
Programa de Auto-Suficiência Familiar
[Family Self-Sufficiency (FSS) Program] 

Formulário de inscrição

3.  Quantos adultos moram na sua casa (maiores de 18 anos)?  
Por favor inclua a si mesmo.

4.  Quantas crianças moram na sua casa?
Inclua as crianças de 17 anos ou menos.

5.  Qual é a idade das crianças menores de 18 anos?

7.  Qual língua fala em casa?

Nome completo:

2.  Qual é a sua data de nascimento?

M  M  D  D  A A

Endereço: Apt.:

Cidade: Estado: Código postal:

Telefone celular: Telefone de casa:

Email:

1.  Qual é o seu sexo?

 F Feminino

 F Masculino

 F Prefiro não responder

6.  Quantas crianças na sua casa frequentam locais de cuidado 
a crianças, incluindo pré-escola, creche, programa após o 
horário escolar ou babá?

9.  Qual é a sua etnia?

 F Hispana

 F Não hispana

 F Prefiro não responder

10.  Qual é a sua raça?    (selecione todas as opções correspondentes)

 F Afroamericana ou negra

 F Nativo americana ou nativo do Alasca

 F Asiática

 F Caucasiana ou branca

 F Havaiano ou das Ilhas do Pacífico

 F Outro

 F Prefiro não responder

Ao assinar abaixo você entende que o Compass verificará com o provedor de moradia que você é um inquilino em dia com suas obrigações.

Assine aqui: Data:

Se não houver crianças, pule para a pergunta 7

8.  Se não é o inglês, sente-se confortável de ter uma conversa 
sobre suas finanças em inglês?

 F Sim

 F Não

Se inglês, pule para a pergunta 9
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12.  Alguma vez participou de um programa FSS?

 F Nunca participei de um programa FSS

 F Sim, no momento participo de um programa FSS

 F Sim, e completei o programa

 F Sim, mas não completei o programa

13.  Se respondeu que sim, em que ano se inscreveu no 
programa FSS do qual participa agora?

14.  Se completou, em que ano se graduou do 
programa FSS?

 F Nos últimos 12 meses

 F 1-3 anos atrás

 F 4-5 anos atrás

 F Há mais de 5 anos

 F Não lembro

15.  Se completou o programa, quanto conseguiu juntar em 
uma conta de reserva (escrow) enquanto participou 
no programa FSS?

16.  Se não completou o programa, o quê o impediu?

17.  NO MOMENTO está inscrito em algum dos seguintes programas?    
(selecione todas as opções correspondentes)

 F GED

 F Programa de treinamento de trabalho

 F Programa para licença ou certificado de uma escola profissionalizante

 F Programa de Diploma de Associado

 F Programa universitário (bacharelado)

 F Programa de pós-graduação

 F Nenhum, não estou inscrito em nenhum programa

18. Se sim, qual é o nome da escola ou programa no qual está 
inscrito ATUALMENTE?

19.  Qual foi o grau de escolaridade MAIS ALTO que completou?    
Por favor selecione um.

 F Jardim de infância à 5a série

 F 6a à 8a série

 F 9a à 11a série

 F Ensino médio (2o grau) ou GED

 F Algum tempo em escola técnica ou curso profissionalizante

 F Diploma ou certificado de uma escola técnica ou curso  
profissionalizante

 F Algum tempo em universidade

 F Diploma de Associado

 F Bacharelado (licenciatura)

 F Algum tempo de pós-graduação

 F Diploma de pós-graduação

20.  Qual é o nome da escola ou programa onde recebeu o seu 
grau de escolaridade MAIS ALTO?

21.  Qual é o seu estado atual de emprego?

 F Trabalho tempo integral

 F Trabalho meia jornada

 F Estudante, não trabalho

 F Desempregado

 F Aposentado

 F Outro

22.  Se está empregado, quem é o seu empregador atual?

23.  Se está empregado, qual é o seu cargo atual?

24.  Se está empregado, há quanto tempo está nesse trabalho?

 F Menos de 1 ano

 F 1-2 anos

 F 3-4 anos

 F 5 anos ou mais

25.  Qual é o nome do seu provedor de moradia? Se não mora em 
casas subsidiadas pelo governo, escreva "não há provedor de moradia"

26.  Podemos contactá-lo através de mensagem de texto? Por exemplo, 
se quisermos avisar-lhe sobre um encontro via mensagem de texto.

 F Sim

 F Não

Pule para a pergunta 17

Pule para a pergunta 25

Pule para a pergunta 25

Pule para a pergunta 25

Pule para a pergunta 21

Pule para a pergunta 21

Pule para a pergunta 21

Pule para a pergunta 21

11.  Qual é o seu estado civil atual?

 F Solteiro(a), nunca casado(a)

 F Casado(a)

 F Divorciado(a)

 F Separado(a)

 F Viúvo(a)


