בתי הספר הציבוריים של ברוקלי
 333רחוב וושינגטון  ברוקלין ,מסצ'וסטס 02445
ֵטלֵפֹון(617) 730-2425 :
פַקס(617) 730-2601 :

מרי אלן דאן
סגן משנה למינהל וכספים
יישום סיוע כספי שנתי
הורי  /ות יקרים  /אפוטרופסים (ים);

ועדת ביה "ס העמידה לרשותה תהליך ריכוזי לסיוע כספי .היישום הוא יישום שנתי למשפחה  /בית עבור סיוע תוכנית מרובים .הליך זה יישום יחיד מכסה את רוב
דמי בית הספר בשנת הלימודים כולה ,למעט טיולים או תוכניות שדה אופציונליים,תוכניות לגיל הרך וארוחת צהריים בבית הספר ,הדורשות בקשה נפרדת לדמי
חינם  /מופחתים .לאף עובד ,מאמן ,סגל או חבר סגל יש את הסמכות לוותר על כל עמלה או חיובים ללא מכתב קביעת הכנסה שמסר משרד האוצר.
בתי הספר הציבוריים של תוכנית ברוקליין סיוע פיננסי תוכנית מבוססת על ההכנסה של כל בני הבית .כל מי שחי בביתך נדרש להגיש מסמכי הכנסה ,כולל שותפים
מקומיים,קרובי משפחה ,וכל אדם אחר המתגורר בכתובת.
כל המסמכים שסופקו נשמרים בסוד ואינם כלולים בקובץ הסטודנטים .כל המסמכים שהתקבלו נשמרים במשך שלוש שנים ולאחר מכן לגרוס ולהרוס .עותקים ניתן
לבצע במשרד האוצר ,ללא תשלום לך ,אם אתה שולח את הבקשה שלך באופן אישי .אם היישום נשלח בפקס או בדואר ,מסמכים לא יועתקו ויוחזרו אליך .לידיעתך,
אנו מבקשים שלא לשלוח מסמכים בדוא"ל מסיבות אבטחה.

מתוך הרשימה קיבל מסמכים להלן ,נא להגיש כל אלה הנוגעים לתמיכה של משק הבית שלך :
מס הכנסה :אם הגישו  2017מסים ,להגיש מס הכנסה עבור כל המבוגרים המתגוררים במשק הבית;
א .בשל חששות לגבי הגשת מס ,אנו דורשים IRSתמליל  -זמין חינם  5-10ימים לאחר הגשת הבקשה .
 אתה יכול להתקשר  800-908-9946או
ְל ַבקֵרhttps://sa.www4.irs.gov/irfof-tra/start.do;jsessionid=mHkJcM8EAhRddGZUerqB7fRS:

הכנסה אחרת :שלח עותק של הנתונים העדכניים ביותר ,אם תקבל:
 .2הכנסה משלימה לביטחון ( )SSIוהכנסה לנכות;
 .3דמי אבטלה ופיצויים;
 .4דמי מזונות ותמיכה בילדים (נדרש בנוסף להחזר מס;)
 .5סיוע מעבר מכתבים והטבות (שהונפקו כל אוגוסט או על פי בקשת הורה);
 .6תמיכה משפחתית :הכנסה שטרם מומשה ,מתנות ,תרומות ,כסף ממישהו מחוץ לבית  -להגיש תצהיר של תמיכה משפחתית
סיוע לדיור :להגיש העתק של מכתב נחישות או תצהיר של תמיכה:
 .7ברוקלין משרד השיכון הכנסה גיליון עבודה;
 .8סעיף  8שובר שיכון;
 .9דיור תמיכה (למשל דיור ללא דיור ,מתגורר  / wמשפחה או חברים)  -להגיש תצהיר של תמיכה משפחתית
 ההכנסה ההורה הלא  -הורה נחשבת כאשר אחד ההורים מקבל את ניכוי המס עבור התלויים ואין תיעוד של תמיכה בילדים.
 ילדי אומנה מטופלים כמשק בית אחד ואינם נכללים כחבר במשפחה בה הם מתגוררים או בהכנסה המשפחתית של ההורה המחזיק.
 הערה למשפחות הנוסעות ב - VISA -אם שלחת תצהיר של תמיכה (כלומר ), I-864, I-134יחד עם הבקשה שלך ויזה ,אתה לא זכאי לעזרה נוספת דרך
בתי הספר הציבוריים כמו זה עלול לגרום עונשים עבורך ועל חסות שלך.
השלמת כל המידע נחוצה כדי לקבוע .יישומים לא מלאים לא יעובדו .לאחר קבלת החלטה לגבי הזכאות ,תקבל הודעה על החלטה זו במכתב .המתן ארבעה שבועות
לעיבוד.
תקופת היישום נפתחת ב  1-במאי עבור  2019 - 2018שנת הלימודים .הזכאות לשנת הלימודים  2017-2018תסתיים ביום  31באוגוסט  .2018לקבלת מידע
נוסף ,בקר באתר האינטרנט של בתי הספר הציבוריים של ברוקלין: https://www.brookline.k12.ma.us/
בכנות,
מרי אלן נ 'דאן ,סגן מפקח על מינהל וכספים
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2018-2019שנת הלימודים

