Kids’ Cove

Extended Day Program

Atlantis Charter School, 991 Jefferson Street, Fall River, MA 02721
Tel. 508-672-1821

Fax. 508-672-1397

Cove Kids- Informação Importante para Pais
Inscrição: Será admitido quem se inscrever primeiro - O espaço é limitado.
Uma taxa de inscrição não reembolsável de $25, por família, deve ser paga na altura do registo
Descrição do programa: em 2017-2018, a Atlantis Charter School continuará a fornecer um extenso número de atividades
educacionais e de enriquecimento para seus filhos. Enquanto o programa Kids' Cove se concentra em oferecer aos alunos tutores e
assistência com deveres de casa, o programa também irá oferecer uma variedade de outras atividades de enriquecimento.
O pequeno-almoço estará disponível todas as manhãs a partir das 7:00h-$1.60 (pago) e 30 cêntimos (reduzido). Se o seu filho recebe
almoços gratuitos ou reduzidos, tem direito a um pequeno-almoço gratuito ou reduzido também.
`A tarde o programa Kids ' Cove inclui atividades como o check-in do grupo, presenças e merenda (incluído), grupo de fazer deveres
de casa (opcional), atividades de grupo, workshops de enriquecimento e atividades físicas/jogos.

Inscrição: Kids ' Cove não pode prestar serviços aos alunos que não estão registrados.
Um pai/guardião precisa completar os formulários de inscrição indicando especificamente que dias, em cada semana, o seu filho vai
estar presente no programa.

Sessões disponíveis:
Sessão da manhã:
Sessão da tarde:
Ambas as sessões:

Horas: K - 6

Horas: 7 & 8

Custo por cada estudante

6:30 am-7:35

6:30 am-7:15

$5.00/Day $25.00/Semana

2:50 PM-5:45 pm

2:30 PM-5:45 PM

$10.00/Day $50.00/Semana
$15:00/Dia $75.00/Week

Entrada para deixar e pegar os estudantes no Kids' Cove: Entrada principal do edifício K-6
Pick-ups atrasados: após 5:45 PM, os pais terão que pagar $5 por cada 15 minutos de atraso, quando eles estão atrasados para
pegar seu filho(a).

Pagamento: o pagamento para a participação no Kids ' Cove programa tem que ser pago com antecedência, cada sexta-feira, na
semana antes da criança participar no programa. Você precisará de pagar pelo número de dias que sua criança está inscrita. Não há
reembolsos por qualquer motivo. Pagamentos atrasados: haverá uma taxa de $10 por semana adicionada na conta, se a conta não
for paga cada semana.

Vouchers: vouchers são aceites através do PACE Child Care Works. Os pais são responsáveis por entrar em contato com o Pace
para obter mais informações sobre vouchers, telefonando para (508) 999-9930. Os pais que se candidatarem a vouchers devem
pagar preços os regulares do Kids’ Cove até que o voucher seja aprovado, mais a taxa de inscrição de $25.

Método de pagamento: cheques, ordens de dinheiro, ou dinheiro são aceites. Haverá uma taxa de $20 cobrado por cheques
devolvidos devido a fundos insuficientes. Uma vez que um cheque é devolvido por insuficiência de fundos, a escola só será capaz de
aceitar dinheiro ou ordens de dinheiro dessa família.
Para mais informações, por favor contate: Donalda Silva at 508-672-1821.

