One Application per Household

May 17, 2018
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 2018. 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 2019.
Por favor, reveja os seguintes documentos anexos a esta carta:
1. Regulamentos de Uniforme Escolar da Atlantis Charter School 2018-2019.
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 2018.
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 2017 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
2018-2019 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

Uniform Policy 2018-2019

One Application per Household

Grades K-3 (todas as roupas de cima e de da
cintura para baixo devem ser compradas na loja
Donnelly’s)
Shorts marinho sólido, saias, skorts, calças
devem ter uma bainha acabada. Todos os
uniformes devem estar em condições aceitáveis,
sem rasgões ou buracos. Uniformes devem ser
usados com cinto na cintura. Os cintos devem ser
azul marinho, azul, preto ou castanho - nenhuns
parafusos, contas ou decorações. K-1 têm a
opção de usar calças com uma cintura elástica sem cinto. Shorts, saias, skorts e jumpers não
deve ser mais de dois centímetros acima ou
abaixo do joelho.

Grades 4-8 (todas as roupas de cima e de
da cintura para baixo devem ser compradas na
loja Donnelly’s)
Todos os shorts de cor bege ou azul
marinho sólido, saias, skorts, calças
devem ter uma bainha acabada. Todos
os uniformes devem estar em condições
aceitáveis, sem rasgões, ou buracos. Os
uniformes devem ser usados com cinto
na cintura. Os cintos devem ser azul
marinho, azul, preto ou castanho – não
podem ter parafusos , tachas ou
decorações. Os shorts, saias, skorts e
jumpers não devem ter mais de duas
polegadas acima ou abaixo do joelho

Grades 9-12 (todas as roupas de cima e de

Os sapatos devem ser fechados e presos
/ amarrados adequadamente. O uso de
tênis é permitido. Os tacões não devem
ter mais do que uma 1 ". Os laços de
sapatos devem ser de comprimento
normal e devidamente amarrados.
Sapatos com rodas ou luzes não são
permitidos. Somente meias altas pelo
joelho, brancas ou azul marinho sólido,
calças justas ou leggings são permitidos.
Sapatos de sola macia, incluindo
mocassins, sapatos de ballet, chinelos,
etc., não fazem parte do regulamento de
uniforme e, portanto, não são permitidos,
pois apresentam um risco á segurança
durante a transição. Botas podem ser
usadas se elas se encaixam
adequadamente sob as calças de
uniforme.
Camisolas de uniforme azul marinho ou
coletes (sem capuchos) pode ser usado
sobre o uniforme adequado que inclui um
cinto. Camisolas só são permitidas em
dias de ginásio.
Não é permitido o uso de chapéu, boné
ou óculos de sol dentro do prédio escolar.
As roupas de baixo nunca devem ser
visíveis. Sómente as camisas brancas,
sem cores no colarinho, devem ser
usadas sob as camisas dos uniformes.

Os sapatos devem ser fechados e presos /
amarrados adequadamente. O uso de tênis
é permitido. Os tacões não devem ser
superiores a 1 ". Os laços de sapatos
devem ser de comprimento normal e
devidamente amarrados. Sapatos com
rodas ou luzes não são permitidos. Só são
permitidas meias, calças ou leggings
sólidas, brancas, azul marinho, pretas ou
cinzentas. Sapatos de sola macia, incluindo
mocassins, sapatos de ballet, chinelos, etc.,
não fazem parte do regulamento do
uniforme e, portanto, não são permitidos,
pois apresentam um risco de segurança
durante a transição. Botas podem ser
usadas se elas se encaixam
adequadamente sob as calças do uniforme
e elas devem ser atadas.

Casacos e Kispos só podem ser usados
abertos dentro do edifício enquanto
caminham para uma atividade ao ar livre.
Coletes de lã não são permitidos dentro
da escola, incluindo coletes de lã do
ACS.

Casacos e Kispos só podem ser usados
abertos dentro do edifício enquanto
caminham para uma atividade ao ar livre.
Coletes de lã não são permitidos dentro da
escola, incluindo coletes de lã do ACS.

