Fundo para Bolsas do Bispo 2016-2017
A missão do Fundo para Bolsas do Bispo é ajudar famílias a financiar uma educação católica.
Neste último ano, o FEB concedeu mais de US$2.000.000 em auxílio a famílias das escolas
fundamentais diocesanas do condado de Fairfield. Por favor, leia atentamente todas as seções
abaixo para descobrir como você pode se candidatar.
Quem pode se candidatar a uma bolsa de estudos?
Todas as famílias com filhos matriculados ou que considerem matricular os seus filhos em uma
escola de ensino fundamental católica com patrocínio da diocese do Condado de Fairfield
(Turmas Pré-K-8) e que estejam necessitadas de assistência financeira. Mesmo que você tenha se
candidatado a e/ou recebido assistência de algum de nossos programas anteriores, você deverá
preencher e enviar um novo formulário para o ano escolar de 2016-2017. O auxílio será
concedido com base na ordem de chegada das famílias que demonstrarem necessidade.
Qual é o prazo?
Apenas candidaturas completas enviadas com todos os documentos de apoio serão consideradas.
O prazo para o envio de uma candidatura é terça-feira, 15 de março de 2016. Candidaturas
completas recebidas após essa data ainda serão consideradas, mas não terão prioridade para o ano
escolar de 2016-2017.
Como se candidatar?
Complete a candidatura à Bolsa e aos Auxílios em www.FACTSmgt.com/aid e envie a
documentação de apoio solicitada. É altamente recomendável que você digitalize e envie os
documentos, em vez de enviá-los por correio ou fax, meios que podem atrasar significativamente
o seu processamento. Por favor, atente ao fato de que há uma taxa não reembolsável de
processamento da candidatura no valor de US$30,00, pagável por meio do cartão de crédito. É
necessária apenas uma candidatura por família.
Como as bolsas são concedidas?
 Serão concedidas bolsas de estudo para estudantes elegíveis com base em:
o Elegibilidade de acordo com o programa
o Necessidade Financeira
o Tempo de recebimento e de complemento da candidatura
o
 Serão enviadas notificações às famílias a partir de 1 de abril de 2016. Uma candidatura
não será apreciada para o auxílio até que seja completamente preenchida e que
TODA a documentação de apoio tenha sido recebida.
 Você terá um prazo para aceitar o auxílio; o crédito será feito na sua contamensalidade uma vez completado o seu processo de matrícula e inscrição.
Por favor, observe que, embora seja feito todo o possível para que se concedam bolsas a todos
aqueles que delas necessitam e que são elegíveis para o programa, os recursos são limitados e
têm uma base anual. Se o auxílio lhe for negado, por favor contate a administração escolar para
conversar a propósito das opções adicionais que podem estar disponíveis para você.

Fundo para Bolsas do Bispo 2016-2017
Candidatura à Assistência de Mensalidade
De que documentos preciso?
1. Formulário 2015 W-2
2. Declaração de imposto de 2014 ou2015 1040
Não consigo encontrar a minha declaração de imposto.
Se você não consegue localizar a sua declaração de imposto, entre em contato com o Serviço de
Receita Interna pelo número 1-800-908-9946 e solicite uma segunda via.
Eu sou isento de impostos.
Se você é isento do pagamento de impostos, entre em contato com o Serviço de Receita Interna
pelo número 1-800-908-9946 e solicite a verificação da isenção.
Pede-se um Calendário/Formulário da minha declaração, mas eu acho que não enviei
nenhum.
Solicita-se um Calendário (frequentemente C, K etc.) ou formulário porque um dos campos que
você preencheu na sua declaração de imposto indica que você enviou esse calendário. Ele deve
ser apresentado para que a sua candidatura seja considerada completa.
Estou com problemas para enviar os meus formulários pela Internet.
É melhor encontrar uma maneira de digitalizar os seus documentos. Enviar os formulários por
correio ou fax para a FACTS reduzirá significativamente a velocidade do processamento da sua
candidatura, e você pode acabar perdendo o prazo para a finalização. Por favor, entre em contato
com a escola caso precise de ajuda.

Para esclarecer qualquer dúvida ou esclarecer o process de
candidatura,
entre em contato direto com a FACTS pelo
número (866) 441-4637.

