LYNN PUBLIC SCHOOLS
Welcome Center (Centro de Acolhimento) - 100 Bennett St. Lynn, MA 01905
Telefone (781) 592-8796 – Fax (781) 598-3160

Lista de Verificação de Documentos
Todas as famílias que matriculem um novo aluno na Lynn Public Schools devem trazer ou ter enviado os documentos
obrigatório para o Centro de Acolhimento. As candidaturas não podem ser processadas sem estes documentos.
TODOS estes:
DOCUMENTOS ACEITES COMO COMPROVATIVO DE
 Certidão de nascimento da criança ou formulário RESIDÊNCIA
Documentos de residência devem estar préI-94
preenchidos com o nome de morada atual nos
 Registo de vacinação da criança em dia
 Comprovativo de residência (ver lista de pais/tutores do aluno.
documentos aceites)
 Uma fatura de serviços públicos (exceto de
 Documento de identificação válido com
telemóveis/celulares) datada dos últimos 60
fotografia dos Pais/Tutores, tal como:
dias.
Cópia de um passaporte do EUA, Cartão de Passaporte
 Uma escritura ou pagamento de um contrato
dos EUA, Identificação Militar dos EUA, Cartão de
ou hipoteca com datada dos últimos 60 dias.
Residência Permanente, Cartão de Passagem da
 O atual aluguer (com duração de pelo menos
Fronteira, Carta de Condução/Carteira de Motorista ou
1 ano), acordo Secção 8 ou Declaração
outro cartão do estado com fotografia emitido pelo
Juramentada de Residência. (ver formulários)
Departamento de Veículos Motorizados, Passaporte
 Um formulário W2 datado do ano passado ou
Emitido por Governos Estrangeiros, Cartão de
um recibo de vencimento datado dos últimos
Autorização para Trabalhar ou Cartão de Identificação
60 dias.
Consular ou Cartão do Departamento de Assistência
 Um extrato bancário ou de cartão de crédito
Transitória (DTA, na sua sigla em Inglês).
datado dos últimos 60 dias.
 6º Ano e superior: Formulário de Solicitação de
 Uma carta de um organismo aprovado* pelo
Registos do Aluno* (ver formulários)
governo datada dos últimos 60 dias.
*Organismos Aprovados pelo Estado: Departamento
de Finanças (DOR, na sua sigla em Inglês), Serviços
para Crianças e Famílias (DCF, na sua sigla em Inglês),
Departamento de Assistência Transitória (DTA, na sua
sigla em Inglês), Serviços Juvenis (DYS, na sua sigla
em Inglês), Segurança Social ou qualquer
comunicação
num
papel
timbrado
da
Commonwealth de Massachusetts.
Fraude no âmbito da residência é uma violação da lei do estado de Massachusetts e encontra-se sujeita a coimas
diárias por cada dia que o aluno frequenta uma escola fora do distrito que reside.
As transcrições oficiais de escolas anteriores serão
solicitadas, incluindo a assiduidade e disciplina escolar.
Se o aluno tiver um Plano Educacional Individualizado
(IEP, na sua sigla em Inglês), este também será solicitado,
se não for entregue pelos pais

Requisitos de Idade de Entrada
Programa do Jardim-de-Infância (5 Anos de Idade)
Nascidos entre 1 de Setembro de 2015 e 1 de Setembro de 2016
1º Ano (6 Anos de Idade)
Nascidos entre 1 de Setembro de 2014 e 1 de Setembro de 2015

Para mais informações visite o website do nosso Welcome Center
http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml
Envie por correio ou traga os documentos de matrícula para a Lynn Public Schools, Welcome Center, 100 Bennett St.
Lynn, 01905
Ligue-nos em caso de dúvidas para o nº. (781) 592-8796 – Fax (781) 598-3160
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