THE PUBLIC SCHOOLS OF BROOKLINE
333 WASHINGTON STREET
BROOKLINE, MASSACHUSETTS 02445

טופס בקשת סיוע כספי שנתי
הורה(ים)/אפוטרופוס(ים) יקר(ים),
זהו טופס בקשה לסיוע מרובה תוכניות שנתי להגשה על-ידי משפחה/משק בית .באמצעות טופס זה ניתן להגיש בקשה לסיוע המכסה
את רוב שכר הלימוד לשנת לימודים מלאה למעט עלויות טיולי שטח או תוכניות בחירה וארוחות צהרים של בית הספר ,אשר עבורן
נדרשת בקשה נפרדת לתשלום מופחת/השתתפות ללא תשלום .מילוי טופס זה אינו גורר הרשמת ילדכם לכל תוכנית .אין זה בסמכותו
של כל עובד ,מאמן ,חבר סגל אקדמי או מנהלי כדי לבטל כל תשלומים או חיובים ללא קבלת מכתב קביעת הכנסות מאת מחלקת
הכספים.
הזכאות לסיוע הכספי של בתי הספר הציבוריים של  Brooklineנקבעת על בסיס הכנסתם של כל בני הבית .על כל מי שמתגורר בבית
שלכם ,כולל בני זוג ,קרובי משפחה וכל אדם אחר המתגורר בכתובתכם ,חובה להגיש תיעוד הכנסות.
מרשימת המסמכים המורשים המוצגת להלן ,אנא הגישו את כל אלה אשר חלים על משק ביתכם:
מס הכנסה או סיוע דיור של ( BHAרשות הדיור של :)Brookline
 .1אם הגשתם הצהרת המס לשנת  ,2020עליכם להגיש תעתיק  IRSלשנת  2020עבור כל המבוגרים המתגוררים בביתכם .לא נקבל
תיעוד מס מכל מקור אחר פרט ל( IRS-אנחנו לא מקבלים טופס  .)10-40חייגו  800-908-9946או בקרו באתר
 ./https://www.irs.govבעמוד הבית לחצו " ."Get Your Tax Recordלחצו " ."Get Transcript Onlineהשירות ניתנת בחינם,
תוך  5-10ימים לאחר הגשת הבקשה.
 .2גיליון קביעת/חישוב ההכנסות של ( BHAפנו למנהל הבינוי של הרשות לקבלת המסמכים העדכניים ביותר) .זהו המסמך היחיד
הנדרש אם התלמיד מתגורר בדיור של .BHA
הכנסות נוספות :שלחו העתק של המסמכים העדכניים אם הינכם מקבלים:
 .3אם הינכם הורה יחיד ,הסכמי דמי מזונות (על מנת לבקש מסמכי מזונות ,בקרו באתר https://www.mass.gov/orgs/child-
 support-enforcement-divisionאו חייגו ;)617-660-1234
 .4אבטחת הכנסה משלימה ( )SSIוקצבת נכות;
 .5דמי אבטלה ופיצויים;
 .6מכתבים וקצבות סיוע המעבר (מונפקים בכל אוגוסט או לבקשת הורה);
 .7סיוע משפחתי :מתנות ,תרומות ,כספים שהתקבלו ממישהו מחוץ למשק הבית  -יש להגיש תצהיר סיוע משפחתי.
סיוע דיור נוסף :שלחו עותק של מכתב הכרעה או תצהיר סיוע:
 .8חלק  8שובר דיור;
 .9סיוע דיור (כגון שכירות ללא תשלום ,התגוררות בבית בני משפחה או חברים)  -יש להגיש תצהיר סיוע משפחתי.



ילדים מאומצים דינם כדין משק נפרד ואינם כלולים כחלק מהמשפחה בה הם שוכנים או בהכנסות משק הבית של ההורה המאמץ.
משפחות זרות עם ויזה –
 oאלה המחזיקות בויזה שלא לצרכי הגירה (לדוגמה ויזה מסוגים  B, F, Hאו  - )Jאינן זכאיות לסיוע כספי.
 oאלה המחזיקות בויזה הגירה אשר הגישו תצהיר סיוע (כגון  )I-134, I-864כחלק מהבקשה לקבלת ויזה שלהם  -אינן זכאיות
לסיוע כספי.