da cintura para baixo devem ser compradas na
loja Donnelly’s)
Shorts de rapaz de cor cinza sólida cinza
curto, calças ou saia xadrez (grau 9 & 10
apenas) devem ter uma bainha acabada.
Os graus 11 & 12 têm que usar gravata ou
laço. Todos os uniformes devem estar em
condições aceitáveis, sem rasgões ou
buracos. Os uniformes devem ser usados
com cinto na cintura. Os cintos devem ser
de cor azul marinho, azul, preto ou
castanho – não podem ter parafusos,
tachas ou decorações. Os shorts, saias,
skorts não deve ter mais de dois
centímetros acima ou abaixo do joelho.
As partes superiores devem ser brancas ou azuis
As roupas superiores devem ser brancas
As roupas superiores devem ser brancas e
claras e ter um colar. Os alunos podem usar
ou azuis claras e ter um colarinho. Os
abotoadas, manga curta ou longa com logo
camisas finas, camisas pólo, ou blusas. Todas as
alunos podem usar camisas , camisas
da ACS à direita. Os graus 9 & 10 branco
camisas devem ser metidas dentro das calças,
pólo, ou blusas. Todas as camisas
ou azul claro. Os graus 11 & 12 branco ou
saias. As camisas terão as insígnias da escola,
devem sermetidas dentro das
azul marinho. Todas as camisas devem ser
mas nenhum outro design é permitido.
calças/saias. As camisas terão as
metidas dentro das calças/saias. As
insígnias da escola, mas não é permitido
camisas terão as insígnias da escola, mas
nenhum outro design.
não é permitido nenhum outro design.
Os uniformes da ginastica devem ser comprados
Os uniformes de ginástica devem ser
Os uniformes da educação física devem ser
na companhia dos uniformse e devem somente ser comprados na companhia dos uniformes e apropriados. Sapatilhas são requeridas.
usados em dias de educação física. Fatos de
sómente serão usadas em dias de ginásio.
banho deve ser sólidos SOMENTE.em azul
marinho
Os sapatos devem ser fechados e presos /
amarrados adequadamente. O uso de tênis é
permitido. Os tacões não devem medir mais do
que 1 ". Os laços de sapatos devem ser de
comprimento normal e devidamente amarrados.
Sapatos com rodas ou luzes não são permitidos.
Somente meia alta até ao joelho, branca sólida
ou azul marinho sólida, calças justas ou leggings
são permitidos. Sapatos de sola macia, incluindo
mocassins, sapatos de ballet, chinelos, etc., não
fazem parte do regulamento de uniformes e,
portanto, não são permitidos, pois apresentam
falta de segurança durante a transição. Botas
podem ser usadas se elas se encaixam
adequadamente sob as calças de uniforme.

Camisolas de uniforme azul marinho ou coletes
(sem capuchos) pode ser usados sobre o
uniforme adequado que inclui um cinto.
Camisolas só são permitidos em dias de ginásio.
Não é permitido o uso de chapéu, boné ou óculos
de sol dentro do edifício escolar.
As roupas de baixo nunca devem ser visíveis.
Sómente as camisas brancas sem debruns de cor
devem ser usadas sob as camisas dos uniformes
Casacos e Kispos só podem ser usados, abertos,
dentro do edifício enquanto os estudantes
caminham para uma atividade ao ar livre.

Camisola do uniforme é opcional ou colete
do uniforme opcional é permitido (azul
marinho com listra branca).

Não é permitido o uso de chapéu, boné ou
óculos de sol dentro do prédio escolar.
As roupas de baixo nunca devem ser
visíveis. Camisas brancas ou cinzentas,
sem cores no colarinho, devem ser usadas
sob as camisas dos uniformes.

One Application per Household

ATLANTIS CHARTER SCHOOL
Requerimento para SUBSÍDIO de UNIFORMES
O prazo para se inscrever para o Ano Escolar 2018-2019 é até 15 de Junho de 2018

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 frequência
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 Welfare, Pensão de filho,
de deduções
pensão alimenticia,
$200/semanal
$150/ semanal

Pensões, reforma, Seguro
Social
Total da Renda
$100/mensal
$ 175 /mensal
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Jane Smith (Exemplo)

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 der 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: $75 per child Max $300 per famliy

 Plan 2: $50 per child Max $200 per family

Determining Official’s Signature: ________________________________________________ Date: ______________
Confirming Official’s Signature: _________________________________________________ Date: ______________

One Application per Household

Atlantis Charter School
Planos para SUBSÍDIO de UNIFORMES de Estudantes
PLANO I
A Atlantis Charter School providenciará aos pais/tutores com um subsídio de $75 por estudante 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 a 1 de maio de 2019.
. Seu

(s) filho (s) pode qualificar-se
para $75, com um maximo de
$300 por família se a renda familiar
estiver dentro dos limites desta
tabela e tenha feito uma
encomenda com o Donnelly’s até
ao dia 15 de Junho, 2018
*É requerida a prova de renda do
agregado familiar

Tabela de Renda FEDERAL
Ano Escolar 2018-2019
Critério do Plano I
Total do Agregado Familiar

2
3
4
5
6
7
8
Cada pessoa adicional

Anual
$21,398
$27,014
$32,630
$38,246
$43,862
$49,478
$55,094
$5,616

Mensal
$1,784
$2,252
$2,720
$3,188
$3,656
$4,124
$4,592
$468

Semanal
$412
$520
$628
$736
$844
$952
$1,060
$108

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 a 1 de maio de 2019.
. Seu (s) filho (s) pode qualificar-se para
$50 ou um maximo de $200 por família se
a renda familiar estiver dentro dos limites
desta tabela e tenha feito uma
encomenda com o Donnelly’s até ao dia
15 de Junho, 2018
* É requerida a prova de renda do
agregado familiar

Tabela de Renda FEDERAL
Ano Escolar 2018-2019
Critério Plan II
Total do Agregado Familiar

2
3
4
5
6
7
8
Cada pessoa adicional

Yearly
$30,451
$38,443
$46,435
$54,427
$62,419
$70,411
$78,403
$7,696

Monthly
$2,538
$3,204
$3,870
$4,536
$5,202
$5,868
$6,534
$666

Weekly
$586
$740
$893
$1,047
$1,201
$1,355
$1,508
$154

Documentação de prova do rendimento domiciliar requerida
1.
2.
3.

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).
Cópias do seu Formulário de Imposto de Renda Federal 1040, 1040A ou 1040EZ de 2017 arquivado para cada membro do agregado
familiar com renda. Um formulário será aceitável se o agregado familiar tiver preenchido o formulário em conjunto.
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.

