
 

 

RISING TIDE PRESCHOOL 
INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA ESCOLAR & FICHA DE INSCRIÇÃO  

2020-2021 
 
Agradecemos o seu interesse em nosso Programa de Bolsa Escolar da Rising Tide. Este programa de desconto  
foi criado para ajudar famílias na escolha de uma educação infantil de alta qualidade. Entendemos que despesas 
com pré-escola podem gerar um peso no orçamento familiar. Neste sentido, procuramos ajudar as famílias 
qualificadas a reduzirem seus custos por meio de bolsas de estudo. Será dada preferência a minorias que 
normalmente são sub-representadas em programas de pré-escola. As bolsas são limitadas e podem sofrer 
variaçãos de ano a ano, dependendo dos fundos disponíveis. 
 
Para se inscrever na bolsa escolar da Rising Tide Preschool, preencha e envie a ficha de inscrição em anexo, 
juntamente com uma cópia de sua declaração de imposto de renda federal de todos os contribuintes do lar, 
para a Diretoria da Bolsa de Estudos Rising Tide. 
 
Objetivos da Bolsa Escolar:   
 
● Promover uma experiência pré-escolar de qualidade à crianças, cujas famílias não podem pagar as 
mensalidades integrais da Rising Tide Preschool. 
● Ajudar a garantir a diversidade econômica e social na Rising Tide Preschool. 
 
 
Critérios para a qualificação:  
 
● Seu filho terá que ter 2, 3 ou 4 anos a partir de 1º de setembro de 2020. 
● Seu filho frequenta ou frequentará a Rising Tide Preschool. 
● Sua família atende os parâmetros da tabela de renda apresentada. Observe que esta trata-se da renda 
bruta e inclui salários / vencimentos / estipêndios, benefícios de desemprego, SSI, FIP, Social Security, Child 
Support, benefícios para veteranos e empréstimos diretos a estudantes. 
 
Período do Contrato da Bolsa De Estudo: 
As famílias podem se inscrever para receber uma bolsa de estudos a qualquer momento durante o ano letivo. 
As bolsas são oferecidas continuamente e prevê-se que o período de contratação seja de um ano letivo 
terminando em 31 de agosto. Os candidatos precisarão se inscrever novamente a cada ano, caso continuem 
precisando de assistência financeira. 
 
 



 

 

 
Se o seu filho receber uma bolsa de estudos, o pagamento será feito diretamente na Rising Tide. O pagamento 
do saldo restante da mensalidade será exigido pela pre-escola Rising Tide, sendo de responsabilidade dos pais 
/responsáveis. 
 
 
Política de Assiduidade:  
 
A assiduidade na pré-escola será monitorada pela escola e informada mensalmente ao Departamento do 
Programa de Bolsa de Estudo da Rising Tide. Será exigida pelo menos 85% de presença para participação no 
programa de bolsas. Se a criança estiver doente e faltar à escola, esses dias não serão incluídos no requisito 
de assiduidade de 85%, caso um atestado médico for apresentado.  
 
 
Se a frequência cair abaixo de 85%, um aviso será dado aos pais pela gerência do programa. Na segunda vez 
que a frequência cair abaixo de 85%, a criança será desligada do programa de bolsa e não será autorizada a 
voltar ao programa de desconto durante o ano letivo em questão. A mensalidade integral da pré-escola Rising 
Tide será então de responsabilidade dos pais / responsáveis. 
 
 
Parâmetros de Fundos da Bolsa de Estudo:  
 
Os fundos da bolsa de estudos serão distribuídos ao longo do ano acadêmico para as famílias que se 
qualificarem, após análise da Diretoria da Rising Tide Preschool. 
 
A tabela abaixo demonstra os níveis de renda mediana de 2020 para o condado de Nantucket. Os requisitos 
para as bolsas de estudo da Rising Tide são de 120% ou abaixo da Renda Média Por Área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Renda Média do Condado de Nantucket 2020 

PESSOAS NA 
FAMILÍA/CHEFE DE 
FAMÍLIA RENDA MÉDIA 

  50% 80% 100% 120% 

1 $40,850 $56,150 $81,700 $98,160 

2 $46,700 $64,150 $93,400 $112,200 

3 $52,550 $72,150 $105,100 $126,240 

4 $58,350 $80,150 $116,700 $140,160 

5 $63,050 $86,600 $126,100 $151,440 

6 $67,700 $93,000 $135,400 $162,600 

7 $72,400 $99,400 $144,800 $173,880 

8 $77,050 $105,800 $154,100 $185,040 

 
 
A inscrição para a bolsa de estudo da Rising Tide não será considerada até que a inscrição seja preenchida e 
uma cópia da Declaração de Imposto de Renda da família (ou todas as documentações de comprovação de 
renda familiar) tenham sido recebidas. 
 
