Thống Trường Công Lập Braintree có học phí liên quan. Tất cả các gia
đình được kỳ vọng sẽ trả học phí trước khi bắt đầu năm học. Học phí là $3500,00/năm cho mỗi trẻ. Nếu một gia đình đủ điều kiện
được giảm học phí dựa trên các hướng dẫn về tình trạng thiệt thòi kinh tế, chi phí sẽ là $1750,00/năm cho mỗi trẻ.
Lịch nộp học phí đầy đủ hoặc học phí giảm như sau:
Nộp Đặt Cọc

Nộp Lần 2

Nộp Lần 3

Nộp Lần 4

Nộp Lần 5

Nộp Lần
Cuối

Hạn chót
28/2/20

Hạn chót
27/3/20

Hạn chót
30/4/20

Hạn chót
29/5/20

Hạn chót
26/6/20

Hạn chót
24/7/20

$600 / $300

$580 / $290

$580 / $290

$580 / $290

$580 / $290

$580 / $290

Thông Tin Giảm Học Phí và Giấy Tờ cần Hoàn Thiện
Thông Tin Chung
Các gia đình có học sinh đủ điều kiện tham gia SNAP (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung), Trợ Giúp Chuyển Tiếp Cho
Gia Đình Có Trẻ Em Phụ Thuộc, MassHealth và/hoặc Chương Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng của Sở Trẻ Em và Gia Đình (DCF)
có thể đủ điều kiện được giảm học phí dựa trên Hướng Dẫn về Tình Trạng Thiệt Thòi Kinh Tế. Mức học phí giảm là $1750,00
cho chương trình Mẫu Giáo Toàn Thời Gian, với khoản tiền đóng đặt cọc giảm là $300,00, được yêu cầu nộp chậm nhất
vào ngày 28/2/20 để đảm bảo vị trí cho con của quý vị.
Bước I: Bằng Chứng Đủ Điều Kiện
Gia đình phải cung cấp bằng chứng đủ điều kiện hoặc tham gia lúc đăng ký. Bản sao bằng chứng có thể được tạo tại thời
điểm đăng ký. Đối với các cá nhân tham gia Chương Trình Mẫu Giáo Toàn Thời Gian, bằng chứng từ một trong các tổ chức được
liệt kê dưới đây về khả năng đủ điều kiện của con quý vị trong sẽ thuộc trong một trong những chương trình này phải đi cùng với
đăng ký của con quý vị trong ngày đăng ký.
✔ SNAP (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung)
✔ Trợ Giúp Chuyển Tiếp Cho Gia Đình Có Trẻ Em Phụ Thuộc
✔ MassHealth
✔ Chương Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng của Sở Trẻ Em và Gia Đình (DCF)
✔ Đơn Cấp/Đơn Chia Sẻ Thông Tin Bữa Ăn Miễn Phí/Giảm Giá
Bước II: Hoàn thành Đơn Cấp Bữa Trưa Miễn Phí và Giảm Giá
Ngoài việc cung cấp bằng chứng từ một trong các danh mục Hướng Dẫn về Tình Trạng Thiệt Thòi Kinh Tế như được liệt kê ở
trên, Hệ Thống Trường Công Lập Braintree yêu cầu tất cả các gia đình nộp đơn xin giảm học phí hoàn thành Đơn Cấp/Đơn Chia
Sẻ Thông Tin Bữa Ăn Miễn Phí/Giảm Giá. Xin lưu ý, tại thời điểm này, việc đăng ký Chương Trình Bữa Trưa Miễn Phí và
Giảm Giá CHỈ dành cho việc phê duyệt giảm học phí. Quý vị sẽ phải hoàn thành đơn cấp bữa ăn miễn phí và giảm giá một lần
nữa vào tháng Tám cho năm học 2020-2021 nếu quý vị muốn nhận bữa trưa miễn phí và/hoặc giảm giá cho con quý vị.
Để được xem xét giảm học phí, vui lòng điền vào các mẫu đính kèm và gửi lại với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào trước ngày 7/2/20 cho
Sarah Coughlin như ghi chú dưới đây. Xin lưu ý, do tính bảo mật, các trường hợp giáo dục tại gia không thể chấp nhận thông tin này.
Vui lòng nộp Đơn Cấp Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá Trực Tiếp tới:
Cô Sarah Coughlin, Giám Đốc Dinh Dưỡng Nhà Trường
c/o Trường Trung Học Braintree
128 Town Street, Braintree MA 02184

Kindergarten Tuition Info 20-21-Vietnamese

