Prospect Hill Academy Charter School Política de Matricula
Introdução
De acordo com as leis de Massachusetts que regem as escolas charter, nosso processo de inscrição é não seletivo
e não discriminatório. A Prospect Hill Academy Charter School está aberta a todos os alunos da Comunidade de
Massachusetts, com preferência para os residentes de Somerville e Cambridge e para os que têm irmãos na
escola. A admissão é baseada em um processo de Sorteio e os pedidos para as séries de K a 9ª são aceitos e
preenchidos anualmente. A escola é constituída de 1.200 alunos do ensino fundamental ao Último ano do ensino
médio e não admitirá alunos acima desse número ou acima do relatório de pré-inscrição em qualquer ano.
Critérios de Qualificação
A matrícula na Escola está aberta a todos os residentes de Massachusetts no momento da inscrição. É necessário
que todas as famílias, com exceção das famílias sem moradia, forneçam comprovante de residência enviando um
dos seguintes documentos no momento em que completam o requerimento:
• Uma conta de serviços públicos (não incluindo água ou telefone celular) datada nos últimos 60 dias.
• Uma escritura, pagamento de hipoteca datado nos últimos 60 dias, ou uma nota fiscal de propriedade
datada do ano anterior
• Uma locação atual, um acordo da seção 8 ou declaração do dono do imóvel.
• Um formulário W2 com data de um ano ou um contracheque com data de 60 dias.
• Um extrato bancário ou de cartão de crédito com data de 60 dias
Uma carta de uma agência governamental aprovada * datada dos últimos 60 dias
*Agências governamentais aprovadas: Departments of Revenue (DOR), Children and Family Services (DCF),
Transitional Assistance (DTA), Youth Services (DYS), Social Security, qualquer comunicação no papel timbrado
da Commonwealth of Massachusetts.
Se um aluno não fornecer comprovante de residência ou se for determinado que uma família forneceu
informações falsas de residência ou de outra forma, o pedido será anulado e a oferta de admissão, se proferida,
será rescindida. Os alunos que podem ser considerados sem-teto podem participar e se inscrever na Escola,
independentemente de sua capacidade de fornecer comprovante de residência. Para o propósito de receber
preferências de admissão com base na residência, no entanto, a Escola trabalhará com alunos que podem ser
considerados sem-teto, caso a caso, para determinar onde eles podem residir no momento.
De acordo com o regulamento Ch.79. 89 (i); 603 CMR 1.06 (4)(d), nos casos em que é oferecida uma vaga a uma
aluno, que não tem irmão que está atualmente frequentando a escola, da lista de espera que iria passar a cota do
distrito, o aluno deverá ser passado a frente porém mentido na lista de espera. Nos casos em que a matrícula de
um aluno que é irmão de um aluno que já frequenta a Escola excede a cota de matrículas na escola charter do
distrito, e a escola não admitiu outros alunos antes de admitir o irmão, o irmão pode ser admitido e o A
comunidade de Massachusetts fornecerá instrução para o irmão, sujeito à apropriação.
Para aplicar para o jardim de infância, a criança deverá ter completado 5 anos de idade até dia 31 de agosto do
ano em que está planejando entrar no jardim de infância. Nenhum aluno continuará na escola a partir de 22 anos
de idade.
A Escola Prospect Hill Academy não discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, credo ou religião, sexo,
identidade de gênero, etnia, orientação sexual, deficiência mental ou física, idade, ascendência, desempenho
atlético, necessidade especial, proficiência em o idioma Inglês ou uma língua estrangeira, ou realização acadêmica
anterior. Nenhum teste é necessário para admissão e / ou aceitação.
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Para garantir que a escola possa atrair uma população estudantil diversificada e representativa, ela desenvolve e
implementa anualmente o Plano de Recrutamento e Retenção do DESE. Além disso, para ajudar os candidatos e
suas famílias a entenderem a missão e a abordagem educacional da Prospect Hill Academy, a escola realiza
eventos de Open House no início de cada ciclo de inscrição. é encorajado a participação em um Open House, mas
não é um requisito para apresentar um pedido de admissão.
A Inscrição
O processo de admissão para a Prospect Hill Academy é administrado pelo portal eletrônico de admissões e pode
ser acessado no botão de admissão no site www.phacs.org. Os visitantes do portal podem optar por preencher o
formulário em inglês, espanhol, crioulo haitiano ou português. A inscrição na escola é gratuita e não há incentivo
financeiro para recrutar estudantes. Inscrição em papel está disponível mediante solicitação. As inscrições
requerem apenas uma assinatura eletrônica de pai / responsável e não solicitam um número de Seguro Social. O
formulário eletrônico solicita informações específicas do candidato, incluindo: nome do aluno (primeiro, meio,
sobrenome), data de nascimento, cidade ou local de residência, endereço residencial, número de telefone e série.
