Portuguese

Matrícula do Jardim de Infância
das Escolas Públicas de Boston
2020-21

Acesse DiscoverBPS.org, digite
seu endereço e a série da criança,
e obtenha sua lista personalizada de escolas disponíveis para
escolher

Acesse countdowntokindergarten.org para obter uma lista dos
horários de apresentações sobre
as escolas. Essa programação
listará datas e horários em que
você pode visitar as escolas

Participe de uma Sessão de
informações de matrícula e
obtenha respostas para todas as
suas perguntas sobre matrícula.
Programação disponível no site
das Escolas Públicas de Boston

Participe da Apresentação das
Escolas da BPS em 14 de dezembro na Boston Latin Academy.
É uma oportunidade para conhecer todas as escolas da BPS em
um só lugar.

Em meados de dezembro será
hora de fazer a pré-matrícula
pelo site www.sis.mybps.org e
marcar um horário. Lembre-se de
que você deve visitar um Centro
de Boas-vindas para concluir o
processo de matrícula

Reúna todos os seus documentos NECESSÁRIOS listados no
verso deste formulário. Quando tiver todos os documentos,
marque um horário e visite um
Centro de Boas-Vindas para concluir sua matrícula.

As colocações referentes ao pré 0
e pré 1 serão enviadas no final de
março, e as referentes ao pré 2 no
final de maio

www.countdowntokindergarten.org

Lista de verificação de matrícula da
Contagem Regressiva para o Jardim
de Infância

Matrícula do
Jardim de Infância
www.bostonpublicschools.org
Temporada de Escolha da Escola
As famílias que estão matriculando crianças
no jardim de infância para o ano letivo de
2020/2021 podem obter a lista de Escolas Baseada na Residência pelo site: DiscoverBPS.org

Reunir informações/Visitar escolas

1. Passeie pelas escolas, conheça os diretores e obtenha respostas às suas perguntas. A Programação das Apresentações
sobre as Escolas está disponível no site www.countdowntokindergarten.org
2. Participe de uma Sessão de Informações de Matrícula
em um bairro próximo de você. Programação disponível em
nosso site.
3.A Apresentação das Escolas será em 14 de dezembro de
2019, de 9h a 13h, na Boston Latin Academy Academy

Matrícula-Dezembro/Janeiro
1. Faça a pré-matrícula on-line no final de dezembro.
https://sis.mybps.org
2.Reúna todos os documentos necessários e visite um
Centro de Boas-vindas durante sua rodada prioritária.
pré 0 e o pré 1 será de 6 a 31 de janeiro de 2020
pré 2 será de 10 de fevereiro a 3 de abril de 2020.

Onde se Matricular/Locais
Dorchester - 1216 Dorchester Ave, 617-635-8015
East Boston - 312 Border St, 617-635-9597
Roslindale - 515 Hyde Park Ave, 617-635-8040
Roxbury - 2300 Washington Street, 617-635-9010

Caso o inglês não seja seu primeiro idioma, será necessário
fazer uma avaliação de idioma, que poderá ser agendada
no Centro de Boas-vindas após a matrícula. Somente os
alunos do pré 2 e as séries superiores precisam concluir
esse processo no Centro de Avaliação e Acompanhamento
Psicológico de Recém-chegados (Newcomer Assessment
and Counseling Center - NACC) - 2300 Washington St.,
2nd FL, Roxbury, MA (617) 635-1565

Lista de verificação de documentos

Leve esses documentos ao Centro de Boas-vindas para se
matricular
1.Identificação com foto do(a) pai/mãe
2.Certidão de nascimento original da criança (ou, se necessário,
passaporte ou I-94)
3. Carteira de vacinação atualizada da criança
4. Dois comprovantes de residência em Boston
Comprovante de residência: dois deles impressos com o nome e o
endereço atual do(a) pai/mãe/responsável do aluno: com data dos
últimos 60 dias
• Uma conta de serviços públicos (não pode ser uma conta de água
ou telefone celular),
• Um aluguel atual, contrato da Seção 8 ou declaração de residência
das Escolas Públicas de Boston, datado dentro de um ano
•Uma escritura, uma declaração de hipoteca ou uma fatura de imposto sobre o imóvel com data do último ano
• Um formulário W2 datado do ano ou um contracheque
• Uma carta de um órgão governamental aprovado
• Um extrato bancário ou de cartão de crédito

Obrigado por escolher as Escolas Públicas de Boston

