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Informações de ajuda financeira
O Departamento de Parques e Recreação de Framingham está comprometido em criar oportunidades recreativas, preservar
espaços abertos, gerenciar campos e parques públicos de atletismo e administrar programas de recreação para a variada
população de Framingham. Ao fazê-lo, o Departamento se dedica a disponibilizar seus programas, atividades e eventos especiais
ao maior número possível de cidadãos. Fazemos todos os esforços para atender
necessidades comunitárias apropriadas que são eficientes em termos de custos, proporcionando o mais alto nível de
satisfação dos participantes. Muitos programas são autossustentáveis, o que limita a quantidade de ajuda disponível
por programa.
O Departamento de Parques e Recreação de Framingham tem o compromisso de oferecer oportunidades de lazer a todos os
residentes de Framingham, independentemente da situação financeira. A assistência financeira está disponível para qualquer
Programa patrocinado pelo Departamento de Parques e Recreação. As solicitações estão limitadas a até 50% de redução de
um programa por criança a cada temporada, ou adicional a critério do Superintendente de Recreação.
Será considerado um máximo de $ 100 por criança, por ano civil.
O Departamento de Parques e Recreação produz folhetos de programas sazonais ao longo do ano civil e mantém uma
página na web que inclui informações sobre ajuda financeira.
Uma solicitação confidencial pode ser enviada ao Departamento de Parques e Recreação para análise. o
requerente pode ser concedida uma redução na taxa a critério do Superintendente de Recreação ou um
designado autorizado. As inscrições devem ser concluídas e enviadas antes do pagamento integral do programa. Uma vez
recebidas, as solicitações são analisadas usando os Limites de Renda Familiar Mediana do Departamento de Habitação e
Desenvolvimento Urbano (HUD) (veja abaixo) como uma diretriz para determinar o
montante da ajuda concedida. As inscrições on-line não podem ser aceitas e processadas ao solicitar ajuda
financeira. Por favor, registre-se pessoalmente ou por telefone ao solicitar ajuda financeira.
As inscrições devem ser recebidas pelo menos duas (2) semanas antes do início do programa, a menos que
indicado de outra forma nas informações de registro. Uma vez recebida a candidatura, os candidatos são contactados
por e-mail ou telefone. Planos de pagamento também estão disponíveis e podem ser organizados no momento da inscrição.
Por favor, ligue para (508) 532-5960 para mais informações.

Seguem os requisitos de elegibilidade:
- O candidato deve ser residente da cidade de Framingham e/ou frequentar um evento público ou
escola particular se a inscrição for para um estudante.
-Os candidatos devem cumprir os critérios estabelecidos nos rendimentos de habitação. Para o HUD mais atualizado
Informações de renda, visite www.huduser.gov/portal/datasets/il.html
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As seguintes etapas devem ser seguidas para enviar um pedido de Auxílio Financeiro:
As inscrições estão disponíveis no site do departamento www.framinghamrec.com .
O pacote de inscrição inclui os formulários que são aceitáveis para revisão.
As inscrições devem ser recebidas pelo menos duas (2) semanas antes do início do programa.
O registro on-line não está disponível se estiver solicitando ajuda financeira. Se o registro for feito online, não haverá reembolso.
Faça sua inscrição pessoalmente ou por telefone.
A inscrição deve incluir o nome do participante e solicitação de programa/serviço. É de responsabilidade do
candidato indicar para qual assistência do programa está sendo solicitada no momento da inscrição por telefone
ou pessoalmente.
O candidato deverá pagar o saldo devedor em até 5 (cinco) dias úteis antes do início do programa ou a vaga será
perdida.
Os planos de pagamento podem ser organizados com indivíduos que não podem pagar uma taxa do programa de uma só vez.
Esta opção será projetada caso a caso pelo Superintendente de Recreação em conjunto com o solicitante.
As decisões relativas à assistência são processadas e os inscritos são notificados por e-mail. As solicitações são
processadas em uma admissão contínua, salvo indicação em contrário com programas e serviços específicos.
A concessão da assistência baseia-se na condição de renda baixa/moderada e em quaisquer circunstâncias atenuantes.
As solicitações devem incluir todos os membros da família que residem na residência para serem processadas com precisão.
O Superintendente de Recreação ou um representante autorizado revisa todas as solicitações e concessões
bolsas de estudo com base em circunstâncias individuais. Todas essas conversas são confidenciais.
Todos os requisitos do programa/serviço devem ser seguidos. Todos os formulários, isenções, equipamentos e/ou
pagamentos exigidos devem ser precisos e atualizados.
Qualquer beneficiário que receber assistência financeira e não puder participar do programa deve entrar em contato com
o Departamento de Parques e Recreação o mais rápido possível, mas antes do início do programa.
O pagamento integral será exigido se o participante não cancelar o programa antes do seu início.
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APLICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
**Apenas para residentes de Framingham**

O Departamento de Parques e Recreação de Framingham oferece programas de recreação aos residentes de Framingham que estão
abertos a pessoas de todas as idades, níveis econômicos e habilidades. O Departamento de Parques e Recreação de Framingham
não discrimina com base em idade, raça, etnia, origem econômica, orientação sexual ou deficiência. O Departamento de Parques e
Recreação de Framingham fornece assistência financeira para indivíduos que demonstraram dificuldades econômicas para que
possam participar de programas recreativos. A assistência financeira está disponível apenas para residentes de Framingham .

