GLCPS

Global Learning Charter Public School
2019 Aplicação de Candidatura

Para mais informações ou para marcar uma visita, ligue 508-991-4105
www.glcps.org

MATRÍCULA PARA O OUTONO DE 2019
Para Alunos Entrando Graus 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Caros Pais/Responsáveis:
Estendemos o convite aos pais/responsáveis e alunos para solicitarem matrícula
na Global Learning Charter Public School (GLCPS). Disponível aos residentes de
New Bedford, a GLCPS é uma escola pública gratuita que serve os alunos nos
graus 5-12. Estamos aceitando aplicações (formulários de candidatura) para
estudantes que entrarão nos graus 5-10 em agosto de 2019.
GLCPS é uma escola orientada para a comunidade que se esforça para
proporcionar a mais alta qualidade de ensino para os nossos alunos. Nossa
missão é de assegurar que todos os nossos estudantes conseguem a excelência
académica, estão prontos para os rigores do ensino avançado, e dominam as
destrezas essenciais que os prepararão para os desafios económicos, sociais, e
cívicos da sociedade global do século 21. Oferecemos um currículo preparatório
para o estudo universitário enfocando em tecnologia e ciência. Alunos com
necessidades ou serviços especiais são bem-vindos à nossa escola.
A matrícula na GLCPS é baseada num sistema de lotaria. Para se poder ser
elegível para a lotaria, deve-se preencher o formulário de candidatura e
fornecer prova de residência. Todos os formulários de candidatura devem ter
o carimbo postal o mais tardar quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Se são
pais de um/a estudante que frequenta a GLCPS presentemente, o irmão ou irmã
desse estudante tem preferência relativo à matrícula, assumindo que existe uma
vaga nesse grau. A palavra “irmão/irmã” se refere às pessoas que têm pai ou
mãe em comum, seja biologicamente ou legalmente por adoção.
A lotaria da matrícula se realizará na Global Learning Charter Public School na
quinta-feira, 7 de março de 2019 às 6:00 PM. As famílias que apresentaram um
formulário de candidatura e o público é convidado a assistir.
Façam o favor de preencherem o formulário de candidatura completamente. Se
precisarem ajuda ou gostariam de saber mais sobre a nossa escola, ligue 508991-4105 e peça para falar com Adonis Ferreira, Diretora de Comunicação e
Divulgação Comunitária. Também podem enviar-lhe um email no enrollment@
glcps.org.
Sinceramente,

Lena Pires
Diretora da Escola

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DA GLCPS
Para o ano lectivo iniciando em Agosto de 2019
INFORMAÇÃO ESTUDANTIL (Façam o favor de escreverem claramente com letras de forma)
Primeiro Nome

Segundo nome(s) completo

Apelido

Data de Nascimento MM/DD/AA
Rua

Cidade

Estado

Código Postal

Telefone de Casa
Nivel de Grau Presentemente

4

5

6

7

9 Nivel de Grau Agosto de 2019

8

5

6

7

8

9

INFORMAÇÃO FAMILIAR
O aluno vive com (escolhem um)

Pais

Mãe

Pai

Pai/Mãe/Responsável #1
Telefone do emprego

Telefone de Casa
Telefone Celular

Correio electrónico

Pai/Mãe/Responsável #2
Telefone do emprego

Guardião Legal

Telefone de Casa
Telefone Celular

Correio electrónico

Estão os irmãos deste aluno presentemente matriculados na GLCPS

Irmão/irmã se refere às pessoas que têm pai ou mãe em comun, seja biologicamente ou legalmente por adoção.

Sim

Não

Se sim, nome(s) e Grado)(s):

Os irmãos deste aluno também estão a candidatar-se ao GLCPS?
Sim
Não
Se sim, nome(s) e Grado)(s):
INFORMAÇÃO ESCOLAR ACTUAL
Qual das escolas públicas de New Bedford está o aluno presentemente matriculado?
Nova transferência de fora das escolas públicas de New Bedford?
Se sim, o nome e endereço da escola:

Como é que ouviu sobre nós?

Jornal

Rádio

Sim

Não

Corrêspondencia

Outra Pessoa
Rede/Internet
Outro
Certifico que eu sou o pai ou a mãe com custódia ou o(a) responsável deste candidato(a), e que as informações contidas
neste formulário são completas e exatas.
Nome (em letras de forma)
Assinatura

Data

O Global Learning Charter Public School está aberto a todos os estudantes com base no espaço disponível e não discriminará com base em raça, cor,
origem nacional, credo ou religião, sexo, género, identidade, etnia, orientação sexual, deficiência mental ou física, idade, ascendência, desempenho
atlético, necessidade especial, proficiência na língua inglesa ou outra língua estrangeira, ou realização académica prévia.
Os irmãos dos alunos presentemente matriculados na GLCPS têm preferência na matricula.

IMPORTANTE: Prova de residência tem que ser apresentada com este formulário de candidatura.
ENVIAM POR CORREIO OU PESSOALMENTE À:
GLCPS, 190 Ashley Boulevard, New Bedford, MA 02746 ou por fax no 508-991-4110.
As aplicações serão destruídas no final de cada ano letivo de acordo com 603.CMR23.00. Os pais / responsáveis têm o direito de receber uma
cópia deste documento.
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Como somos diferentes?
•

Expectativas altas de desempenho acadêmico para todos os
estudantes

•

Tamanhos das turmas mais pequenos e apoio individual a
estudantes

•

Currículo preparatório para o estudo universitário com foco
no pensamento crítico através de uma abordagem prática e
aprendizagem baseada em projetos

•

Um programa inovador de inscrição dupla que oferece aos
estudantes elegíveis a oportunidade de obter créditos para até
onze (11) cursos universitários gratuitos, com uma economia de
US $ 11.000 para estudantes e famílias

•

Programa inovador de ensino secundário que se concentra na
ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática (STEAM)

•

Planejamento para a faculdade e a carreira, e consultoria
universitária personalizada

•

Estágios baseados na comunidade com uma ampla gama de
organizações locais

•

Pais e responsáveis são uma parte fundamental da nossa equipa
da escola

A cidade de New Bedford e a região maior servem
como nossa sala de aulas fora das paredes da
escola, proporcionando aos estudantes da GLCPS
oportunidades de aprendizagem ilimitadas. Por
exemplo, os nossos estudantes:
•

Envolvem-se em atividades significativas de
ciência marinha, capitalizando os recursos
de New Bedford, como o Museu da Baleação
e o Working Waterfront (zona beira-água
trabalhadora).

•

Visitam Bridgewater State University (BSU) para
utilizar seus laboratórios de ciência e aprender
habilidades de laboratório dos professores e
estudantes do BSU

•

Fazem parceria com empresas de biotecnologia
e ciência para se envolverem em experiências e
carreiras da vida real

•

Estabelecem uma rede com empresas locais e
líderes chave da comunidade para envolver os
estudantes em programas de serviços especiais e
oportunidades de aprendizagem únicas

•

Experimentem as ricas ofertas da cidade em
música e artes através da colaboração com o
Teatro Zeiterion e outros.

