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FOLHA DA INFORMAÇÃO DOS PAIS 

 

O EEC mantém uma lista de espera centralizada estadual para a assistência financeira para educação e 

cuidados infantis.  As famílias podem ser adicionadas à lista de espera por uma Agência de Recursos e 

Referência de Cuidados Infantis(CCR&R), um Provedor de Cuidados Infantis Contratado ou ao ligar para Mass 

211 (disque "2-1-1" em seu telefone).  Se você deseja colocar o seu nome na lista de espera do EEC, ser-lhe-á 

pedida a seguinte informação: 

• Nome de todos os residentes no domicílio (i.é pais/tutores e todas as crianças dependentes); 

• Necessidade do serviço (i.é participação em uma atividade aprovada) para cada pai/tutor tais como 

emprego, educação ou treinamento, procura de trabalho, ou deficiência de pais; e 

• Renda bruta total da família, incluindo as rendas salarial e não salarial, tais como pagamentos, SSI, 

sustento da criança (monetário ou em espécie), renda de aluguel, TAFDC, etc. 

Você deve divulgar quaisquer alterações nas informações acima para o seu agente da lista de espera ou pedir 

sua remoção, se não precisa mais de assistência financeira de cuidados infantis.  Você também pode 

atualizar seu registro da lista de espera, ver o seu status e o seu histórico de notificação online.   Favor 

contatar o Mass 211 (disque "2-1-1") para ter acesso ao instrumento online. 

Enquanto na lista de espra, você receberá vários comunicados do EEC, incluindo: 

• CARTA DE CONFIRMAÇÃO - esta carta vai confirmar a data que seu nome foi colocado na lista de espera 

(data da solicitação), quantos filhos foram colocados na lista, e também fornecer-lhe uma ID de 

Domicílio.  Sua ID de Domicílio deve ser usada quando referir à sua solicitação para a lista de espera. 

• CARTA DE RENOVAÇÃO - você receberá esta carta se não tiver atualizado seu registro na lista de espera, 

nos últimos 12 meses.   

• CARTA DE REMOÇÃO - você receberá esta carta se solicitar a sua remoção da lista, se for julgado como 

inelegível para assistência financeira para cuidados infantis, ou recusou três ofertas para assistência. 

 

Se você deixar de responder a qualquer uma das cartas, sua família será removida da lista de espera.  Se 

contatar um agente de lista de espera dentro de 30 dias após a remoção, seu nome será recolocado na lista 

com a data de sua solicitação original.  Se contatar um agente de lista de espera depois de 30 dias, seu nome 

será recolocado na lista com uma nova data de solicitação, refletindo a data de sua readmissão. 

Quando fundos estiverem disponíveis, você receberá uma carta de Disponibilidade de Fundos para uma vaga 

de renda elegível contratada  ou um voucher. 

• Vaga de Renda Elegível Contratada:  uma vaga subsidiada disponível, através de um programa 

específico para educação e cuidados infantis. 

• Voucher:  um subsídio disponível através de seu CCR&R local, que pode ser usado em qualquer 

programa de educação e cuidados infantis, que tenha um acordo com o CCR&R para aceitar 

pagamentos de subsídios do Estado. 

Cartas de Disponibilidade de Fundos são emitidas baseadas em "primeiro a chegar, primeiro a ser servido", 

de acordo com as datas de solicitação na lista de espera.  Por favor compreenda que é muito difícil 

determinar quando a assistência financeira para cuidados infantis está disponível.  Informamos que o EEC 

somente paga uma parte do custo diário dos cuidados e que você poderá ter um co-pagamento (taxa dos 

pais), baseado no total de sua renda domiciliar.  


