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Perguntas Frequentes 
Programa de Apoio a Famílias Dr. Florence Seldin 

 
 

Como posso saber se o meu filho é elegível para o Programa de Apoio à Família? 
 

• Você é residente de Chatham e tem comprovante de residência. 
• O seu filho (a) terá 3 ou 4 anos de idade até 31 de Agosto deste ano letivo e mora com você. 
•    Você tem a certidão de nascimento original de seu filho (a). 
• A pré-escola licenciada concordou em matricular seu filho (a). 

 
Quanto apoio financeiro meu filho (a) pode receber? 
 

• Crianças com três anos de idade são elegíveis para um máximo de US $ 5.000 por ano. 
• Crianças com quatro anos de idade são elegíveis para um máximo de US $ 5.000 por ano. 

 
Como posso solicitar este apoio financeiro? 
 

• Preencha uma inscrição da cidade de Chatham e anexo e adicione toda a documentação necessária 
(Se seu filho ainda não estiver matriculado em um programa, escolha uma pré-escola licenciada e 
solicite a matrícula de seu filho (a).) 
 
Quais pré-escolas licenciadas/creches são elegíveis para o programa? 
 

• Chatham: The Rocking Unicom 
• Harwich: YMCA Cape Cod Harwich, Three Harbors Preschool 
• Brewster The Family School, The Laurel School 
• Dennis: Little Stars, Scargo School 
• Orleans: The Learning Garden, Meetinghouse Preschool 
• Monomoy Integrated Preschool 

 
(Esta não é uma lista completa de todas as pré-escolas licenciadas na nossa área. Estas são opções 
sugeridas que podem ser levadas em consideração pelos pais, não endossamos nenhuma escola 
especificamente.) 
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O valor do benefício é baseado no rendimento familiar? 
 

Não, é baseado em residência, age, e escolha da escola. A cidade de Chatham quer que crianças 
tenham acesso a programas pré-escolares, assim como outros programas escolares . Todo mundo 
paga por escolas através de impostos pagos sobre propriedades e não com base em renda, e isso.se 
enquadra no mesmo conceito. A cidade apoia este programa porque apoia os pais que trabalham 
ou que poderão trabalhar mais, fortalecendo nossas famílias e a economia local, além de ajudar os 
pais com os altos custos de moradia e outras necessidades. Este é um subsídio que ajuda as nossas 
famílias e empresas locais. 

 
Se meu filho já estiver em uma pré-escola/creche licenciada, ainda sou elegível para me 
inscrever? 

 
Sim, desde que você atenda aos critérios de elegibilidade e a escola seja licenciada, e concorde em 
fazer parte do programa. 

 
Como o programa de pré-escola/creche licenciado será pago? 

 
A escola pode enviar boleto diretamente para a Cidade de Chatham todos os meses em que prestar 
o serviço.  

 
Este dinheiro pago pela Cidade e enviado para as pré-escolas licenciadas/programas de 
cuidados infantis serão tributáveis para os pais? 

 
Não. Os pagamentos vão didiretamente aos provedores da Cidade para pagar pelo serviço, como 
outros serviços que a Cidade fornece, portanto, não é tributável, nem dedutível pelos pais. (Os 
pais ainda podem deduzir quaisquer pagamentos adicionais que fizerem pelos cuidados infantis 
dos seus impostos.) 

 
Qual é o impacto deste programa? 

