2021-2022 Bishop’s Scholarship Fund
Perguntas Frequentes en Portugués
A missão do Bishop’s Scholarship Fund (BSF) é ajudar as famílias com necessidade a financiar
uma educação Católica. Em 2020-2021, concedemos por pouco US$2.700.000 em ajuda a
famílias das escolas primárias Católicas diocesanas do condado de Fairfield. Por favor, leia
atentamente todas as seções abaixo para descobrir como você pode se candidatar. O processo
de inscrição começa em 1º de fevereiro.

Quem pode se candidatar a assistência de matrícula?
Todas as famílias que têm filhos registrados ou são novos inscritos em uma escola primária Católica diocesanas
do condado de Fairfield (Graus K-8) e estão em necessidade financeira de assistência de matrícula.

Como aplicar?
Complete o aplicação FACTS Grant & Aid em www.FACTSmgt.com/aid, responda a todas as perguntas aplicáveis
à solicitação do Bishop’s Scholarship Fund e faça o upload de toda a documentação de suporte necessária. As
famílias podem digitalizar e fazer upload de documentos ou fazer upload de arquivos no formato JPEG ou PDF a
partir de um dispositivo móvel. Documentos enviados por fax e por correio não são mais aceitos. Por favor, note
que há uma taxa de processamento de pedidos não reembolsável de US $ 30,00 a pagar pelo cartão de crédito ou
informações bancárias. Apenas um pedido por família é requerido anualmente.
Qual é o prazo?
O prazo para estudantes de RETORNO é 15 de março de 2021 e para estudantes NOVOS 15 de abril de 2021.
Somente os aplicações de FACTS Grant & Aid enviados on-line até o prazo com todos os documentos de suporte
necessários serão considerados.
Como é atribuído o auxílio escolar?
O auxílio escolar é concedido a estudantes elegíveis com base em:
• Elegibilidade do programa
• Necessidade financeira
• Momento da apresentação completa do aplicação
• Confirmação do registro escolar

Quando será notificada uma decisão?
As notificações de premiação serão enviadas através de FACTS para as famílias que retornam, começando no
início de maio de 2021. Novas famílias receberão notificações por e-mail por meio do FACTS no final de maio de
2021.

Como aceito o prêmio?
Você receberá uma semana para aceitar o prêmio on-line no prazo designado. O crédito à sua conta de matrícula
será feito uma vez que sua inscrição sejam completas e verificadas.
Por favor, observe que, embora seja feito todo o possível para que se concedam assistência a todos as pessoas
elegíveis para o nosso programa, há financiamento limitado disponível a cada ano. Se o auxílio lhe for negado, por
favor contate a administração escolar imediatamente sobre opções adicionais que podem estar disponíveis para
você.
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Quais documentos eu preciso?
•

Formulários W-2 2020 (os W-2 são enviados em janeiro pelo seu empregador. Se não for recebido até
31 de janeiro, entre em contato com seu empregador).
• Declaração de Imposto Federal do IRS de 2019 ou 2020 (se você não receber W-2s, você deve enviar a
Declaração de Imposto de 2020).
 Se você não consegue localizar sua declaração de imposto, entre em contato com a Receita Federal no 1-800908-9946 e solicite uma transcrição da declaração de imposto.
 Se você não arquivar impostos, entre em contato com o Serviço de Receita Federal em 1-800-908-9946 e
solicite verificação sobre não-arquivamento.
Estou tendo problemas para fazer o upload dos meus formulários.
As famílias podem digitalizar e fazer upload de documentos ou fazer upload de arquivos no formato JPEG ou
PDF a partir de um dispositivo móvel. Documentos enviados por fax e por correio não são mais aceitos. Entre
em contato com sua escola para obter assistência.
Para esclarecer qualquer dúvida ou esclarecer o process de aplicação,
entre em contato direto com a FACTS pelo número (866) 441-4637.

