
  Apenas um formuláio por família! 

«First_Name»«Last_Name» HR: «HR»

28 de maio de 2020 

Caros Pais / Guardiões, 

Temos o prazer de anunciar que a Atlantis terá mais uma vez a oportunidade de fornecer às famílias da Atlantis 
Charter School dois planos de subsídio para roupas do uniformes escolar do estudante. Os pais que metem os 
critérios financeiros estabelecidos da família, com base na tabela de renda federal, além de fazer o pedido até 15 de 
Junho, terão a oportunidade de solicitar o Plano 1 $ 75 ou o Plano II $ 50 para uniformes escolares. 

Reveja os seguintes documentos que acompanham esta carta: 
1. The Atlantis Charter School Uniform Policy 2020-2021.
2. The Application for Uniform Subsidy 2020-2021.

Note que o prazo para o envio de um Pedido de Subsídio Uniforme concorrente, juntamente com toda a documentação 
necessária, comprovante de renda conforme indicado abaixo e no segundo lado da inscrição *****, é Segunda-feira, 15 
de Junho de 2020. 

Somente os formulários de pedido de subsídio preenchidos com toda a documentação necessária serão processados 
conforme recebidos. Se estiver faltando todas as provas de renda ou informações na sua inscrição, elas serão devolvidas 
por e-mail. Uma vez  devolvido completo, será processado. Uma carta de determinação final será 
enviada diretamente por e-mail.  Uma vez atingido o valor disponível para o Programa de Subsídios Uniformes, não 
serão processadas mais solicitações e as solicitações recebidas após o prazo não serão consideradas. Os detalhes 
completos dos planos uniformes de subsídios estão incluídos. 

A ACS confirmará que um pedido de uniformes foi  feito até 15 de Junho de 2020. 

Se aprovado, a sua carta é so eu voucher que expira no 1º de Maio de 2021 

As seguintes provas necessitam ser providenciadas:   
Todos os documentos devem ser enviados por e-mail para dbout@atlantiscs.org

1. Cópias de dois (2) recibos de pagamento de cada membro da família que recebem renda por cada trabalho realizado

(devem ser dos últimos 30 dias).

2. Uma cópia do seu Formulário de Imposto de Renda Federal 2019 1040 arquivado 2019 (apenas as páginas 1 e 2), para

cada membro da família que recebe renda. Um formulário será aceitável se os membros do agregado familiar com

rendimentos auferidos estam  em conjunto.

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

do DTA, informando o valor mensal da assistência recebida de cada membro da família, DEVE acompanhar o pedido de

Ajuda Financeira.

*Os formulários de solicitação recebidos sem as provas de rendimento familiar serão
consideradas INCOMPLETAS e devolvidas ao aplicante.

Esperamos que este pacote informativo responda às perguntas que  possa ter em relação ao programa 2020-2021 do 
School Uniform Subsidy. Se tiver outras dúvidas ou precisar de esclarecimentos adicionais, entre em contato com 
Donalda Silva no número 508-646-6410 ext. 1281 ou dbout@atlantiscs.org 
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Graus K-8
Todos os uniformes DEVEM ser adquiridos na 

Donnelly's 
Calças, Shorts, Skorts, Camisas, Suéteres, Coletes e  

Uniformes de ginástica (calças de moletom e camisas 
de moletom). 

Graus 9-12 
Todos os uniformes, calças e tops 
DEVE ser comprado na Donnelly's

Os shorts, saias, skorts e calças azul Marinho ou castanho claro devem 
ter uma bainha acabada. Todos os uniformes devem estar em condições 
aceitáveis, sem rasgos, rasgos ou orifícios. Os uniformes devem ser 
usados e com cinto na cintura natural. Os cintos devem ser azul marinho, 
azul, preto ou marrom - sem pregos, miçangas ou decorações. Shorts, 
saias, skorts e jumpers não devem estar mais do que duas polegadas 
acima ou abaixo do joelho. 

O K-1 tem a opção de usar calças com cintura elástica - sem cinto. 

Shorts cinza sólido (meninos), calças (meninas / meninos) ou saias xadrez 
ou cinza sólidas (meninas) devem ter uma bainha pronta. Todos os 
uniformes devem estar em condições aceitáveis, sem rasgos, rasgos ou 
orifícios. Os uniformes devem ser usados e com cinto na cintura natural. Os 
cintos devem ser azul marinho, azul, preto ou marrom - sem pregos, 
miçangas ou decorações. Shorts, saias, skorts não devem ter mais que 
duas polegadas acima ou abaixo do joelho. 

Tops: Deve ser branco ou azul claro e ter um colar. Os alunos podem usar 
camisas pólo ou blusas com seus jumpers. Todas as camisas devem ser 
dobradas. As camisas terão as insígnias da escola, mas nenhum outro 
design é permitido. 