 
O objetivo da nossa cidade é manter uma comunidade vibrante, saudável, e orientada para a 
comunidade durante todo o ano. As cidades vizinhas de Cape Cod já implementaram programas 
semelhantes e obtiveram sucesso imediato. Ao olharmos para o futuro da nossa cidade e dos seus 
residentes, precisamos estar cientes da falta de habitação acessível, do aumento dos custos de vida, 
e da necessidade de apoiar as nossas jovens famílias. Esta dedicação às nossas famílias e crianças 
pequenas será ainda mais apoiada pela implementação deste programa. Isso permitirá que as 
famílias que trabalham, tenham um maior grau de estabilidade, sabendo que seus filhos estão 
seguros e bem cuidados enquanto trabalham por meio de programas e apoio de sua comunidade. 
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APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE 
APOIO À FAMÍLIAS DR. FLORENCE 

SELDIN (FY2023) 
 

Nome dos pais/responsáveis:     Data:     /__/______ 
 

Endereço para correspondência:     _ 
 

Endereço Residencial:     
 

E-mail principal:    
 

 Telefone: (       ) _____________

 
1.) Comprovante de Residência (OBRIGATÓRIO) 

• Documento de Identidade contendo o endereço em Chatham 
 

Comprovante de residência (anexar ou digitalizar um) 
• Imposto predial 
• Cópia do contrato de locação do imóvel 
• Conta de serviços públicos dos últimos sessenta (60) dias 

 
2.) Informações sobre a criança/crianças que frequentarão a pré-escola 

• Anexe ou digitalize uma cópia de uma certidão de nascimento para cada criança 
mencionada abaixo. 

 
► Nome da criança: ______________________________________ D.B. _____/_____/_____.  
 

(  )  A criança terá três (3) anos de idade em/ou antes de 31 de agosto de 2022 para se      

qualificar para o primeiro ano de creche ou pré-escola.   

 (  ) A criança terá quatro (4) anos de idade em/ou antes de 31 de agosto de 2022    

para se qualificar para o primeiro ano de creche ou pré-escola. 

 

APENAS PARA USO 
OFICIAL 

 
Recebido:  __/__/__ 
INICIAIS:      
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Nome da Escola:     
 

Endereço:     Cidade:  ________ CEP:    _____ 
 

Nome da Pessoa de contato na escola: _____________________________________ 
 
Telefone:     E-mail:     

 
Horário Escolar: M  T  W  TH  F                 Dia inteiro:           ½Dia:   

 
Explicar se diferente:   ____________________________________________________ 
 

► Nome da criança: ______________________________________ D.B. _____/_____/_____.  
 

(  )  A criança terá três (3) anos de idade em/ou antes de 31 de agosto de 2022 para se      

qualificar para o primeiro ano de creche ou pré-escola.   

► (  ) A criança terá quatro (4) anos de idade em/ou antes de 31 de agosto de 2022 

para se qualificar para o primeiro ano de creche ou pré-escola. 

  
 

Nome da escola:             

Endereço:    Cidade:   CEP:       

Nome da pessoa de contato na escola: _______________________________________ 

Telefone:    E-mail:     

Horário Escolar: M T  W  TH  F                   Dia inteiro:          ½Dia:     

Explicar se diferente:     _ 

 
3.) Comentários ou informações adicionais que gostaria de nos fornecer: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4.) Se o seu filho não estiver matriculado em uma escola, você pode procurar serviços de 

qualquer escola licenciada. A lista de escolas licenciadas está no site do município: 
https://www.chatham-ma.gov 
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Envie a inscrição preenchida para: 
 

Town of Chatham 
Attn: Town Mnager’s Office 

549 Main Street 
Chatham, MA 02633 

 

Ou scan/envie um e-mail para: snealy@chatham-ma.gov   

mailto:snealy@chatham-ma.gov
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MUNICÍPIO DE CHATHAM  
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O 

PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR  
(Forneça cópias de todos os itens abaixo) 

□ formulário de inscrição preenchido; 
□ Cópia da certidão de nascimento da criança/filhos 
□  Boleto do imposto fiscal/cópia do contrato de locação do imóvel/conta de   

utilidade dos últimos 60 (sessenta) dias 
□ Comprovante de residência na forma de um documento de identificação  

emitido com um endereço de Chatham (pai/mãe/responsável). 

 

Todos os documentos devem ser fornecidos antes que o pedido seja 
processado. 


