Lista de Inscrição
A inscrição é um processo de várias etapas. Por favor, reveja todas e os requisitos abaixo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrar-se em www.brookline.k12.ma.us/registration
Completar o pedido de inscrição e agendar online seu encontro obrigatório para a inscrição
Juntar os documentos necessários (ver abaixo) e trazê-los para seu encontro para a inscrição
Completar o Teste de Aprendizado de Língua Inglesa (se aplicável)
Receber a última atribuição da escola
As vacinas devem ser determinadas de acordo com a enfermeira da escola antes de frequentar a escola
Participar da reunião na escola designada com o aluno e o conselheiro escolar

Documentos Necessários
□ Documento do Pai/Responsável:
Licença/carteira de motorista MA válida, passaporte, identificação militar, outro documento de identificação emitido
pelo governo

Comprovante de endereço
□ 1 opção completa da lista abaixo
●
●
●
●

●

Pagamento de hipoteca mais recente
Taxa de imposto de propriedade mais recente
Cópia da declaração de residência E registro do pagamento mais recente
Cópia do contrato atual assinado E Acordo de Moradia com Proprietário (proprietário deve completar o
formulário)
Outros arrendamentos de imóveis públicos E Acordo de Moradia com Proprietário (proprietário deve completar
o formulário)

Comprovante de Ocupação
□ 1º item da lista abaixo
□ 2º item da lista abaixo (deve ser de uma empresa diferente do 1º item)
São necessárias duas (2) instruções de utilidade datadas dentro de 45 dias que mostram o endereço do serviço e a
data de conexão da lista a seguir:
● Internet/TV a Cabo/Satélite (conta ou ordem de serviço)
● Eletricidade (conta ou carta de “declaração de serviço”)
● Gás (conta ou carta de “declaração de serviço”)
● Telefone Residencial (celular não é aceito) (conta ou ordem de serviço)
● Seguro Domiciliar/de Locatário (conta, apólice, ou carta de “declaração de serviço”)

Histórico do Aluno (Por favor, providencie TODOS QUE SE APLICAM a cada aluno)
Todos os documentos que não estão em inglês devem estar acompanhados de traduções autorizadas
□ Certidão de Nascimento Original (obrigatório)
□ Registro de Vacinas e relatório de exame físico mais recente (obrigatório)
□ Histórico Escolar Anterior
●
●
●
●
●
●

□
□
□
□

Maternal-Jardim de Infância: não obrigatório
1ª-8ª Séries: mais recente relatório de progresso (obrigatório)
9ª Série: transcrição das 7ª e 8ª séries (obrigatório)
10ª Série: transcrição das 8ª e 9ª séries (obrigatório)
11ª Série: transcrição das 9ª e 10ª séries (obrigatório)
12ª Série: transcrição das 9ª, 10ª e 11ª séries (obrigatório)

Histórico ELL/ESL (se aplicável)
Histórico de Custódia (se aplicável)
IEP Ativo ou Plano 504 (se aplicável)
Ordens Judiciais (se aplicável)
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