Đăng ký hỗ trợ tài chính
Năm học 2021-2022

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

Đăng ký Hỗ trợ Tài chính Hàng năm
Kính gửi Cha mẹ/Người giám hộ;
Đây là đăng ký hàng năm của Gia đình/Hộ gia đình để được hỗ trợ nhiều chương trình. Thủ tục đăng ký duy nhất này bao
gồm hầu hết các khoản học phí trong toàn năm học, ngoại trừ những chuyến đi thực tế hoặc chương trình tùy chọn và bữa
trưa tại trường yêu cầu đăng ký riêng để Miễn/Giảm lệ phí. Đơn này không ghi danh con bạn tham gia chương trình. Không
nhân viên, huấn luyện viên, giảng viên hoặc thành viên nào có thẩm quyền từ bỏ bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào mà không
có thư xác định thu nhập do Văn phòng Tài chính cung cấp.
Quyết định của Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Public Schools of Brookline dựa trên thu nhập của TẤT CẢ thành viên
trong hộ gia đình. Yêu cầu bất kỳ ai sống trong hộ gia đình đều phải nộp tài liệu thu nhập, bao gồm đối tác trong nhà, người
thân và bất kỳ cá nhân nào khác cư trú tại địa chỉ.

Từ danh sách tài liệu được chấp thuận bên dưới, vui lòng gửi tất cả tài liệu hợp lệ cho hộ gia đình bạn:
Thuế thu nhập hoặc trợ cấp nhà ở BHA:
1. Nếu bạn đã nộp thuế năm 2020; chúng tôi yêu cầu bản sao IRS 2020 của tất cả người lớn cư trú trong hộ gia đình. Chúng
tôi sẽ không chấp nhận tài liệu khai thuế từ bất kỳ nguồn nào khác ngoài IRS (không chấp nhận biểu mẫu 10-40). Hãy gọi
800‐908‐9946 hoặc truy cập https://www.irs.gov/. Trên trang chủ, nhấp vào “Get Your Tax Record” (“Nhận hồ sơ thuế”).
Nhấp vào “Get Transcript Online” (“Nhận bản sao trực tuyến”). Cung cấp miễn phí, 5‐10 ngày sau khi gửi yêu cầu.
2. Bảng tính toán/xác định thu nhập của Cơ quan quản lý nhà ở Brookline (yêu cầu tài liệu mới nhất từ người quản lý tòa
nhà BHA). Đây là tài liệu duy nhất yêu cầu nếu học sinh sống trong khu nhà ở BHA.
Thu nhập khác: Gửi bản sao dữ liệu gần đây nhất nếu bạn nhận được:
3. Nếu bạn là cha mẹ đơn thân, chúng tôi yêu cầu Thỏa thuận về Cấp dưỡng và Hỗ trợ Con cái (để yêu cầu tài liệu Cấp
dưỡng Con cái, hãy truy cập https://www.mass.gov/orgs/child-support-enforcement-division hoặc gọi 617-660-1234) ;
4. Tiền Trợ cấp An sinh (SSI) và Trợ cấp Khuyết tật;
5. Trợ cấp Thất nghiệp và Trợ cấp Thôi việc;
6. Thư Hỗ trợ Chuyển tiếp và Phúc lợi (cấp vào tháng 8 hàng năm hoặc theo yêu cầu của cha mẹ);
7. Hỗ trợ gia đình: quà tặng, quyên góp, tiền từ người ngoài hộ gia đình– nộp bản khai nhận hỗ trợ của gia đình.
Hỗ trợ nhà ở khác: Nộp bản sao thư xác định hoặc bản khai nhận hỗ trợ:
8. Phiếu nhà ở (Housing Voucher) theo Mục 8;
9. Hỗ trợ nhà ở (ví dụ nhà ở miễn phí thuê, sống với gia đình hoặc bạn bè) - nộp bản khai nhận hỗ trợ của gia đình.



Trẻ chăm sóc thay thế tại gia đình được xử lý như một hộ gia đình và không tính như một thành viên của gia đình mà
chúng đang cư trú hoặc trong thu nhập hộ gia đình của cha mẹ giám hộ.
Gia đình đi du lịch bằng THỊ THỰC –
o Thị thực Không định cư (ví dụ: thị thực B, F, H hoặc J) bạn không đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính.
o Thị thực định cư và bạn đã nộp Bản khai nhận hỗ trợ (tức là I-864, I-134) cùng đăng ký xin thị thực; bạn không đủ
điều kiện nhận Hỗ trợ Tài chính.