Processo de aplicação

1. Preencha o requerimento e anexe a comprovação de renda. O formulário deve ser recebido pelo menos duas (2) semanas
antes do início do programa, salvo indicação em contrário. O registro não está completo até que este formulário e o saldo
devido sejam recebidos.
2. Registro completo. Você deve indicar em qual programa está se inscrevendo por telefone ou pessoalmente.
As inscrições on-line não podem ser aceitas ou processadas ao solicitar ajuda financeira. Os reembolsos não são feitos para
programas pagos integralmente.

3. Você será notificado por e-mail ou correio dentro de 5 dias úteis com uma determinação sobre a solicitação,
incluindo o valor do desconto. Por favor, aguarde este tempo para processamento.

É necessária a verificação de toda a renda familiar.
Exemplos incluem, mas não estão limitados a:

Ganhos do Trabalho

Pensões/Aposentadoria/Segurança Social
Pensões

Salários / Salários / Gorjetas
Benefícios de greve

Renda de segurança suplementar
Renda de aposentadoria

Seguro desemprego
Compensação do Trabalhador

Renda de Negócios Próprios/Fazenda

Bem-Estar/Apoio à Criança/Alimentação Alimentícia

Pagamentos de veteranos
Seguro Social

Outros rendimentos

Pagamentos de Assistência Pública

Beneficios desabilitados

Pagamentos de bem-estar
Pagamentos de pensão alimentícia/apoio à criança

Dinheiro retirado da poupança
Juros/Dividendos

Status de Almoço Gratuito/Reduzido

Royalties/Anuidades/Renda Líquida de Aluguel

As famílias que atualmente são elegíveis para

Qualquer outra renda

Renda de Propriedades/Trusts/Investimentos

almoço gratuito ou reduzido através do sistema
escolar precisam enviar uma cópia da carta de
premiação.

• Confidencialidade: O Departamento de Parques e Recreação de Framingham usará as informações da
inscrição apenas para determinar as qualificações para receber assistência financeira para serviços de
recreação .
e deverá ser atualizado a cada registro.
• Dúvidas? Por favor, ligue para (508)532-5960.
A assistência financeira é limitada, inscreva-se com antecedência.

Departamento de Parques e Recreação de Framingham
475 Union Avenue, Framingham MA 01702 Telefone:
(508)532-5960 E-mail: parks.recreation@framinghamma.gov

Machine Translated by Google
APLICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
**Apenas para residentes de Framingham**

Por favor, preencha a inscrição na íntegra e envie com a verificação de renda anexada.

Nome do participante

DOB

Era

Endereço

Estado

Cidade

Nome dos pais/responsáveis

fecho eclair

Endereço (se diferente)

Celular

Telefone residencial

Telefone de Trabalho

Endereço de email

Filhos dependentes:
Nome___________________
Nome___________________
Nome___________________
Nome___________________

Era
_____
_____
_____
_____

Atividade para a qual é solicitada ajuda financeira
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Pai/Responsável 1

Atual empregador
Renda Mensal
Rendimento anual
Outros rendimentos

Pai/Responsável 2

____________________
$___________________
$___________________
$___________________

________________________
$_____________________
$_____________________
$_____________________

Liste todas as fontes, incluindo ganhos do trabalho, toda a assistência do governo e todas as outras receitas
Renda Total por Ano para Família

$_____________________

O candidato recebe Almoço Grátis? ÿ Sim ÿ Não

Almoço reduzido? ÿ Sim ÿ Não

Certifico que as informações acima estão corretas e que todos os rendimentos foram reportados. Eu entendo que esta
informação está sendo fornecida para o recebimento de assistência financeira, e que Framingham Parks & Recreation pode verificar as inform
inscrição. A deturpação deliberada das informações pode me sujeitar a processo sob as leis estaduais e federais aplicáveis.
Data: _____/_____/_____

Assinatura: ________________________________

Apenas para uso do

Data de Gravação: ____/____/____ Iniciais

departamento: Status de residente verificado? ÿVerificação
Sim
de Renda: ÿ Sim

_________________
Qualificado ÿ Simÿ Não

Doméstico #_________________________

% do prêmio: _________________

Aprovado por: ________________________

Data: ____/____/____

Departamento de Parques e Recreação de Framingham
475 Union Avenue, Framingham MA 01702
Telefone: (508)532-5960
E-mail: parks.recreation@framinghamma.gov

