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May 16, 2017 

Caros Pais / Turores, 

Temos o prazer de anunciar que a Atlantis terá mais uma vez a oportunidade de oferecer `as famílias  dois Planos de 

Subsídio de Uniformes da Atlantis Charter School. Os pais/Turores que qualificarem dentro destes critérios 

financeiros estabelecidos por família, com base na tabela de renda federal incluída, bem como colocando seu 

pedido até 15 de junho, terão a oportunidade de solicitar o Plano 1- $ 75 ou Plano II- $ 50 para uniformes escolares. 

Observe que o prazo para enviar um pedido de subsídio uniforme junto com toda a documentação necessária é 

quinta-feira, 15 de junho de 2017. Os pedidos serão processados conforme recebidos. Uma vez alcançado o 

montante disponível para o Programa de Subsídio Uniforme, não serão processados mais requerimentos e os 

requerimentos recebidos após o prazo não serão considerados. Anexado, encontrará os detalhes completos dos 

Planos de Subsídio de Uniforme. 

Se o seu requerimento estiver incompleto e  faltar informações, o seu requerimento será devolvido para você pelo 

seu filho. Uma carta de determinação final será enviada diretamente para sua casa. Se aprovado, sua carta é seu 

voucher que expira em 1 de Maio de 2018. 

Por favor, reveja os seguintes documentos anexos a esta carta: 

1. Regulamentos de Uniforme Escolar da Atlantis Charter School 2017-2018. 
2. O pacote de ajuda financeira de subsídio do uniforme. 

 
Ao enviar a solicitação de Subsídio Uniforme preenchido, você deve fornecer provas de renda como indicado 

abaixo e no 2º lado do pedido. A ACS confirmará que um pedido de uniformes foi recebido até 15 de junho de 2017. 

Devem ser fornecidas todas as seguintes provas: 

1. Cópias de dois (2) talões de Cheques por cada membro do agregado familiar do pagamento de cada 

trabalho que tem presentemente. (deve estar dentro dos últimos 30 dias). 

2. Cópias do seu Formulário de Imposto de Renda Federal 1040, 1040A ou 1040EZ de 2016 submetido por cada 

membro do agregado familiar. Uma cópia será aceitável se os membros da família tiverem submetido em 

conjunto o formulário de imposto de renda federal. 

3. Se algum membro da família estiver recebendo renda do Departamento de Assistência de Transição (DTA), 

uma carta da DTA, indicando o montante mensal da assistência recebida de cada membro da família, DEVE 

acompanhar o pedido de Auxílio Financeiro. 
*Os Requerimentos recebidos sem a Prova de renda familiar acima são considerados INCOMPLETOS e devolvidos ao requerente. 

Esperamos que este pacote informativo responda `as perguntas que você possa ter sobre o programa 2017-2018 de 

Subsídio de Uniforme Escolar. Se você tiver mais dúvidas ou precisar de esclarecimentos adicionais, entre em 

contato com o Centro de Recursos Familiares e Comunitários no 508-646-6410 

Obrigado, 

Donalda Silva                                                                                       Diane Boutin 

Coordenadora do FCRC                                                                     Encarregada de Matrículas 
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ATLANTIS CHARTER SCHOOL 
Requerimento Para Subsídio de Uniformes 

 
 O prazo para se inscrever para o Ano Escolar 2017-2018 é 15 de Junho de 2017 

Parte 1. Crianças matriculadas na escola  

Nomes de todas as crianças  
(Primeiro nome, do meio e sobrenome) Nome da Escola Grau 

   

   

   

   

   
Part 2. Total da Renda familiar, total antes de descontos—Deve indicar quanto e qual a frequênci 

1. Nome 

(indicar todos os que vivem 
na morada)  

2. Renda financeira total e quando é recebida 
Exemplo:   $100/por mês   $100/duas vezes por mês   $100/de 2 em 2 semanas    
$100/por semana 

Renda Anual 
 Total 

(School Use Only) 

Ganhos de trabalho 
antes de deduções 

Welfare, Pensão de 
filho, pensão  
alimenticia,  

Pensões, reforma, 
Seguro Social Total da Renda 

(Exemplo) 

Jane Smith $200/semanal $150/ semanal $100/mensal $ 175 /mensal  

 $               / $               / $               / $              / $ 

 $               / $               / $               / $              / $ 

 $               / $               / $               / $              / $ 

 $               / $               / $               / $              / $ 

 $               / $               / $               / $              / $ 

 $               / $               / $               / $              / $ 

 $               / $               / $               / $              / $ 

 $               / $               / $               / $              / $ 

TOTAL (School Use Only) $               / $               / $               / $              / $ 

Part 3. Assinatura e Número de Seguro Social (Um Adulto deve assinar em baixo) 

O cabeça de casal (deve ser um adulto) tem que assinar este requerimento e fornecer o número de seguro social também 
ou  marcar a caixa que diz: “Eu não tenho número do Seguro Social “  

Eu certifico que toda as informações neste requerimento são verdadeiras e toda a minha renda familiar está declarada. Eu 
compreendo que os oficiais escolares verificarão as informações dadas. 
Eu compreendo que se eu dei informação errada, eu terei que devolver e pagar todos os subsídios dados para os 
Uniformes, pela Atlantis Charter School e posso ser processado(a).      
 