Hoàn thiện toàn bộ thông tin là cần thiết để đưa ra quyết định. Không xử lý đăng ký không đầy đủ. Sau khi đưa ra quyết định
đủ điều kiện hay không, bạn sẽ được thông báo về quyết định đó qua thư. Vui lòng đợi bốn tuần xử lý.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Public Schools of Brookline: https://www.brookline.k12.ma.us/
Trân trọng,
Mary Ellen Normen,
Phó Tổng giám đốc Hành chính và Tài chính

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

Chỉnh sửa: 23 tháng 4, 2021

Đăng ký hỗ trợ tài chính
Năm học 2021-2022

THE PUBLIC SCHOOLS OF BROOKLINE
333 WASHINGTON STREET
BROOKLINE, MASSACHUSETTS 02445
Cha mẹ/Người giám hộ Tên

Cha mẹ/Người giám hộ Họ

Số điện thoại

Địa chỉ (Đường, Thị trấn, Mã bưu chính)

Cha mẹ/Người giám hộ khác Tên

Cha mẹ/Người giám hộ khác Họ

Số điện thoại

Địa chỉ nếu khác ở trên

Địa chỉ email

Tên Người phụ thuộc/Con

Họ

Lớp 2021/22

Tên trường 2021/2022

Quy mô gia đình (tổng số người lớn + tổng số người phụ thuộc)

Tài liệu yêu cầu và chấp nhận
(cung cấp bản sao tất cả tài liệu phù hợp với thu nhập hàng năm của gia đình)

Đánh dấu
nếu có

1. Bản sao IRS 2020 https://www.irs.gov/ (không phải tài liệu thuế 10-40)
2. Bảng tính toán/xác định thu nhập của Cơ quan quản lý nhà ở Brookline.
Đây là tài liệu duy nhất yêu cầu nếu học sinh sống trong khu nhà ở BHA.
3. Thỏa thuận về Cấp dưỡng và Hỗ trợ Con cái
4. Tiền Trợ cấp An sinh (SSI) và Trợ cấp Khuyết tật
5. Trợ cấp Thất nghiệp và Trợ cấp Thôi việc
6. Thư Hỗ trợ Chuyển tiếp và Phúc lợi
7. Hỗ trợ gia đình: quà tặng, quyên góp, tiền từ người ngoài hộ gia đình
8. Phiếu nhà ở (Housing Voucher) theo Mục 8
9. Hỗ trợ nhà ở (ví dụ nhà ở miễn phí thuê, sống với gia đình hoặc bạn bè)
10. Tài liệu cho trẻ chăm sóc thay thế tại gia đình

NỘP ĐĂNG KÝ VỚI
GIẤY TỜ YÊU CẦU.

Không xử lý đăng ký nếu không có tài liệu yêu cầu.
Tất cả tài liệu được quét và hủy. Giữ bảo mật toàn bộ tài liệu cung cấp, không chia sẻ với bất kỳ văn phòng hay bộ phận nào khác và
không có trong bất kỳ hồ sơ của học sinh nào.
Người lớn thành viên hộ gia đình phải ký đơn đăng ký.
Tôi xác nhận (cam đoan) tất cả thông tin trong đăng ký này đúng sự thật và báo cáo toàn bộ mọi thu nhập. Tôi hiểu rằng nhà trường sẽ nhận
được quỹ Liên bang dựa trên thông tin tôi cung cấp. Tôi hiểu rằng các viên chức của trường có thể xác minh (kiểm tra) thông tin. Tôi hiểu rằng
nếu cố tình cung cấp thông tin sai lệch, con tôi có thể bị mất quyền lợi và tôi có thể bị truy tố.

Ký ở đây bằng cách nhập họ tên: _______________________________ Ngày:_______________

GỬI EMAIL ĐƠN ĐĂNG KÝ NÀY, ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU TỚI:
FINANCIALASSISTANCE@PSBMA.ORG

Chỉnh sửa: 23 tháng 4, 2021

