
Inky Santa’s Toy Drive, Inc. 

 
 

Queridas famílias da ilha: 

 

Esperamos que este programa os anime um pouco para as festas de fim de ano. Se 

desejar receber nossa ajuda, preencha o formulário em anexo e entregue-o no cofre do 

edifício H & R Block (Endereço: 135 A Old South Rd) até quarta-feira, 11 de novembro 

de 2020. 

 

Lembre-se de que o objetivo desta organização é ajudar as famílias que realmente 

precisam durante este período difícil. Pedimos que você considere não apenas as 

necessidades de sua família, mas também as de outras famílias que estão sem muito 

dinheiro. Ficamos inspirados ao ver as famílias, que confiaram neste programa, 

chegarem a um ponto em que não precisam mais de nossa ajuda. E, além disso, temos o 

prazer de receber voluntários da comunidade que já receberam apoio desta 

organização. 

 

 

Inky Santa’s Toy Drive, S.A. deseja a todos os membros da comunidade da ilha boas 

festas! 

 

 

 

Inky Santa’s Toy Drive, S.A., é uma organização sem fins lucrativos. Ela se dedica a ajudar as 
crianças de Nantucket durante as férias de inverno. Infelizmente, não podemos atender a todas 

as solicitações que recebemos; no entanto, devido ao contato pessoal que temos com muitas 
famílias, fazemos o possível para atender aos desejos de nossos filhos da ilha. Felizmente, nossa 
diretoria consiste em pessoas dedicadas, cujos objetivos se baseiam em realizar os sonhos dos 

jovens da comunidade. 



        (Apenas para uso administrativo) Board Member: ___________________________________ 

Family #: ____________ Referring Organization: ____________________________________  

Aplicativo Inky Santa Annual Toy Drive 

* Por favor, escreva seus dados claramente * 

Você já usou o serviço Inky Santa? _________________________________________          

Sobrenome (do requerente): _______________________ Nome:__________________ 

Endereço:_____________________________________________________________  

Pessoa de contato e número de telefone:  

_____________________________________________________________________                                                  

Endereço de e-mail: 

____________________________________________________________________  

Informações da (s) criança (s): 

Se você tiver mais de três filhos, liste os outros em uma folha separada.   

A. Nome da criança: _______________________________ Dat.nasc.: _____________  

Menino ou menina: _____________ Grau: _______ Idade:_______ Escola:  _________  

B. Nome da criança: _______________________________ Dat.nasc.: _____________  

Menino ou menina: _____________ Grau: _______ Idade:_______ Escola:  _________ 

C. Nome da criança: _______________________________ Dat.nasc.: _____________  

Menino ou menina: _____________ Grau: _______ Idade:_______ Escola:  _________   



 

Certifico que todas as informações fornecidas acima estão corretas. 

Eu entendo que as informações fornecidas serão verificadas pela Inky Santa Toy 

Drive, S.A. Além disso, entendo que, no caso de Inky Santa Toy Drive S.A. não 

posso confirmar esta informação, não serei elegível para receber os serviços da 

Inky Santa. 

  

 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome Completo: ____________________________________________________  

Data (Mês/Dia/Ano): __________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso administrativo: Board Member: _________________________________Family #: ____________ 

 



Uso administrativo: Board Member: _________________________________Family #: ____________ 

Lista de Desejos 

(Um formulário por criança)  

Nome da criança: _____________________________________________________ 

Cor(es) favorita(s): ____________________________________________________ 

Você precisa de um chapéu / luvas? Sim ou Não   

Interesses e / ou desejos especiais: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Tamanho da roupa (se o seu filho precisar de algum dos itens a seguir, indique o 

tamanho abaixo):  

 

Sapatos: _________________ (Bebê, Criança de (______) Jovem, Adulto)  

Casaco: _________________ (Bebê, Criança de (______) Jovem, Adulto)  

Calça : __________  (Bebê, Criança de (____) Jovem, Adulto)         

Camisa: __________ (Bebê, Criança de (____) Jovem, Adulto)   
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