Inscrições e dúvidas deverão ser encaminhadas diretamente para:  
Meghan Washington     Meghan@risingtidepreschool.org    
Rising Tide Scholarship Manager    508-825-5610 
Rising Tide Preschool 
16 Newtown Road 
Nantucket, MA 02554 

 
 
 
 
 



 

 

 
2020-21 FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDO DA RISING TIDE PRESCHOOL  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A CRIANÇA 

Nome  

Data de Nascimento ___/___/______ A criança mora com Mãe/Pai 
Outro__________ 

Masculino/Feminino  Etnia  

Língua Materna da 
Criança 

 Língua Secundária da 
Criança 

 

Endereço Físico  Endereço de 
Correspondência (se 
aplicável) 

 

Números de Dias por 
Semana na RTP 
 

   

INFORMAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA  

Nome do Contato 
Principal 
 

 Parentesco com a 
criança 

 

Endereço Físico  Endereço de 
Correspondência (se 
aplicável) 

 

Número do telefone fixo  Local de trabalho  

Número do celular  Número do telefone 
comercial  

 

Email  Etnia  

Estado Civil  Língua Materna   

Nível de Instrução __Ensino Médio __GED ou Curso Profissionalizante  _ 2 anos de Ensino 
Superior   



 

 

_4 anos de Ensino Superior  _Mestrado ou maior 

Liste todas as outras pessoas que moram em sua casa (incluindo outros menores) 

Nome Parentesco com a 
criança 

Empregador (se aplicavél) 

   

   

   

   

   

   

Números de adultos que moram na casa  

Números de menores que moram na casa  

INFORMAÇÕES SOBRE A FINANÇA 

Contribuem na família Mão/Pai/Outro __________ 

O Chefe de Família 
trabalha 

Tempo integral  
Meio período  

  

  Renda $ 

  Child Support/Pensão 
alimentícia 

$ 

  Desemprego/Social 
Security  

$ 

  Outros (SNAP, WIC, $ 



 

 

por favor especifique) 

  Renda TOTAL mensal 
de todos os 
contribuintes antes dos 
impostos 

$ 

Com qual valor você acha que sua família pode contribuir mensalmente? 
(Você deve inserir um valor em dólares aqui) 
 

$ _______ 

 
A cópia da declaração de imposto renda deve ser incluída com esta ficha de inscrição, do contrário, 
não será processado até que a documentação necessária seja recebida. 
 
 
Documentação: 

● Cópia da Declaração do Imposto de Renda de todos os contribuintes da família. 
● Se a Declaração de Imposto de Renda não estiver disponível, será necessária a apresentação dos 

últimos dois contracheques mensais de todos os contribuintes da família. 
○ Ou o último extrato bancário que demonstre ganho por invalidez, desemprego, social security, 

child support, ou outra renda. 
 
 
Ao assinar abaixo, você concorda com os termos de participação ao Programa de Bolsas de Estudo da Rising 
Tide, incluindo as exigências de frequência,  co-pagamento e liberação de informações para a pré-escola Rising 
Tide para coleta de dados e relatórios do programa. Você também afirma que todas as informações acima estão 
corretas e que todas as informações relevantes para o processamento desta petição foram divulgadas. Suas 
informações pessoais serão mantidas em sigilo. 
 
 
______________________________    ____________________ 
Assinatura do Pai/Mãe/Responsável       Data 
 
 
As inscrições para bolsas de estudo são analisadas pela Diretoria da Rising Tide Preschool e concedidas com 
base nas necessidades. Nomes e outras informações de identificação são usados apenas para cobrança e 
manutenção de registros e serão mantidos em sigilo pela Direção da pré-escola Rising Tide. No caso de déficit 
de fundos e / ou alta demanda por bolsa de estudos, a Diretoria poderá solicitar informações adicionais sobre 
sua ficha de inscrição. 
 


