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Guia de Matrícula e Requisitos para o Jardim de Infância
As informações a seguir são fornecidas como um guia para todos os pais que planejam matricular uma criança
nas Escolas Públicas de Braintree.
Programação para 2020-2021
• Matrícula (21, 23 e 25 de janeiro)
• Notificação de colocação no jardim de infância de horário integral durante a semana de 3 de fevereiro
• Depósito do jardim de infância de horário integral até 28 de fevereiro
• Triagem para o jardim de infância
•

As crianças que estão iniciando o jardim de infância devem completar cinco anos de idade até o dia 31 de
agosto do ano de matrícula. Os alunos e suas famílias devem ser residentes permanentes da cidade de
Braintree e devem fornecer comprovante de residência. Um comprovante de residência aceitável está
incluído nesta correspondência. O transporte escolar é oferecido como uma opção para todas as famílias. O
transporte é gratuito para os alunos do nível elementar.

•

A Lei de Imunização Escolar, Capítulo 76, Seção 15 das Leis Gerais requer imunização contra difteria,
coqueluche, tétano, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola e hepatite B, e varicela, e triagens para
detecção de intoxicação por chumbo e tuberculose, além de um exame físico atualizado, incluindo exame de
vista com teste de estereopsia. Os requisitos de imunização escolar exigem que todas as crianças que
entram no Jardim de Infância mostrem comprovante da segunda vacinação contra sarampo, cachumba e
rubéola (MMR), e da segunda vacinação contra a varicela. A lei reza: “nenhuma criança será aceita na
escola, exceto conforme estipulado a seguir.” Especificamente, você deve ter:
1.
2.
3.
4.

Certificado de um médico enumerando as imunizações dadas e/ou as doenças que a criança teve; ou
Atestado médico que declara a imunização é contraindicada por razões de saúde; ou
Declaração dos pais ou responsáveis de que a imunização entra em conflito com suas crenças religiosas.
Certificado comprovando que seu filho fez um exame de vista, incluindo um teste de estereopsia, nos
últimos 12 meses, comprovado no formulário de exame físico em anexo.
5. Triagem para detecção de intoxicação por chumbo os com resultados registrados no formulário de
exame físico.
6. Avaliação de risco de tuberculose, registrada no formulário de exame físico.
7. Exame físico realizado no ano imediatamente anterior à entrada na escola
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