Give A Kid A Chance
(Dê uma chance a uma criança)
Programa De Volta à Escola

18 de julho de 2020

Queremos ajudar às crianças do condado de Cherokee a se preparar para o ano letivo de 2020-2021!

"Give A Kid A Chance" é um serviço de volta à escola que fornece os seguintes serviços gratuitamente:
Devido ao COVID19, ou GAKAC oferecerá serviços gratuitos limitados neste verão para manter nossos alunos e sua
família saudáveis. Ou programa será feito por serviço no carro (drive-through) no local de sua escolha. A seguir, são os
recursos oferecidos:

Mochila
Materiais Escolares
Escolha uma opção abaixo: apenas 1 solicitação (formulário) será aceita por família. Por favor, não envie nem preencha
duplicatas.
1) Não preencha este formulário e se inscreva online em www.giveakidachance.org (antes de 20 de junho) O
2) Retornar o formulário preenchido ao coordenador do almoço de verão (antes de 20 de junho) O
3) Envie o formulário para: GAKAC PO Box 471 Holly Springs, GA 30142 (até 15 de junho)

Por favor, especifique a preferência de localização de retirada: (veja o local)
Hillside United Methodist Church - 4474 Towne Lake Parkway, Woodstock, GA 30189
Canton First Baptist Church - 1 Mission Point, Canton GA 30114
A data de retirada é 18 de julho. Sua hora marcada será comunicada por e-mail 2-3 semanas antes desta data.

Para garantir que nos recebamos sua informação, complete o formulário de forma legível utilizando somente uma caneta preta ou azul.

Nome do pai/guardião legal: ____________________________________Apellido:________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________________________ O correio electrónico se utiliza para notificar-lhe da
data, hora e local da entrega das suas materiais GAKAC

Endereço:_________________________________________________________________
Código postal: ________________________________________

Cidade: ___________________________________

Número de telefone: ____________________________________

As crianças devem ter 5 anos de idade até 1º de setembro de 2020 e se inscrever em Jardim de Infância para serem elegíveis
para este Evento. (Crianças pré-K e crianças que ingressaram na universidade não são elegíveis para este evento)
Nome da criança

Sobrenome da criança

Data de
nascimento
o

/ /
Mês/Dia/A
/ ñou
/
/
/
/
/

/
/
/
/

Gênero
(círculo)
F/M

Nome da escola
agosto de 2020

Grau
(K-12)

Código
Étnico

# dos Código
Étnicos
1 - Branco

F/M

2- Afro-americano

F/M

3- Hispânico

F/M

4- NativoAmericano

F/M

5- Asiático

F/M

6- Outros

Ao preencher este formulário, concordo que sou o pai ou responsável legal das crianças cujos nomes aparecem na lista acima. Concordo que Give A Kid A Chance
Cherokee, Inc. tem o direito de fornecer e compartilhar informações com agências no Condado de Cherokee para garantir que os mesmos bens não sejam fornecidos
por outras agências.

Qualquer dúvida ligue para Nilda Tippins 423-939-9031.
Assinatura obrigatória do pai ou do guardião legal:_______________________________________________________________________________________

