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Dezembro de 2019
O Departamento de Escolas Públicas de Braintree tem o prazer de anunciar a matrícula do Jardim de Infância para o ano
letivo de 2020-2021. Nossos registros indicam que você tem um filho que será poderá começar a frequentar o jardim de
infância em setembro de 2020!
Processo de matrícula
A matrículas de TODOS os alunos residentes em Braintree que podem entrar para o Jardim de infância em 2020-2021,
independente de onde moram na cidade, será realizada na cafeteria da MONATIQUOT SCHOOL KINDERGARTEN CENTER,
no endereço 25 Brow Avenue, Braintree (Lembre-se que o estacionamento é ao lado do Centro de Jardim de Infância da
Escola Monatiquot. Pedimos que todos os pais que estacionem no estacionamento e não na rua.
Os pais devem entrar na escola pela porta da frente na Brow Avenue).
Você encontrará anexa a documentação necessária para matricular seu filho: Esta documentação deverá ser preenchida
no momento da matrícula. As três datas e horários abaixo estão disponíveis - escolha uma data e horário que seja mais
conveniente para você .
Semana de Matrícula no Centro de Jardim de Infância da Monatiguot School
Terça-feira, 21 de janeiro de 2020 -- 16h00 às 19h00
Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 -- 16h00 às 19h00
Sábado, 25 de janeiro de 2020 -- 9h00 às 11h00
Depois de concluída a semana de matrícula, avaliaremos o número de famílias que estão pedindo escola de meio horário
(meio dia) e de horário integral (dia inteiro). Notificaremos todas as famílias sobre a colocação de seus filhos em um
programa de horário integral ou meio horário durante a semana de 3 de fevereiro de 2019. Se for necessário fazer um
sorteio (loteria) para os pedidos de colocação no jardim de infância de horário integral, as famílias serão notificadas e as
informações sobre o processo do sorteio serão fornecidas naquela oportunidade.
OBSERVE QUE: Para o ano letivo de 2020-2021, a maioria das aulas no jardim de infância de horário integral serão no
Centro de Jardim de Infância da Monatiquot School.
O programa de jardim de infância de horário integral tem um custo por aluno de $3.500,00. por ano. Se sua matrícula for
confirmada para colocação no horário integral para o ano letivo de 2020-2021, um depósito de $600,00 deverá ser
enviado, no máximo, até o dia 28 de fevereiro de 2020 para garantir a vaga de seu filho. Para as famílias que se qualificam
para a taxa escolar reduzida, o pagamento será de $1.750,00 por ano por aluno e um depósito reduzido no valor de
$300,00 deverá ser enviado, no máximo, até o dia 28 de fevereiro de 2020. Para se qualificar para a taxa escolar reduzida,
favor preencher o Requerimento de Redução de Taxa Escolar (Reduced Tuition Application). Observe que a taxa escolar
para todas as famílias deverá ser paga integralmente até 24 de julho de 2020 (consulte o cronograma de pagamento
anexo). Se houver circunstâncias atenuantes que o impeça de fazer os pagamentos conforme descrito no

cronograma de pagamento anexo até o dia 24 de julho de 2020, entre em contato com o Escritório da
Administração, por escrito pelo e-mail BPSKindergarten@braintreeschools.org.

Aguardamos ansiosamente a sua presença durante a Semana de matrícula no Centro de Jardim de Infância da Monatiquot
School!
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