Learning to Succeed

Precisas de ajuda com sua aplicação para FAFSA?
Noite de ajuda grátis para a aplicação de assistência financeira federal FAFSA da Escola Deering
* Venha e receba ajuda para preencher o formulário da FAFSA na Internet www.fafsa.gov
Quem: Todos os alunos do último ano da Escola Secundária Deering e suas famílias
Quando: Terça-feira, 24 de Outubro de 2017 das 18:30hrs às 20:30
Onde: Escola Secundária Deering (Deering High School), Salas 309, 310, 311, 312,313 e 314
*Por favor chegue às 18:30hrs em ponto. Chegar a tempo lhe ajudará a preencher o formulário da FAFSA
durante a oficina. Os recursos são limitados e os que chegarem tarde terão que esperar até que alguém
esteja disponível para lhe ajudar.
Importante!
Ambos os alunos e os pais devem garantir um FSA ID cada um antes deste evento para ser capaz de
processar o seu FAFSA em tempo hábil.
Por favor, vá a fsaid.ed.gov para garantir um FSA ID tanto para o aluno como para os pais.
O que trazer:
1. Seu número de seguro social.
2. Sua carta de condução (se tiver).
3. Formulários W-2 de 2016 e qualquer outro comprovativo de renda recebida.
4. Declaração de Imposto de Renda de 2016 de seus pais (se os pais declaram o aluno como dependente) *
5. Seus comprovativos de renda em 2016 que não descontam impostos. Por exemplo, pagamento de Seguro
Social, Ajuda Temporária para Famílias com Necessidades (TANF), Bem-Estar Social (GA/Welfare),
Benefícios de Veteranos
6. Suas declarações correntes de conta bancaria
7. Informação sobre seus investimentos e negócio próprio
8. Se você não é cidadão Americano, traga um dos documentos listados abaixo.
9. SEU iPad da Deering High School
***Você está qualificado para participar se você tem a seguinte situação e documentação legal:
• Cidadão dos EUA
• Residente permanente dos EUA com Cartão de Residente Permanente (anteriormente conhecida
como Cartão de Registro de Estrangeiro ou "Green Card")
• Residente permanente condicional (I-551C)
• Outro estrangeiro com direitos com Registro de Entrada e Saída (I-94) do Departamento de
Segurança Nacional, que indique qualquer das designações seguintes: "Refugiado", "Asilo Concedido",
"Liberdade Condicional Indefinida ", "Liberdade Condicional Humanitária", ou "Participante CubanoHaitiano "
• Um cidadão da República de Palau (PW), da República das Ilhas Marshall (MH), ou dos Estados
Federados da Micronésia (FM).
Recursos disponíveis:
• Funcionários da Autoridade Finanças de Maine (FAME) vão explicar como funciona a ajuda
financeira para faculdade. Conselheiros de Deering High School e do programa "Make It Happen"
também estarão presentes para oferecer suporte.
• Intérpretes estarão disponíveis para oferecer apoio e tradução. Se você tem alguma dúvida ou
pergunta, por favor contacte a Tim Cronin, o Coordenador do Programa "Make It Happen", no
telefone 207-318-9775 ou cronit@portlandschools.org
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