Inscrição no Explorers
Uma taxa anual de US$50 é necessária
para garantir a vaga de seu filho(a) no
programa. Esta taxa lhe dá acesso ao
nosso programa completo, incluindo uma
variedade de vantagens e descontos nos
Dias de Programação, semanas de férias e
programação de verão.

Descontos
Oferecemos desconto para irmãos de
10%, dado a cada segundo filho
matriculado. Isso não se aplica a tarifas
promocionais
(compra
antecipada,
vendas relâmpago, etc.).
Os funcionários das Escolas Públicas de
Framingham também recebem 10% de
desconto para cada criança. Isso não se
acumula com o desconto de irmãos.

É necessário um cronograma regular de 2
dias ou mais. Mudanças de horário podem
ser acomodadas para o mês seguinte, com
pelo
menos
duas
semanas
de
antecedência.

Programa Antes da Aula
O Programa Antes da Escola do Explorers
será oferecido 5 dias por semana quando
a escola estiver em funcionamento. Os
alunos podem ser deixados a qualquer
momento entre as 7:00 h e o horário de
início da aula. Em caso de atraso na
abertura da escola devido à intempéries,
o programa antes da escola será
cancelado para o dia.

2 Dias

3 Dias

4 Dias

5 Dias

$90

$110

$140

$160

Assistência Financeira
A assistência financeira está disponível
para famílias elegíveis através de nosso
programa de bolsas de estudo, que são
limitadas. Entre em contato com o
Departamento de Desenvolvimento de
Recursos Comunitários ou com o
Coordenador do Programa para obter
mais informações.

Programa Depois da Aula
O Programa Depois da Aula do Explorers
será oferecido 5 dias por semana quando
a escola estiver em funcionamento. Os
alunos podem ser buscados a qualquer
momento entre o final do horário normal
do dia e às 18:00 h. Se a escola fechar
mais cedo devido a intempéries, nosso
programa também fecha.

Opções de Drop-In
O drop-in está disponível por ordem de
chegada e fica a critério do Coordenador
do Programa. Por favor, faça o seu pedido
por escrito pelo menos 2 semanas antes
da data que você precisa.

2 Dias

3 Dias

4 Dias

5 Dias

$130

$190

$250

$290

Pagamento
Os pagamentos vencem no primeiro dia do mês. Eles podem ser
feitos on-line no fpscrd.myrec.com ou via cheque/ordem de
pagamento, feitos para: The City of Framingham, com o nome do seu
filho(a) identificado no canto inferior esquerdo da seção
Para/Memo. Se optar por pagar por cheque ou ordem de
pagamento, por favor, deixe o cheque com o Coordenador do
Programa.

Multa por Atraso

Uma multa de $25 por criança será aplicada nas contas nas quais o
pagamento não for recebido no primeiro dia do mês.

Multa Devido Atrasos

Note que fechamos a unidade prontamente no final do dia. Uma
multa de $1 por minuto e por criança será aplicada para quando
houver atraso ao buscar a criança no local do programa no horário
combinado. Se houver três atrasos, isso resulta na reavaliação da
participação da criança no programa e pode resultar em suspensão
ou término no programa.

Cheques sem Fundo
Os cheques que retornarem devido a fundos insuficientes
resultarão em uma multa adicional de $25, sendo possível pagá-la
somente com uma ordem de pagamento.

Restituição de Pagamentos
O Departamento de Desenvolvimento de Recursos Comunitários
disponibiliza as políticas de restituição de pagamentos no nosso
website www.fpscrd.org. Nós processamos as devoluções de acordo
com cada caso. As restituições podem demorar até 30 dias para
serem emitidos contados a partir da data inicial de requisição. Para
maiores informações, visite nosso website ou envie um e-mail para
OSTinfo@framingham.k12.ma.us.

