
 
Westbrook Youth and Family Services, Inc. 

1163 Boston Post Road, PO Box 918 
Westbrook, CT 06498 

860.399.9239 ext15 

 

Holiday Wish List 
Prazo: as candidaturas devem ser recebidas no WYFS por 

1º de dezembro de 2017 

(note que não podemos aceitar aplicações Semana de Ação de Graças, 20 a 24 
de novembro) 

 

Para verificar a elegibilidade, cada família deve apresentar provas de residência e necessidade 
financeira da Westbrook. Ao participar deste programa, você dá permissão à WYFS para verificar a 
elegibilidade com o assistente social da Westbrook Schools ou o Diretor de Serviços Sociais da 
Westbrook. As crianças em idade escolar devem frequentar as escolas de Westbrook para se 
qualificarem. Entre em contato com Jacqueline (jacqueline@wyfs.org) para obter mais 
informações. 

Este programa é apenas para crianças menores de 16 anos. 

 

Nome do pai / tutor ________________________ Número de telefone: ______________ 

Apelido da criança se diferente (Confirmamos que a criança está nas escolas de Westbrook) 
_________________ 

 

Forneça um número de telefone de trabalho para que possamos alcançá-lo para esclarecer seus 
pedidos, se necessário, e aconselhá-lo sobre a retirada. ______________________________ 

 

Quantas crianças você está enviando pedidos de férias? __________________ 

Complete uma lista de desejos para cada criança! 

 

Pick up Times: meados de dezembro 

Ligaremos quando seus presentes estiverem disponíveis para serem retirados. 

 

Apenas para o WYFS 

Código da Família: ___________________ Patrocinador (es): ___________________________ 

Número total de familiares _______________ ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



For WYFS use only 
Child  __________  Code _________________ Sponsor _________________________________ 
 

 

 

 

Lista de desejos de férias infantis 

   

Menino ____ ou Menina ____ 

Idade: ________ Grau: _______ Professor___________ 

 

Por favor, liste dois itens que seu filho precisa: 

Por favor, descreva o item (camisa, pijamas, etc.), forneça tamanho (observe se adulto ou jovem) e 
cor! 

1) .______________________________________________________________ 

 

2). ______________________________________________________________ 

 

Por favor, liste dois itens que seu filho deseja. 

Por favor, descreva o máximo possível e não lista itens que custem mais de US $ 40: 

1). ______________________________________________________________ 

 

2.) _______________________________________________________________ 

 

Por favor, compartilhe alguns dos interesses de sua criança como um guia adicional para o doador. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Não podemos garantir que nós (com a ajuda de nossos generosos patrocinadores) possam atender 
os pedidos nesta lista, mas faremos o nosso melhor para fazer o seu filho sorrir esta temporada de 
férias! 


