
      MAYNARD ESCOLAS PÚBLICAS
 

Maynard Escolas Públicas • 3-R Tiger unidade • Maynard, Massachusetts 01754 • 978

 
pedido de levantamento da FEE transporte público

 
Por favor envie um pedido para cada criança para o qual
Verificação da renda atual deve ser apresentado antes do início de cada ano escolar.
 
 
Nome do 
 
estudante:Endereço: 
 

 
Membros do Agregado Familiar

 
 
 
 
 
 
Por favor, preencha este formulário, anexar cópias de todos os documentos abaixo que são aplicáveis à 
sua família e-mail para o endereço acima:
 
formulário de imposto 1040ano atual 
(Self-employed incluem esquema C) Última DSS Custódia Form
últimos três recibos de pagamento 
Deficiência 
 
Certifico que todas as informações acima são verdadeiras e corretas e que toda a renda é 
que esta informação é para o único propósito de determinar a elegibilidade para uma renúncia, é confidencial, e 
que deturpação deliberada me desqualificar da consideração de uma tal renúncia.
 
 
Assinatura pai: _________________________
 

A Maynard Escolas Públicas de não discriminar com base em raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, religião, origem 
étnica ou nacional, deficiência física ou mental, condição de
outra condição protegidos por lei. 
 
 

Por favor, não escrever neste espaço
 
Elegibilidade Determinação: Aprovado: ______ negado ______
 
Motivo para Negação: Renda Too High _____ incompleta 
 
 
Portuguese 

 
MAYNARD ESCOLAS PÚBLICAS
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pedido de levantamento da FEE transporte público 

Por favor envie um pedido para cada criança para o qual você está solicitando uma renúncia. 
Verificação da renda atual deve ser apresentado antes do início de cada ano escolar.

Membros do Agregado Familiar 
Renda Mensal Outras Receitas 

  
  
  
  
  
  

Por favor, preencha este formulário, anexar cópias de todos os documentos abaixo que são aplicáveis à 
mail para o endereço acima: 

           Documentação TANF      Prova dedesemprego
ncluem esquema C) Última DSS Custódia Form Prova de pagamentos de pensão alimentícia

      Prova de pagamentos / SS 

Certifico que todas as informações acima são verdadeiras e corretas e que toda a renda é relatado. Eu entendo 
que esta informação é para o único propósito de determinar a elegibilidade para uma renúncia, é confidencial, e 
que deturpação deliberada me desqualificar da consideração de uma tal renúncia. 

Assinatura pai: _________________________________________________________________________

Aviso de Não Discriminação 
A Maynard Escolas Públicas de não discriminar com base em raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, religião, origem 
étnica ou nacional, deficiência física ou mental, condição de veterano de guerra, deficiência, falta de moradia, ou qualquer 

Por favor, não escrever neste espaço 

Elegibilidade Determinação: Aprovado: ______ negado ______ 

Motivo para Negação: Renda Too High _____ incompleta ______ 

MAYNARD ESCOLAS PÚBLICAS 

2222 • www.maynard.k12.ma.us 

você está solicitando uma renúncia. 
Verificação da renda atual deve ser apresentado antes do início de cada ano escolar. 

 total Renda 
Mensal 

 
 
 
 
 
 

Por favor, preencha este formulário, anexar cópias de todos os documentos abaixo que são aplicáveis à 

Prova dedesemprego 
Prova de pagamentos de pensão alimentícia 

Prova de pagamentos / SS 

relatado. Eu entendo 
que esta informação é para o único propósito de determinar a elegibilidade para uma renúncia, é confidencial, e 

________________________________________________ 

A Maynard Escolas Públicas de não discriminar com base em raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, religião, origem 
veterano de guerra, deficiência, falta de moradia, ou qualquer 


