Prospect Hill Academy Charter School
Pedido de admissão 2019-2020
A admissão na Escola Prospect Hill Academy é baseada em sorteio, não seletivo e não discriminatório.
Prospect Hill Academy Charter School não discrimina com base em raça, cor, origem nacional, credo, sexo, identidade
de gênero, etnia, orientação sexual, necessidade mental ou física, idade, ascendência, desempenho atlético,
necessidade especial, proficiência no idioma inglês ou em outro idioma ou desempenho acadêmica anterior.
Observações:
- Se você deseja inscrever mais de um aluno, você DEVE enviar um formulário separado para cada aluno.
- Os candidatos ao jardim de infância DEVERAO ter completado 5 anos de idade até dia 31 de agosto de 2019 para se
inscreveram para o ano letivo de 2019-2020.
- PHA aceita novos alunos apenas para as séries do Jardim a 9ª.

Informações do aluno
* obrigatório
Primero Nome do aluno*

Nome do meio do aluno *

Sobrenome do aluno*

Data de Nascimento *

Rua*

Apt./Unidade# *

Cidade *

CEP *

Informações das séries
Nível escolar ATUAL *

Série aplicando para (ano escolar 2019-2020) *

Sem experiencia escolar

Jardim

Creche

1ª Série

Pré-escola

2ª Série

Jardim

3ª Série

1ª Série
2ª Série
3ª Série

4ª Série
5ª Série
6ª Série

4ª Série
5ª Série
6ª Série
7ª Série

7ª Série
8ª Série
9ª Série

8ª Série

Nome/cidade da Escola Atual
1/3

Prospect Hill Academy Charter School pedido de admissão 2019-2020

Informação para inscrição de irmão
Se o aluno que você está solicitando for irmão / irmã de um aluno atual da PHA, forneça as seguintes informações:
O candidato tem irmão ou irmã ATUALMENTE matriculado na PHA? *
Sim
Não
Se sim, por favor escreva o nome do irmão matriculado atualmente:

Série:

Informação dos Pais/Responsáveis
Nome do Pai/Responsável 1: *

Parentesco com o aluno: *

O pai / responsável 1 mora no mesmo endereço que o aluno candidato? *
Sim
Não

Se não, por favor forneça abaixo o endereço do pai/responsável 1:
Rua *

Apt/Unidade# *

Cidade *

CEP *

Telefone principal do Pai/responsável 1: *

E-mail do Pai/responsável 1: *

Nome do Pai/Responsável 2: *

Parentesco com o aluno: *

O pai / responsável 2 mora no mesmo endereço que o aluno candidato? *
Sim
Não

Se não, por favor forneça abaixo o endereço do pai/responsável 1:
Rua *

Apt/Unidade# *

Cidade *

CEP *
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Telefone principal do Pai/responsável 2: *

E-mail do Pai/responsável 2: *

Informação do irmão/irmã do candidato
Este aluno tem um irmão ou irmã que também está se candidatando?
Se sim, por favor escreva abaixo o nome e a série para 2019-2020 ENVIEM inscrições SEPARADAS para CADA
aluno.
Nome (s) do (s) irmão (s) / irmã (s)

também se inscrevendo?

Documentação necessária – Comprovante de Residência
As diretrizes de admissão da Massachusetts Charter School determinam que o
comprovante de residência deve ser fornecido antes do sorteio de admissão.
São aceitos como prova de residência os seguintes documentos; por favor, forneça em sua inscrição a
cópia de UM dos seguintes itens:
•

Uma conta de serviços públicos (não água nem telefone celular) datada nos últimos 60
dias

•

Escritura, pagamento de hipoteca datado nos últimos 60 dias, ou uma nota fiscal de
propriedade datada no último ano

•

Contrato atual de locação, cláusula 8, ou declaração de senhorio (dono do imóvel)

•

Formulário W2 com data de ano ou um contracheque (folha de pagamento) com data de 60
dias.

•

Um extrato bancário ou de cartão de crédito com data de 60 dias.

•

Uma carta de um órgão aprovado pelo governo* datada dos últimos 60 dias.
*Órgãos aprovados pelo governo:
- Receita Federal (DOR)
- Serviços para Crianças Famílias (DCF)
- Assistência pata transição (DTA)
- Serviços para os jovens (DYS)
- Providencia social
- Qualquer comunicação no papel timbrado da Commonwealth de Massachusetts

Todas as Inscrições em papel têm que ser entregues até o dia 25 de
fevereiro, 2019 Por favor traga essa inscrição junto com o
comprovando de residência para a secretaria da escola em qualquer
um de nossos três campuses ou envie pelos correios para:
Administração da PHA
50 Essex Street
Cambridge MA 02139
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