CÁC GIA ĐÌNH RANDOLPH CHÚ Ý
NHU CẦU HỖ TRỢ TÀI TRỢ TRẺ EM
Bailey Boyd Associates, kết hợp với Thị trấn Randolph đang có kế hoạch nộp đơn xin hỗ trợ tài trợ chăm sóc
trẻ em cho những cư dân có thu nhập trung bình thấp thông qua Khoản tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng từ
Bộ Gia cư & Phát triển Cộng đồng Massachusetts. Chương trình, nếu được tài trợ, sẽ cung cấp các khoản trợ
cấp lên đến 6.000 đô la cho mỗi trẻ em từ 0-13 và 16 tuổi bị khuyết tật. Ngân quỹ được trả trực tiếp cho nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em khi ghi danh vào một chương trình được cấp phép, trong nỗ lực hỗ trợ các
gia đình tìm kiếm hoặc duy trì việc làm. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể được hưởng lợi từ chương trình
này, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này và gửi lại địa chỉ bên dưới. Nếu nguồn tài trợ được đảm bảo, tất cả
những người đã gửi thông tin của họ sẽ được cung cấp đơn đăng ký tham gia.

Tên: __________________________________________ Số điện thoại: ______________________________
Địa chỉ gửi thư: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Trên bảng dưới đây xin vui lòng:
- Khoanh số người trong gia đình bạn
- Số tiền dưới quy mô hộ gia đình của bạn là tổng thu nhập tối đa cho phép của hộ gia đình trong 12
tháng qua.
Quy mô hộ gia đình
Thu nhập hàng năm

1 người
$70,750

2 người
$80,850

3 người
$90,950

4 người
$101,050

5 người
$109,150

6 người 7 người 8 người
$117,250 $125,350 $133,400

- Có ai trong nhà bị tàn tật không? Đúng _____ Không _____
- Có bao nhiêu con của bạn đủ điều kiện tham gia chương trình này?____________
- Chương trình này có hỗ trợ bạn trong việc đảm bảo hoặc duy trì việc làm không? Đúng _____ Không _____

Vui lòng quay lại:
Bailey Boyd Associates, Inc. 9 Hillside Road, Scituate, MA 02066, cboyd@baileyboyd.com
Tất cả tên và thông tin liên lạc sẽ được giữ bí mật.