Tops: Deve ser branco, azul claro ou azul marinho. Abotoe a manga curta 
ou longa com o logotipo ACS HS à direita. Todas as camisas devem ser 
dobradas. As camisas terão as insígnias da escola, mas nenhum outro 
design é permitido. 

Tops de espírito escolar: Os tops são permitidos a qualquer momento e 
devem ser usados com as calç𝑎𝑠 𝑑o uniforme. 

Uniformes De Ginástica: As calças de moletom da Marinha / camisolas 
da Marinha devem ser compradas da empresa de uniformes e as calças 
de moletom da academia devem ser usadas apenas nos dias de 
academia. Os alunos vestem suas roupas de ginástica para a escola. 
Eles não mudam. 

Uniformes De Ginástica: As roupas devem ser apropriadas para a 
escola. Os alunos são obrigados a mudar para a classe. Tênis são um 
requisito. 

Sapatos:Devem ser fechados e presos / amarrados corretamente. Meias 
devem ser usadas. Os saltos não devem ultrapassar 1 ”. Todos os sapatos 
têm uma sola de borracha. Os cadarços dos sapatos devem ter 
comprimento normal e estar devidamente amarrados. Sapatos com rodas 
ou luzes não são permitidos. Sem sapatos de sola macia. 

Meias: Só são permitidas meias, calças justas ou leggings brancas 
sólidas, azuis marinho ou pretas sólidas. 

Sapatos: Devem ser fechados e presos / amarrados corretamente. Meias 
devem ser usadas. Os saltos não devem ultrapassar 1 ”. Todos os sapatos 
têm uma sola de borracha. Os cadarços dos sapatos devem ter 
comprimento normal e estar devidamente amarrados. Sapatos com rodas 
ou luzes não são permitidos. 

Meias: Só são permitidas meias, calças justas ou leggings em branco 
sólido, azul marinho, preto sólido ou cinza sólido. 

Suéteres azul marinho, coletes, coletes de lã ou moletom azul marinho 
(sem capuz) com o logotipo da ACS podem ser usados sobre o uniforme 
adequado, que inclui um cinto ou o moletom azul marinho - sem capuz / 
capuz. Não são permitidos outros suéteres ou moletons durante o dia 
escolar. 

Suéter uniforme opcional ou colete de suéter uniforme (azul marinho com 
listras brancas), bem como suéter azul marinho ou cinza com o logotipo 
ACS HS. Não são permitidos outros suéteres ou moletons durante o dia 
escolar. 

Chapéus, bonés ou óculos de sol não podem ser usados no prédio. Chapéus, bonés ou óculos de sol não podem ser usados no prédio. 

Roupas de baixo nunca devem ser visíveis. Somente camisas brancas ou 
azuis devem ser usadas sob camisas uniformes. Sem corte de cor e sem 
gráficos / texto visíveis. 

Roupas de baixo nunca devem ser visíveis. Camisas brancas, cinza ou azul 
devem ser usadas sob camisas uniformes. Sem corte de cor, sem gráficos 
/ texto visíveis. 

Casacos e jaquetas só podem ser usados abertos no prédio enquanto o 
aluno(a) caminha para uma atividade ao ar livre. Nenhum casaco de lã é 
aceitável em ambientes fechados, com exceção dos casacos de lã ACS. 

Casacos e jaquetas só podem ser usados abertos no prédio enquanto o 
aluno(a) caminha para uma atividade ao ar livre. Nenhum casaco de lã é 
aceitável em ambientes fechados, com exceção dos casacos de lã ACS. 

 Política Uniforme 2020-2021 
Os alunos que não cumprirem os regulamentos do uniforme estarão sujeitos a ações disciplinares e será 

necessária uma possível reunião com os pais. A roupa não deve ter rasgões, rasgos ou buracos. 
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Não são permitidos trajes / acessórios (piercings, brincos grandes etc.) que 
causem uma perturbação no ambiente de aprendizado ou que sejam uma 
preocupação de segurança. Eles devem ser removidos por segurança 
durante o dia escolar. Não há bandanas, nenhum cabelo envolve gravatas, 
durags e nada que amarre ou dê nós. Não há faixas de cabeça de grandes 
dimensões. 

Não são permitidos trajes / acessórios (piercings, brincos grandes etc.) que 
causem uma perturbação no ambiente de aprendizado ou que sejam uma 
preocupação de segurança. Eles devem ser removidos por segurança 
durante o dia escolar. Não há bandanas, nenhum cabelo envolve gravatas, 
durags e nada que amarre ou dê nós. Não há faixas de cabeça de grandes 
dimensões. 

Dias de vestir-se à vontade–Os alunos devem seguir o regulamento de 
uniforme do dia de vestir à vontade de acordo com os folhetos do dia de 
vestir. 

