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DEPARTAMENTO DE RECURSOS COMUNITÁRIOS 
73 Mount Wayte Avenue, Second Floor, Framingham, MA. 01072 

 
 

POLÍTICA DE BOLSAS DE ESTUDOS 

 
Política  
É prática do setor de Desenvolvimento dos Recursos da Comunidade das escolas públicas de 
Framingham fornecer apoio financeiro parcial (ou limitado) para os candidatos que solicitarem 
devido à necessidade financeira. A intenção desta política é oferecer vagas à preços 
acessíveis para a maioria dos moradores e uma prestação de assistência financeira para 
aqueles que precisam. Bolsas são concedidas individualmente pela escola. As bolsas parciais 
são concedidas através do setor de Desenvolvimento dos Recursos da Comunidade. O 
recebimento de bolsas em anos anteriores não garante a elegibilidade para o ano atual. 
 

Orientações  
Cada candidato deve pagar a taxa de inscrição de US $25. Cada aluno criança é elegível 
para uma bolsa de estudos por verão. O Departamento de Desenvolvimento dos Recursos 
da Comunidade irá analisar todas as circunstâncias especiais que exigem exceções para a 
política declarada acima. 
 

Processo de Seleção 
Através de uma análise dos pedidos, o Departamento de Desenvolvimento dos Recursos da 
Comunidade irá determinar a elegibilidade de assistência financeira. Em caso de não 
conseguirmos acomodar o seu pedido, nós retornaremos sua taxa de inscrição de US $25 
conjuntamente com uma carta de notificação. Bolsas de estudo são concedidas por ordem de 
chegada.  
  
Aplicação 

Por favor, preencha o formulário anexado completamente. Este formulário deve ser devolvido 
juntamente com o formulário de matrícula preenchido (imprimido a partir do site e/ou 
disponível no nosso escritório) junto com sua verificação de renda, bem como uma taxa de 
inscrição de US $25, através de cheque ou ordem de pagamento (se já não foi pago a taxa) 
pagáveis a "Town of Framingham". Devolva o formulário preenchido em mãos ou envie para: 
 
 

Community Resource Development 
73 Mt. Wayte Ave. Suite 5 

Framingham, Ma 01702 

 
 
 
 
 
 
 
 



APPLICAÇÃO PARA BOLSA/APOIO FINANCEIRO 
UM FORMULÁRIO POR CRIANÇA 

 
 

 
1. Como você ficou sabendo do programa?   Recomendação        Brochura/Cartaz/Cartão postal 
Social Media Divulgação de e-mail    Feira de acampamento de verão (Nome) _________________________ 
 
2. Nome do aluno criança: ____________________________________________ Sexo:________________ 

                                 
Data de Nascimento:_______ Idade quando a criança começou a acampar:____ Escola:___________________ 
 
3. Nome dos pais, ou responsáveis legais: _____________________________________________________ 
 
Endereço: ______________________________Cidade________________Estado______CEP______________  
 
Telefone Residencial: _______________ Telefone do Trabalho:_________________ Celular________________ 
 
Email address:______________________________________________________________________________ 

4. Sua criança se qualifica para o programa de almoço grátis na escola dele(a)?  _________________________  

5. Renda mensal de todas as fontes:                                   Bruto                     Liquido 

 
Ganhos (salário, gorgetas, comissões, etc..)                    _____________      _____________ 
Ajuda do Governo (Welfare, Social Security, etc.)             _____________      _____________         
Outros (Pensão alimentícia, Apoio à criança, etc.)            _____________      _____________         
TOTAL                                                                    _____________      _____________         
 
 
Indique o número total de adultos e crianças que vivem na renda acima: adultos ________ crianças _______ 
 
Nome do empregador:  _____________________________________ Telefone do empregador ____________ 
 
Nome do empregador:  _____________________________________ Telefone do empregador____________  
 
CÓPIA DE VERIFICAÇÃO DE RENDIMENTO (W-2, RECIBO, COMPROVANTE, SSI, ETC) 
* Essas informações serão mantidas confidenciais e usados apenas na determinação da Bolsa.  
 
6. Existem quaisquer circunstâncias especiais que você gostaria de nos deixar ciente na determinação 
de assistência financeira? 
 (Incluir essas informações em um anexo ou na parte de trás desse formulário) 
 
7. Pagamento (Cada bolsa requer que você pague uma taxa de inscrição de US $25, esta taxa somente será 
processada se sua aplicação for aprovada): 
Cheque/ordem de pagamento: ___________________________ 
 
 
8. Certifico que as informações acima são verdadeiras e autorizo o Departamento de Desenvolvimento 
dos Recursos da Comunidade a verificar todas as informações neste formulário. 
 
Assinatura dos pais/responsáveis legais:________________________________  Data: __________________ 

 

Translations are a courtesy of FPS. Translators are not responsible for the content of the document. GAD- 6/3/2016 


