Escola Charter Alma del Mar
Requerimentu [ANU]
Requerimentu tem qui ser recebido até 5:00 hora di Tardi di dia [DATA].
Nomi di Estudanti: _____________________________________
Prumeru

_________________________________
Meiu

______________________________
Últimu

[ANU] Escolar Actual: □Ca stá matriculadu na Escola □Pré-Escola □Pré-Primária □Prumeru □ Segundu □Terceru □Quartu
□Quintu □Sextu □Séptimu
Requerimentu [ANU]Escolar:
□Sextu □Séptimu □Oitavu

□Pré-Escola □Pré-Primária □Prumeru □ Segundu □Terceru □Quartu □Quintu

Por favor nhôs marca campus/ local di cada escola pa ordem qui nhôs preferi, #1, #2, li baixu, nhôs marca nhôs prumeru escolha cu
#1. Decision final sobri campus/local pa cada estudanti na ser decididu pa escola di acordu qui sês critériu própriu. Pa tem más
detalhi sobre isso nhôs lei Regulamentu di Matrícula.
#____ Alma del Mar: Campus/Local Sarah D. Ottiwell (515 Belleville Avenue, New Bedford, MA, 02746)
#____ Alma del Mar: Campus/Local Frederick Douglass (145 Davis Street, New Bedford, MA 02746)
Escola Actual: ________________________________________________________________________________________________________
Gênero/Sexu: □Masculinu □Femeninu □Não-bináriu Data di Nascimentu (mm/dd/aaaa): ______________________________
Endereçu di Casa
____________________________________________________________________________________________________________
Númeru e nomi di Rua
Cidadi
Estadu
Códigu postal
Pais #1/Nomi di Encarregadu di Educaçon: ___________________________________________________________
(nhôs marca sinal)
Prumeru
Últimu
Língua di preferência pa Comunicaçon: _________________________________

□Mora djuntu cu criança

E-mail: ______________________________________________

Telemóvel: ___________________________________ Telefoni di Trabadju: _____________________________________ Ext: ___________
Pais #2 (opcional)/ Nomi di Encarregadu di Educaçon : ___________________________________________________________
criança (nhôs marca sinal)
Prumeru
Últimu

□ Mora djuntu cu

Pais #2 Nhôs escrevi endereçu si nhôs mora separadu di otru:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Númeru e nomi di Rua
Cidadi
Estadu
Códigu postal
Língua di preferência pa Comunicaçon: _________________________________

E-mail: ______________________________________________

Telemóvel: ___________________________________ Telefoni di Trabadju: _____________________________________ Ext: ___________
Actualmenti ês estudanti tem um ermon qui stá frequenta Escola Charter Alma del Mar? □ Sim □ Não
Si resposta é Sim, nhôs escrevi tudu sês Nomi(s):__________________________________________________ Anu escolar___________
Campus/Local ondi qui ermon ta frequenta escola: __ Campus/Local Ottiwell __ Campus/Local Frederick Douglass

Nhôs indica também si candidactu a vaga tem otrus ermons qui sta ta candidata também pa admisson pa [ANU]. É necessáriu
preenchi um formuláriu separadu pa cada criança. Ês nomis ca sta ser inscritu na lotaria só pa factu di nhôs escrevil li baixo.
(Nô crê informa qui preferência di ermon ca sta ser aplicadu até qui irmon di um criança começa frequenta aula na Alma del
Mar pa pelo menos um dia di aula.):
Nomi di Ermon: ______________________________________ Data di nascimentu: __________________ Anu Escolar pa [ANU]: _____________
Nomi di Ermon: ______________________________________ Data di nascimentu: __________________ Anu Escolar pa [ANU]: _____________
Assinatura di Pai/Mãe / Encarregadu di Educaçon: ___________________________________________________________ Data:_____________________
É necessáriu só um assinatura di um di pais / responsáveis, a não ser qui é existi algum ordem judicial qui ta indica ao contrário pa ês requerenti individual.

Alma del Mar ca podi fazi discriminaçon pa motivu di raça, cor, nacionalidadi, crença ou religion, sexu, identidadi di
gênero/sexu, etnia, orientaçon sexual, deficiência físicu ou mental, idadi, origem, desempenhu atléticu, necessidadi especial,
capacidadi na língua inglesa ou na qualquer língua estrangeiru, ou sê formaçon acadêmicu anterior na recrutamentu ou
admiçon di alunus na sês atividadis di inscriçon (MGL c. 71, § 89 (m); 603 CMR 1.05 (2)). Tudo e qualquer informaçon qui
solicitadu na requerimentu, como informaçon sobri língua qui ta fladu na casa ou raça / etnia, é só cu intençon di tem más
dadus ou pa podi dá más apoio à alunu e, és informaçons ca podi ser usadu pa efeitu di discriminaçon (MGL c. 71, § 89 (m); 603
CMR 1.05 (2)).
Tudu e qualquer informaçon qui solicitadu na requerimentu, como informaçon sobri língua qui ta fladu na casa ou raça / etnia,
é ca feitu cu intençon e, é ca pa ser usadu pa efeitu di discriminaçon G.L. c. 71, § 89 (m) e CMR 1.05 (2).
Si um candidato é ca consigui admiçon ou é opta pa ca fazi inscriçon na Alma del Mar, escola na precisa di guarda requerimentu
di quel criança como registru temporário di alunu pa 7 anus dipós di data qui nomi di quel alunu foi retiradu di lista di espera.
Ês documentu na se destruído dia 1º di Março di [ANU]. Famílias di requerentis qui ca seja admitidu na escola têm direitu di
recebi um cópia di documentus qui na ser destruídu.

