BEM-VINDO à CLASSE DE 2035!

WELCOME MESSAGE FROM DR. TREMBLAY
Video em Portugues

Seja bem-vindo(a) a Framingham Public Schools!
Meu nome é Bob Tremblay e eu sou o Superintendente Escolar. Sabemos que as nossas escolas são mais fortes
quando há uma parceria entre os nossos educadores, os líderes escolares e as nossas famílias engajadas.
Ao se tornar uma Cidade, as vozes dos 9 distritos de Framingham foram ouvidas e elevadas e difíceis tópicos, como
os relacionados à raça, gênero e pobreza, se tornaram prioridades nas nossas continuas discussões públicas sobre
melhorias nas escolas.
Os estudantes de Framingham e as suas famílias continuam a se beneficiar enquanto nós promovemos
conscientização e avançamos nas soluções que mobilizam a colaboração entre os representantes eleitos, as
escolas, os líderes de distrito e a nossa forte equipe de educadores e suporte. Políticas inclusivas e práticas,
modelos igualitários de programação e alocação de recursos foram implementados para melhorar o acesso para os
estudantes e famílias na nossa comunidade escolar.
Nós acreditamos que elevar as vozes dos nossos estudantes e famílias é a melhor abordagem para desenvolver um
compromisso compartilhado de fazer o nosso distrito escolar excepcional! Nós apreciamos a oportunidade de ouvir
diretamente de vocês, enquanto, juntos, nós garantimos a igualdade de oportunidade e trabalhamos na obtenção
de melhores resultados para os nossos estudantes!
Eu espero conhecer muitas das nossas famílias, pessoalmente, nas nossas escolas e em eventos comunitários ao
longo do ano. Por favor sintam-se à vontade para me contatar diretamente se eu puder ajudar a vocês e suas
famílias.
Atenciosamente,
Bob Tremblay
Para pré-registrar um aluno para o jardim de infância (Kindergarten) para o outono de 2022, siga as etapas
exigidas. Obrigado!

PASSO 1

SEPARE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS

Documentos necessários para a matrícula:
1. Certidão de nascimento do estudante
2. Prova de residência
pagamento de hipoteca recente ou contrato de aluguel recente
3. Prova de ocupação
conta de tv a cabo, eletricidade, gás ou água.
4. Prova de identificação dos pais e/ou responsável
5. Sobre a saúde da sua criança
* Carteira de vacinação e exame fisico de sua criança)
* Formulario de historico de saude que deve ser preenchido online.
Clique aqui para preencher
se aplicável:
1. Plano individual de educação (IEP) ou plano 504
se a criança recebe serviços de educação especial.
2. Comprovante de guarda da criança
se a criança não estiver morando com um ou ambos os pais.
3. Acordo de guarda compartilhada -- se acriança não estiver morando com os ambos os pais.

COMO ENVIAR DOCUMENTOS

Você pode enviar os documentos necessários de três maneiras diferentes:
1. Você pode fazer o upload e enviar os documentos quando estiver concluindo o pré-registro
online.
2. Você pode enviar os documentos no seguinte link: Enviar documentos
3. Email: register@framingham.k12.ma.us
Adicione na linha de assunto: nome do aluno e data de nascimento

PASSO 2

REGISTRE-SE ON-LINE E AGENDE SEU HORÁRIO PARA A
ENTREVISTA

•

•
•

•

A inscrição online para o Jardim de Infância (Kindergarten) estará disponível de 6 de Novembro de
2021 a 7 de Abril de 2022 (período formal de inscrição). Você pode acessaro aplicativo a qualquer
momento para começar a revisar e editar as informações do aluno.As inscrições devem ser
preenchidas apenas por famílias que atendam aos requisitos de residência.
Todos os alunos do jardim de infância que entram em Setembro de 2022 devem selecionar “Fall
2022 – Kindergarten ONLY” como seu tipo de compromisso ou horamarcada.
A etapa final da inscrição online requer que você selecione um horário para sua entrevistapor
telefone com um de nossos registradores. Certifique-se de concluir esta etapa e anotea data e
hora do compromisso antes de sair do aplicativo. Se precisar de ajuda com o agendamento de sua
consulta de registro de chamada telefônica, ligue para 508-424- 3420.
As entrevistas serão marcadas por telefone a partir de 6 de Dezembro de 2021. Observeque
todas as famílias que concluírem a matrícula durante o primeiro período de matrículano jardim
de infância (Dezembro a Abril) terão o mesmo peso nas preferências de matrícula escolar.
Se precisar de ajuda para agendar sua consulta de registro por telefone, ligue para 508-4243420.