Na inscrição também está a política de não discriminação da escola (descrita acima) e informa aos candidatos de
que nenhuma das informações fornecidas será usada para discriminá-los. Além disso, o pedido de inscrição
declara que os registros serão destruídos de acordo com o regulamento 603 CMR 23.06 e 23.07 e que os
solicitantes têm o direito de obter uma cópia dos registros antes da destruição. Por fim, o e-mail de confirmação
que as famílias recebem ao enviar o requerimento declara: “De acordo com os Regulamentos sobre Educação de
Indivíduos com Deficiências (IDEA) e Educação de Aprendizes de Inglês (603 CMR 14.00), a Prospect Hill Academy
fornece uma série de apoios e serviços para os que qualificam como alunos com deficiência e alunos de inglês.
Uma descrição detalhada dos serviços pode ser encontrada na seção "Serviços para estudantes" do site da escola
www.phacs.org.”.
Processo de Inscrição
Prospect Hill Academy Charter School começa o processo de inscrição todos os outonos para o ano escolar
subsequente, inscrições são através do portal de admissões que pode ser acessado pelo site da escola
www.phacs.org. Aqueles que não tem acesso a internet poderão vir até a escola para assistência com a inscrição
ou para requerer, completar e enviar uma inscrição por papel em cada um de nossos campuses. Todas as
aplicações são codificadas como uma das abaixo, para ajudar a identificar as preferencias na a hora do sorteio:
1. Irmão*: Crianças que compartilham um pai biológico ou legal comum de um aluno matriculado na Escola
no momento em que uma oferta de admissão é feita.
2. Residentes de Somerville e Cambridge: Qualquer candidato cuja residência esteja dentro dos limites da
cidade de Somerville ou Cambridge, no momento em que uma oferta de admissão é feita.
3. Não residente de Somerville e Cambridge: Qualquer candidato cuja residência esteja fora dos limites da
cidade de Somerville ou Cambridge no momento em que uma oferta de admissão é feita.
* Gêmeos são considerados separados e devem enviar solicitações individuais. A preferência de irmãos só se aplica
se uma criança já estiver frequentando a Escola no momento em que uma oferta de admissão é feita.
Se houverem mais candidatos do que vagas disponíveis para qualquer série, um processo de sorteio será realizado
para determinar a aceitação na Escola. Se houverem mais vagas que candidatos para uma determinada série,
todos os candidatos serão aceitos.
Quando os sorteios são realizados, cada prazo de inscrição será anunciado através do site da escola e de vias
promocionais com antecedência mínima de um mês. A Prospect Hill Academy determinará no momento do
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sorteio o número de vagas disponíveis para cada série. As inscrições recebidas após o prazo de inscrição serão
registradas e inseridas em um sorteio subsequente, caso uma delas ocorra dentro do mesmo ciclo de inscrição.
De acordo com o Estatuto da Escola da Charter, M.G.L.c.71; 89, a escola vai preencher vagas disponíveis nas séries
K-9 até 15 de fevereiro. Se ocorrer, por qualquer motivo, uma vaga o lugar será preenchido com a próxima pessoa
na lista de espera, levando em consideração as preferências de admissão, que podem mudar com o tempo. Se a
lista de espera para as vagas disponíveis for esgotada, um processo de sorteio subsequente ocorrerá. As vagas
que ocorrerem depois de 15 de fevereiro serão preenchidas no mês de setembro, dentro da mesma coorte de
alunos. Os alunos que se retiraram e desejam retornar precisam reinserir o processo de inscrição da escola
descrito aqui.
O primeiro e principal sorteio anual é geralmente realizada no início de março de cada ano e o primeiro prazo de
matricula em qualquer ciclo de inscrição anual é definido no final de fevereiro, aproximadamente 10 dias antes do
primeiro sorteio. Um sorteio subsequente pode ser adicionado até 15 de fevereiro de um ciclo de inscrição,
somente se a lista de espera para qualquer série gerada através do primeiro sorteio estiver vazia de candidatos
qualificados. Um sorteio eletrônico será conduzido por um sistema certificado de software de sorteio, e uma
parte neutra confirmará que o processo é justo e a seleção será aleatória. Todos os candidatos estão incluídos em
um único sorteio para cada série. O sistema de sorteio eletrônica gerará uma ordem de classificação de sorteio
aleatória inicial. Após a ordem inicial de classificação aleatória do sorteio ter sido estabelecida, as preferências de
admissão serão aplicadas. Os irmãos, independentemente da residência, receberão preferência sobre admissão
de não irmãos. Os residentes de Somerville e Cambridge receberão preferência sobre admissão de não residentes.