לשם קבלת ההחלטה יש להשלים את כל הפרטים .לא יטופלו בקשות עם פרטים חסרים .כאשר תתקבל החלטה בנוגע לזכאותכם,
תעודכנו אודות כך במכתב .נא לאפשר ארבעה שבועות לטיפול בבקשה.
למידע נוסף בקרו באתר בתי הספר הציבוריים של /https://www.brookline.k12.ma.us :Brookline
בברכה,
מרי אלן נורמן,
סגנית המפקח לענייני הנהלה וכספים

טל')617(730-2425 :
financialassistance@psbma.org

עריכה2021/4/23 :

THE PUBLIC SCHOOLS OF BROOKLINE
333 WASHINGTON STREET
BROOKLINE, MASSACHUSETTS 02445
כתובת (רחוב ,עיר ,מיקוד)

מספר טלפון

שם משפחה של הורה/אפוטרופוס

שם פרטי של הורה/אפוטרופוס

כתובת אם שונה מהנ"ל

מספר טלפון

שם משפחה של הורה/אפוטרופוס נוסף

שם פרטי של הורה/אפוטרופוס נוסף

כתובת דוא"ל

שם בית הספר בשנת לימוד
2022/2021

כיתה בשנת
לימוד
2022/2021

שם משפחה

שם פרטי של חסוי/ילד

גודל המשפחה (סה"כ מבוגרים  +סה"כ חסויים)
בדקו האם
חל עליכם
יש להגיש את הבקשה
בליווי כל המסמכים
הנדרשים

מסמכים נדרשים ומורשים
(נא לספק עותקים של כל מסמך חל על הכנסתם השנתית של בני המשפחה שלכם)
2020. 1תעתיק ( https://www.irs.gov IRSלא מסמך מס )10-40
 .2גיליון קביעת/חישוב ההכנסות של .BHA
זהו המסמך היחיד הנדרש אם התלמיד מתגורר בדיור של .BHA
 .3הסכמי מזונות
 .4אבטחת הכנסה משלימה ( )SSIוקצבת נכות
 .5דמי אבטלה ופיצויים
 .6מכתבים וקצבות סיוע מעבר
 .7סיוע משפחתי :מתנות ,תרומות ,כספים שהתקבלו ממישהו מחוץ למשק הבית
 .8חלק  8שובר דיור
 .9סיוע דיור (כגון שכירות ללא תשלום ,התגוררות בבית בני משפחה או חברים)
 .10מסמכים עבור ילד מאומץ

לא יטופלו בקשות שיתקבלו ללא המסמכים הנדרשים.
כל המסמכים ייסרקו וייגרסו .כל המסמכים המוגשים נשמרים כמידע חסוי ,אינם נמסרים לכל משרד או מחלקה אחרת ואינם כלולים בכל תיק
תלמיד.
על הבקשה להיות חתומה על-ידי בן משק בית בוגר.
אני מאשר (מבטיח) כי כל המידע הכלול בבקשה זו הינו נכון וכי כל ההכנסות מדווחות כדין .הנני מבין כי בית הספר יקבל כספים פדרליים
בהתבסס על המידע הנמסר על-ידיי .הנני מבין כי פקידי בית הספר עשויים לאמת (לוודא) את המידע .הנני מבין כי אם אמסור מידע שגוי
ביודעין ,ילדיי עלולים לאבד זכאות לקצבות ,ואני עלול להיעמד בפני דין.

חתמו כאן על-ידי הקלדת שמכם המלא ____________________________ :תאריך______________:
שלחו טופס ממולא זה בליווי כל המסמכים הנדרשים לכתובת הדוא"לFINANCIALASSISTANCE@PSBMA.ORG :

עריכה2021/4/23 :

