Bem-vindo às Escolas Públicas de Braintree!
Os pais/responsáveis de um novo aluno devem revisar os seguintes materiais e preencher todos os formulários marcados no campo de
seleção:
1.

Formulário de Dados do Aluno

2.

Verificação de Residência e
Declaração de Residência com base na sua situação de vida:
• Se os pais/responsáveis possuem uma casa própria em Braintree, eles devem preencher o formulário intitulado
"Declaração de Residência (Proprietários)"
• Se os pais/responsáveis alugam uma propriedade em Braintree e puderem fornecer um contrato de aluguel, o
PROPRIETÁRIO deve preencher o formulário intitulado "Declaração de Residência/Contrato de Locação"
• Se os pais/responsáveis residem em uma propriedade em Braintree, mas o fazem como inquilinos (sem contrato) ou sem
pagamento ao dono da propriedade, o PROPRIETÁRIO/LOCADOR da propriedade deve preencher o formulário
intitulado, "Declaração de Residência pelo Proprietário/Locador"

3.

Pesquisa do Idioma em Casa

4.

Solicitação de Registro de Aluno Transferido (desconsiderese for do jardim de infância)

5.

Folheto de Serviços de Enfermagem

6.

Formulário de Histórico Médico

7.

Histórico de Saúde da Escola de MA a ser preenchido pelo médico do seu filho

8.

Certificado de Vacinas

De acordo com a Lei Estadual, seu filho deve ter todas as vacinas exigidas, um exame físico e documentação de uma avaliação de
baixo risco de Tuberculose antes de ser admitido na escola. As crianças que ingressam no jardim de infância também devem ter os
resultados dos testes de triagem de Chumbo e uma triagem visual com estereopsia. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o
diretor da escola.
Uma criança não é considerada matriculada e não pode frequentar a escola em setembro até que a enfermeira esteja de posse
destes documentos!
9.

Política de Zona de Limite Flexível
Reconhecimento de Zona de Limite Flexível

•

Cartão de Transferência de MA da escola anterior da criança com o ID de MA # listado (por favor, desconsidere se for do jardim de
infância)

•

Certidão de Nascimento Original - o assistente administrativo fará uma cópia e lhe devolverá a original

•

Cartão Médico de Emergência - disponível com a secretária, deve ser preenchido quando a documentação acima for devolvida (as
famílias do jardim de infância receberão no início do ano letivo)

Materiais adicionais apenas para famílias do jardim de infância:

Informações dos Serviços de Alimentação:

10.

Formulário de Inscrição do Jardim de Infância

•

11.

Novo Questionário Para Pais do Aluno

12.

Pesquisa Sobre Experiência em Educação Infantil (Primeira
Infância)

13. Cronograma de Pagamento e Informações Sobre Taxas Escolares
Reduzidas
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•

Solicitação de Refeição Gratuita e Reduzida (novos
formulários devem ser preenchidos todo mês de
agosto/setembro de antes/no início do ano letivo, portanto,
estes podem ser apenas para referência)
Troca de Informações (para que você possa ser
qualificado para o programa de taxas reduzidas)