As datas dos sorteios são publicadas no site da PHA pelo menos uma semana antes e a data do sorteio principal é
publicada em materiais de recrutamento de alunos. Os sorteios são realizados no campus da Early Childhood na
15 Webster Ave., Somerville e são abertos ao público.
Os candidatos são aceitos para o campus em de sua série. Os alunos aceitos na Escola, seja no sorteio ou
subsequentemente na lista de espera, são notificados por e-mail se a notificação ocorrer antes do início da escola
e por e-mail e telefone se a notificação ocorrer após o início da escola. Os pais / responsáveis devem aceitar
inscrição através do portal de admissão on-line pelo qual se candidataram no prazo de 10 dias da data da
notificação se a notificação ocorrer antes de 15 de agosto e dentro de 3 dias da data da notificação se a
notificação ocorrer após 15 de agosto de um determinado ciclo de inscrição. Os candidatos que enviaram uma
solicitação em papel serão notificados por telefone e devem aceitar a inscrição nos prazos acima mencionados
por telefone ou pessoalmente. Se um pai / responsável não aceitar a inscrição dentro do prazo permitido, a escola
fará várias tentativas de contatar a família. A não aceitação da inscrição até o prazo de resposta levará a vaga
oferecido ao próximo candidato na lista de espera. Recusar uma oferta de admissão é final. Caso os candidatos
mudem de ideia, eles devem reaplicar.
Por favor observe que o processo de candidatura da Escola é separado e não está integrado com o dos nossos
distritos remetentes. Caso o processo de matrícula principal não preencha todas as vagas disponíveis ou vagas
que foram desocupadas durante o ano letivo anterior a 15 de fevereiro, a Escola poderá repetir o processo de
maneira justa e aberta ao público com razoável antecedência pelo menos um mês antes do prazo de inscrição.
Política para a lista de espera.
Os candidatos que não receberem uma oferta de admissão por meio do sorteio serão colocados em uma lista de
espera de cada série com base na ordem inicial aleatória de classificação do sorteio e levando em consideração as
preferências de admissão. Famílias de alunos em lista de espera devem entrar em contato com a escola com
quaisquer alterações na residência, pois isso pode afetar sua posição na lista de espera. Se uma vaga se tornar
disponível, o primeiro aluno da lista de espera correspondente será aceito e informado por e-mail e telefone.
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Nenhum aluno será admitido antes de outros alunos qualificados que foram previamente colocados em uma lista
de espera de um processo de inscrição anterior, exceto nos casos em que as preferências de inscrição mudam ou
conforme descrito na norma 603 CMR 1.05 (10) (b) .603 CMR 1.05 (8) ). Se um aluno recusar uma oferta de
admissão, a Escola removerá o nome desse aluno da lista de admissões e passará para o próximo aluno
qualificado com base no processo de sorteio.
A Escola manterá o registro corretos da lista de espera de qualquer ciclo de inscrição, incluindo nomes (primeiro,
do meio, sobrenome), endereços residenciais, números de telefone e série. No entanto, as listas de espera não
são transferidas para o próximo ano letivo. Após 15 de fevereiro de um determinado ciclo de inscrição, todos os
aplicativos da lista de espera serão invalidados. Os alunos que desejam ser considerados para o ano seguinte
devem reaplicar.
Os alunos que são oferecidos a vaga devem começar a frequentar a Escola, de acordo com a política de frequência
da Escola, dentro de dez dias da data de início prevista (por exemplo, o primeiro dia de aula). A PHA considerará
os alunos que não comparecerem à escola terem recusado a oferta de admissão.
Alunos antigos
Alunos já matriculados não necessitam se reinscrever. Portanto, os alunos que retornam devem concluir um
processo de recadastramento para fornecer documentação atualizada, incluindo comprovante de residência,
contatos de emergência e formulários de saúde, conforme necessário. Se um aluno matriculado não comparecer
à escola, serão aplicadas políticas e procedimentos relativos à frequência.
Informações do Aluno
A PHA respeita a privacidade de cada aluno e familiares e não divulgará as informações do aluno a terceiros, a
menos que exigido por lei. De acordo com o Estatuto M. G. L., Capítulo 71, Seção 89, a Escola liberará sua lista de
correspondência para uma casa de correio aprovada pelo estado, a pedido dos distritos escolares das cidadessede da Escola. Antes do lançamento, cada família PHA é notificada por escrito e recebe a opção de sair da lista.
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