Dunning Explorers Tuition Sheet
2021-2022
Custos para membros - Explorers
Uma taxa anual para membro de $50 é
pedida para assegurar que o seu filho
tenha uma vaga no programa. Essa
taxa dá aos senhores acesso ao
programa
completo,
incluindo
descontos no programa diário,
semanas de férias e programa do
verão.
Descontos

"My son loves
Explorers... no
matter how late I
come, he's usually
upset that I've
come too early."

É dado um desconto de 10% a cada
criança que ultrapassa a primeira
inscrita. Isto não se aplica às tarifas
promocionais (venda antecipada,
vendas relâmpago, etc.).
Os funcionários da Escola Pública de
Framingham também recebem 10%
de desconto em uma criança. Isto não
se acumula com o desconto para
irmãos.
Ajuda financeira

Dúvidas?

Ajuda financeira pode estar disponível
para famílias elegíveis para renda
através de nosso programa de bolsas
de estudo. As bolsas de estudo são
limitadas e estão disponíveis por
ordem de chegada, primeiro a servir.
Favor contatar o Departamento de
Desenvolvimento
de
Recursos
Comunitários
para
maiores
informações.

É necessário um horário regular de 2
dias ou mais. As mudanças de horário
podem ser acomodadas para o mês
seguinte, com pelo menos duas
semanas de antecedência.
Programa Antes da Escola
O Programa Explorers Before-School
será oferecido 5 dias por semana
quando a escola estiver em sessão. Em
caso de atraso na abertura da escola
devido ao tempo, o programa antes da
escola será cancelado para o dia.
Antes da Escola

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

$110

$130

$170

$200

Programa Pós-escolar
O Programa Pós-escolar Exploradores
será oferecido na segunda, terça,
quinta e sexta-feira, quando a escola
estiver em sessão. Se a escola fechar
mais cedo devido ao tempo inclemente,
nosso programa também fecha.

Pós-escolar

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

$180

$220

$280

$320

Não hesite em
estender a mão!
774-423-4242
kratcliffe
@framingham.k12.ma.us
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Opções de Drop-In
Neste momento, não permitimos
drop-ins. Agradecemos a sua
compreensão.

COMMUNITY
RESOURCE
DEVELOPMENT
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Pagamento
Os pagamentos são devidos no primeiro dia do mês.
Eles podem ser feitos on-line no site
www.fpscrd.org/pay ou por cheque/pedido, feito para:
A Cidade de Framingham, com o nome de seu filho
identificado no canto inferior esquerdo na seção For/
Memo. Se optar por pagar com cheque, favor deixar o
cheque com seu coordenador do site.
Tarifas tardias
As contas com atraso de 15 dias terão uma taxa de
atraso de $5 acrescida ao saldo da conta.

"My son loves
Explorers... no
matter how late I
come, he's usually
upset that I've
come too early."

Taxas de retirada tardia
Por favor, observe que fechamos prontamente no final
do dia. Uma taxa de atraso de US$ 1 por minuto será
aplicada a qualquer retirada que ocorra após sua
retirada programada.

Cheques devolvidos
Cheques devolvidos devido à insuficiência de fundos
resultará em uma taxa adicional de $25, pagável
apenas com uma ordem de pagamento.

Prática de Reembolso
Dúvidas?
Não hesite em
estender a mão!
774-423-4242
kratcliffe
@framingham.k12.ma.us
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O Departamento de Desenvolvimento de Recursos
Comunitários tem uma prática de reembolso
localizada em nosso website, www.fpscrd.org.
Processamos reembolsos caso a caso dentro de 30
dias a partir da data de pagamento. Se você quiser mais
informações, visite nosso website ou envie um e-mail
para OSTinfo@framingham.k12.ma.us.
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