Assine aqui: X__________________________Imprima o Nome: ___________________________ Data: _____________  
  

Endereço:______________________________________________________   Número de Tel.:______________________  

Número do Seguro Social :  __ __ __ - __ __ - __ __ __ __      Eu não tenho número de Seguro Social 

 

Não preencha esta parte. Esta parte é apenas para uso escolar. 
 

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24 Monthly x 12  
Total Income: ____________ Per:  Week,     Every 2 Weeks,     Month,     Year       Household size: ________  
 

Eligibility:       Plan 1: Two Free Basic Uniforms ($100) per child     Plan 2: One Free Basic Uniform ($50) per child  
 

Determining Official’s Signature: ________________________________________________   Date: ______________ 
 

Confirming Official’s Signature: _________________________________________________   Date: ______________ 
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Atlantis Charter School 
 Planos para Subsídio de Uniformes de estudantes 

 

PLANO I 
A Atlantis Charter School providenciará aos pais/turores com um subsídio de $75 por studante ou $300 por 
família para ajudar a diminuir o custo dos uniformes escolares.  Os pais/tutores NÃO serão responsáveis por 
restituir este subsídio. Contudo, todos os outros itens e custos de transporte são da responsabilidade dos 
pais/tutores. A Tabela de Renda abaixo será usada para determinar a elegibilidade para este plano. O 
subsídio expirará em 1º de maio de 2018. 

 

. Seu (s) filho (s) pode qualificar-se 
para dois uniformes escolares 
básicos gratuitos se a renda 
familiar estiver dentro dos limites 
desta tabela. 
 
 
*É requerida a prova de renda do 
agregado familiar  
 
 
 
 
PLANo II 
Atlantis Charter School providenciará aos pais/tutores um subsídio de $50 por studante ou $200 por família 
para ajudar a diminuir o custo dos uniformes escolares . Os pais/tutores NÃO serão responsáveis por restituir 
este subsídio. Contudo, todos os outros itens  e custos de transporte são da responsabilidade dos 
pais/tutores. A Tabela de Renda abaixo será usada para determinar a elegibilidade para este plano. O 
subsídio expirará em 1º de maio de 2018. 
 
. Seu (s) filho (s) pode qualificar-se para 
um uniforme escolar básico gratuito se a 
renda familiar estiver dentro dos limites 
desta tabela. 
 
 
* É requerida a prova de renda do 
agregado familiar 

 
 
 
 
 
 
 

 Documentação  de prova do rendimento domiciliar requerida 
 

1. Cópias de dois (2) talões de cheques de cada membro do agregado familiar de renda para cada trabalho ocupado (deve 
ser datado dentro dos últimos 30 dias). 

2. Cópias  do seu Formulário de Imposto de Renda Federal 1040, 1040A ou 1040EZ de 2016 arquivado para cada membro 
do agregado familiar com renda. Um formulário será aceitável se o agregado familiar tiver preenchido o formulário em conjunto. 

3. Se algum membro da família estiver recebendo renda do Departamento de Assistência de Transição (DTA), uma carta da 
DTA, indicando o montante mensal da assistência recebida de cada membro da família, DEVE acompanhar o pedido de 
Auxílio Financeiro. 
 
* Os requerimentos recebidos sem a Prova de Rendimento Familiar acima mencionada serão considerados INCOMPLETOS e 
devolvidas ao requerente. 

  Tabela de Renda FEDERAL 

Ano Escolar 2017-2018 

Critério do Plan I  
Total do Agregado Familiar Anual Mensal Semanal 

2 $20,826 $1,736 $401 

3 $26,208 $2,184 $504 

4 $31,590 $2,633 $608 

5 $36,972 $3,081 $711 

6 $42,354 $3,530 $815 

7 $47,749 $3,980 $919 

8 $53,157 $4,430 $1,023 

Cada pessoa adicional $5,408 $451 $104 

  Tabela de Renda FEDERAL 

Ano Escolar 2017-2018 

Critério Plan II  

Total do Agregado Familiar Yearly Monthly Weekly 

2 $29,471 $2,456 $567 

3 $37,167 $3,098 $715 

4 $44,863 $3,739 $863 

5 $52,559 $4,380 $1,011 

6 $60,255 $5,022 $1,159 

7 $67,951 $5,663 $1,307 

8 $75,647 $6,304 $1,455 

Cada pessoa adicional $7,696 $642 $148 