COMO ENVIAR DOCUMENTOS

Você pode enviar os documentos necessários de três maneiras diferentes:
1. Você pode fazer o upload e enviar os documentos quando estiver concluindo o pré-registro
online.
2. Você pode enviar os documentos no seguinte link: Enviar documentos
3. Email: register@framingham.k12.ma.us
Adicione na linha de assunto: nome do aluno e data de nascimento

PASSO 3

ESCOLHENDO ESCOLAS

Os alunos que entrarem no jardim de infância em 2022 continuarão a ser matriculados por meio de um Programa
de Escolha Controlada. Sob a Escolha Controlada, as famílias podem escolher entre todas as nove escolas primárias
de Framingham. Os alunos que requerem um programa especializado (Educação Especial ou Programa de
Aprendizagem da Língua Inglesa) serão colocados de acordo com as diretrizes de cada departamento em consulta
com a família.
Ótimas oportunidades para você conhecer melhor nossas escolas e processo de matrícula:
•
•
•

SESSÃO DE ZOOM INFORMATIVO DO KINDERGARTEN - segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 - Mais
informações em breve
PASSEIOS VIRTUAIS DO KINDERGARTEN - Março de 2022 - Mais informações em breve
LIVRO DO KINDERGARTEN - Mais informações em breve
Este documento contém informações sobre os documentos necessários; o processo de escolha da escola
controlada; perfis escolares; e mais.
COMO AS VAGAS SÃO DISTRIBUIDAS

DESIGNADOS
EM
PRIMEIRO:

Os alunos que solicitam vaga em qualquer dos Programa de Dois Idiomas na Escola Barbieri e
Brophy de Espanhol e Potter Road e Woodrow Wilson de Português serão designadas da
seguinte forma:

Programas de
dois idiomas

1. Preferencia de irmãos - IMPORTANTE: A preferência por irmãos se aplica apenas ao prédio
da escola, não ao programa (exceto a Barbieri School).
2. Estudantes que escolhem sua escola com a Preferencia de seu Distrito como sua primeira
escolha somente para a Brophy, Potter Road e Woodrow Wilson. Barbieri não tem preferencia
por distrito.
3. Todos os outros pedidos de primeira escolha
4. Todos os outros pedidos de segunda escolha
Informação importante:
Depois de escolher um programa de duas vias e seu aluno receber um assento, nenhuma
outra opção de escola e/ ou preferência, como distrito ou irmão, será aplicada.

DESIGNADOS
EM
SEGUNDO:
DESIGNADOS
EM TERCEIRO
DESIGNADOS
EM QUARTO:

Estudantes que escolhem sua escola com a Preferencia de Irmãos como sua primeira escolha

Estudantes que escolhem a preferência de seu distrito como sua primeira escolha.

Estudantes cuja primeira escolha NÃO é sua escola de preferência de irmão ou escola do distrito

ESCOLA DO DISTRITO DE CASA
Cada aluno designou uma escola do Distrito de Origem com base em seu endereço residencial. Os alunos que
moram a menos de uma milha da King School podem se qualificar para dois distritos domésticos. Durante a
consulta de registro, os pais serão solicitados a escolher qual distrito residencial desejam designar como seu. O
distrito de origem pode influenciar as designações escolares. Se você tiver dúvidas sobre a escola do distrito
doméstico de seu aluno, ligue ou envie um e-mail para o Centro de Informações aos Pais. Algumas escolas podem
ter poucas ou nenhuma vaga disponível depois que irmãos e alunos de primeiro distrito de origem foram
designados. Você não conhece a escola do distrito de sua casa? Por favor, verifique nosso diretório por endereço.
Barbieri não tem uma preferência de distrito doméstico.
Listagem de ruas do distrito residencial
LOTERIAS
São realizados para qualquer escola onde o número de solicitações de primeira escolha exceda o número de vagas
disponíveis.
LISTAS DE ESPERA
Programas de dois idiomas:
Qualquer aluno que não for designado para o Programa de Idioma Dual solicitado será colocado em uma lista de
espera para os programas de idioma para os quais não foi designado. As listas de espera do Programa Dual
Language permanecem ativas até o início da segunda série.
Educação Geral / SEI / Inclusão:
As listas de espera serão limitadas a 44 alunos e serão mantidas para as duas primeiras opções se a atribuição de
uma primeira ou segunda escolha não for possível. Se a lista de espera da escola de primeira ou segunda escolha
atingiu 44 alunos, nós adicionaremos seu filho a duas listas de espera que não são limitadas a 44 na ordem de suas
preferências numeradas de seu formulário de Escolha de Escola. Todas as listas de espera de Educação Geral são
dissolvidas na sexta-feira, 30 de setembro de 2022.

PASSO 4

DESIGNAÇÃO ESCOLAR

AS DESIGNAÇÕES ESCOLARES SERÃO ENVIADAS ATÉ SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022
•

Depois de receber sua Designação Escolar e decidir que seu filho(a) nao ira frequentar as Escolas Públicas
de Framingham, pedimos que você preencha o FORMULÁRIO DE RECUSA DE VAGA ESCOLAR e nos devolva
até Sexta-feira, 20 de Maio de 2022. Obrigado!

PARTICIPE DA ORIENTAÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA (KINDERGARTEN) NA QUARTA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE
2022.
•
•

Visite a escola designada com seu filho(a)
Mais detalhes serão enviados com o formulário de atribuição

Clique aqui para iniciar a pré-inscrição online para as escolas públicas de Framingham
(Pode levar de 20 a 30 minutos para preencher todas as informações exigidas on-line.
Obrigado!)

Obrigado por ler todas as informações importantes para registrar seu (s) filho (s) em nossas escolas.
Bem-vindo a Framingham!