Dias de vestir-se à vontade  - Os alunos devem seguir o regulamento do 
dia de vestir-se à vontade. Nenhuma roupa com rasgóes ou buracos. Sem 
leggings, jeggings. Sem camisas curtas, sem mangas, tanque ou 
espaguete. Nenhum gráfico ou texto inapropriado. Sem moletom com 
capuz. 

● Primeira e Segunda Ofensa: Discussão entre professor e aluno
usando o visual uniforme como referência 

● Terceira ofensa: E-mail ou telefonema aos pais / responsáveis
● Quarta Ofensa: Encaminhamento ao escritório para apoio e /

ou conseqüência da família

Os alunos que não cumprirem a política uniforme estarão 

sujeitos a ações disciplinares e será necessária uma 

possível reunião dos pais. 

Vire por 

favor
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  Apenas um formuláio por família! 

 

ATLANTIS CHARTER SCHOOL    PEDIDO DE SUBSÍDIO DE ROUPA de UNIFORME 
O prazo para inscrição para o ano letivo 2020-2021 é 15 de Junho de 2020 

Parte 1. Crianças na escola 

Nomes de todas as crianças na escola 
(Primeiro nome , inicial do meio, ultimo nome) Nome da Escola Grau 

Parte 2. Total do Rendimento Bruto Familiar—Deve  nos dizer quanto e qual a frequência 

1. Nome

(Listar todas as pessoas que vivem no domicilio)

2.Rendimento Bruto e frequência em que ė recebido
Exemplo:   $100/mensalmente   $100/duas vezes por mês    $100/semana sim ,
semana não

TOTAL 
ANNUAL INCOME 
(School Use Only) 

Lucros do trabalho 
antes das deduções 

Welfare, pensão 
alimentícia 
/criança/esposa 

Pensçõ𝒆𝒔, 

reforma, Social 
Security 

Todos os outros 
rendimentos 

(Exemplo) 

Jane Smith 

$200/ 

semanalmente 

$150/ 

semanalmente 

$100/ 

mensalmente 

$175/ 

mensalmente 

$    $    $    $    $ 

$    $    $    $    $ 

$    $    $    $    $ 

$    $    $    $    $ 

$    $    $    $    $ 

$    $    $    $    $ 

$    $    $    $    $ 

TOTAL(School Use Only) $    $    $    $    $ 
Parte 3. Assinatura e Número do Social Security  (Um adulto deve assinar abaixo) 

O chefe da família (deve ser um adulto) deve assinar o requerimento e também listar o seu Número de Seguro Social ou marcar a caixa 
“Eu não tenho um Número de Seguro Social”. 
Certifico (prometo) que todas as informações neste aplicativo são verdadeiras e que todas as receitas são relatadas. Entendo que os 
funcionários da escola possam verificar (verificar) as informações. Entendo que, se eu propositalmente fornecer informações falsas, serei 
obrigado a reembolsar todos os subsídios de uniformes à Atlantis Charter School e que também posso ser processado. 

Assine aqui: X________________________________________________________Data: __________________________

 By checking here, I hereby agree and acknowledge that I am executing this document electronically and that my electronic signature set forth above is the legal 

equivalent of my manual signature on this document. Further, I agree and acknowledge that my electronic signature serves as a certification that I am the legal 
parent/guardian of the student named on this form.

Endreço:_______________________________________________________Número Tel:______________________ 

Número do Seguro Social (Social Security Number):  __ __ __ - __ __ - __ __ __ __  

Don’t fill out this part. This is for school use only. 
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 familyPlan 2: $50 per child Max $200 per family

Determining Official’s Signature: ________________________________________________ Date: ______________ 

Confirming Official’s Signature: _________________________________________________   Date: ______________     Portuguese 

Os requerimentos recebidos sem a Prova de Rendimento Familiar acima mencionada serão 
considerados INCOMPLETOS e devolvidas ao requerente.



  Apenas um formuláio por família! 

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 2021. 

. 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, 2020 

*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 a 1 de maio de 2021. 

. 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, 2020. 

* 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 2019 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 2019-2020 

Critério do Plano I 
Total do Agregado Familiar Anual Mensal Semanal 

2 $21,983 $1,832 $423 

3 $27,729 $2,311 $534 

4 $33,475 $2,790 $644 

5 $39,221 $3,269 $755 

6 $44,967 $3,748 $865 

7 $50,713 $4,227 $976 

8 $56,459 $4,705 $1,086 

Cada pessoa adicional $5,746 $479 $111 

Tabela de Renda FEDERAL 

Ano Escolar 2019-2020 

Critério Plan II 

Total do Agregado Familiar Yearly Monthly Weekly 

2 $31,284 $2,607 $602 

3 $39,461 $3,289 $759 

4 $47,638 $3,970 $917 

5 $55,815 $4,652 $1,074 

6 $63,992 $5,333 $1,231 

7 $72,169 $6,015 $1,388 

8 $80,346 $6,696 $1,546 

Cada pessoa adicional $8,177 $682 $158 
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