בתי הספר הציבוריים של ברוקליין

יישום סיוע כספי

הבקשה לא תועבר ללא תיעוד נדרש
ראה רשימה על צד הפוך

אי מתן הוכחה לכל ההכנסות יביא לעיכוב בעיבוד הבקשה.

.אל תשלח מקורות; לא ניתן להחזירם .עותקים ניתן לעשות בשבילך בבית הספר הציבורי של ברוקלין האוצר האוצר
.כל התיעוד מטופל בסודיות ופרטים אינם משותפים עם כל משרדים או מחלקות אחרות

כל המסמכים יחתכו לחתיכות קטנות לאחר שלוש
שם פרטי ואמצעי ביניים

שם משפחה

טלפון בבית

כתובת

הורה נוסף /שם פרטי של האפוטרופוס

שם משפחה

טלפון בבית

כתובת

Ia

בדוק את המבוגרים במשק הבית:
בן זוג  /איגוד אזרחי  /שותף

עַצ ְמָך
ַאחֵר

שֵ ם:

ַאחֵר

שֵ ם_________________________________ :

חינם  /מופחת ארוחות צהריים
יישלחו לכל משקי הבית בחודש
.ספטמבר

_________________________________מערכת יחסים:
מערכת יחסים:

טופס זה אינו חתום על הילד שלך עבור תוכניות.
1b

רשימת כל התובעים החיים איתך:
שם פרטי

שם משפחה

מערכת יחסים

2018/19כיתה

2018/1920בית הספר

הזן סה"כ מבוגרים טענו על החזר מס.
המספר הכולל של תלויים שנטען על ידך בהחזר המס שלך מופיע
ב b 1-לעיל

,הערה :שורה זו צריכה לקשור לקו  6ד ' ,טופס 1040
של החזר המס האחרון
2a

המספר הכולל שנטען על ידך בהחזר המס שלך מופיע ב  1-א 'וב  1-ב' לעיל

לספק עותקים של כל הכנסה שנתית התומכת הילדים  /המשפחה שלך:
בדוק אם כלול

תיעוד שהתקבל
 2017 .1שירות מס הכנסה פנימי ,התקשר  800-908-9946או לבקר https://sa.www4.irs.gov/irfof-tra/start.do

סיבה לא כלולה
)צרף הסבר אם יש צורך((

 . 2ברוקליין רשות השיכון אימות  /חישוב גליון עבודה;
 .3סיוע מעבר מכתבים והטבות;  781-388-7375או ;1-800-249-2007
 .4הכנסה משלימה לביטחון ( )SSIונכות;
 .5סעיף  8שובר דיור;
 6.הסכמי מזונות ותמיכה בילדים
 7.תגמול אבטלה ופיצויים;
 .8תיעוד לילד פוסטר (ילדי אומנה מטופלים כמשק בית אחד ואינם נכללים כחבר במשפחה בה הם מתגוררים או בהכנסה
המשפחתית של ההורה המחזיק).
 .9הכנסה להורה שאינו משמורת נחשבת כאשר אחד ההורים מקבל את ניכוי המס עבור התלות ואין תיעוד של תמיכה בילדים:
 . 10.הכנסה שלא כדין,מתנות ,תרומות ,תמיכה משפחתית (למשל דיור חינם להשכרה ,כסף ,וכו ') מחוץ מחוץ לדירה יש לדווח
לדווח על תמיכה כספית.

על בעל הבית הבוגר לחתום על הבקשה.
 .אני מבין כי בית הספר יקבל כספים הפדרלי מבוסס על המידע שאני נותן.אני מאשר (מבטיח) כי כל המידע הכלול עם יישום זה נכון וכי כל ההכנסות הוא דיווח
 .אני מבין שאם אני בכוונה לתת מידע כוזב ,הילדים שלי עלולים לאבד את היתרונות ,ואני יכול להעמיד לדין.אני מבין שאנשי בית הספר יכולים לאמת (לבדוק) את המידע
תחתום כאן ___________________________________________ :X:שם הדפוס:__________________________________ :

Mary Ellen Dunn, Deputy Superintendent for Administration and Finance,
The Public Schools of Brookline, 333 Washington Street, Brookline, MA 02445
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