Formulário de Inscrição
435 Rua Colombiana Weymouth, MA 02190
(781) 331-7878 ramal 11 (correio de voz disponível)
Fax: (781) 331-4882 E-Mail: rmccorkle@soshoresupport.org
Nome Individual: _________________________________________________
Data de Nascimento: ____________

casa ou CELULAR : ( )____________________

Endereço: _______________________________________________________
Cidade: ________________ Estado: ___________ Código Postal: ___________
E-mail: __________________________________________________
Pessoa de Contato: Emergência ________________________________________
Telefone: ___________________ Favor indicar FORMA DE TRANSPORTE: 1) 2) 3) O PESSOAL DO PASSEIO
Alergias a alimentos a seguir:
____ Amendoim

___ De casca rija (de qualquer tipo)

___ Egg

___ Leite

___ Soy

___ Glúten/Trigo

___ Milho

___ De Peixe/Marisco

___ Legumes
Outros ________________________________________
Até mesmo pequenas quantidades podem causar uma reação grave. O indivíduo pode apresentar os seguintes sinais de exposição:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Método de pagamento (cheques a pagar a Margem Sul: Serviços de suporte)
Nome do programa

Datas da sessão

Custo

Tipo de Pagamento
Dinheiro / Cheque / Money Order

Pagamento fechado? ____ Sim

____ No

Custo Total: $_______

Registo NÃO PODE SER PROCESSADO SEM PAGAMENTO
Você não será registada após o pagamento é recebido. Informações sobre o plano de pagamento, por favor entre em contato com o Diretor de apoio
familiar. Reembolsos / cancelamentos
Você deve notificar o director do apoio da família, pelo menos, dois (2) dias antes de seu cancelamento, a fim de receber um reembolso. Reembolsos não
serão concedidos para as aulas perdidas ou ausências previstas nem restituições será concedido para eventos especiais que exigem compra antecipada de
bilhetes, a menos que uma substituição é encontrado.
Cartão de crédito ou reembolso será concedido se o Centro de Apoio à Família, muda o local, hora e data do programa que proíbe sua presença ou se o
Centro de Apoio à Família, cancela o programa devido à falta de registro. Todos os participantes serão notificados pelo menos dois (2) dias antes do início
de um programa se tiver havido um cancelamento, salvo em caso de mau tempo.
Programação, taxas e/ou instrutores estão sujeitos a alterações. Ocasionalmente, pode haver um erro no dia, hora, ou taxas de localização em um folheto,
nossa página no Facebook, ou Serviços de Suporte South Shore' web site. Se assim for, vamos fazer tudo o possível para corrigir a situação imediatamente!
Obrigado por sua paciência e compreensão destas situações deve surgir.
( Portuguese)

