Winthrop Públicas Escolas- lista de controle
para Registo de
101 Kennedy Drive, Winthrop, MA 02152
Telefone (617) 846-5500 Ext 7102
Fax (617)-539-0721
Judith Buono, Registro Student
jbuono@winthrop.k12.ma.us
Todos famílias que se inscreverem um novo aluno com Lynn Escolas públicas devem trazer os seguintes documentos
necessários para o pai Information Center como parte deprocesso de registro. Os pedidos que não pode ser
processada sem estes documentos.
todos eeles
▪

▪
▪
▪

certificado de nascimento original da criança, ou o FormulárioI-94
de documento (s) comprovante (s)hoje e status de TB vacinação
de identificação com foto dos pais / tutores
▪

US Passport Card,passaporte dos EUA, US iD militar, greencard, Border cartão Crossing, motoristalicença ou outra
identificação com foto emitido pelo Departamento de estado dos Veículos a motor, passaporte emitido por um governo
estrangeiro, Cartão de Autorização de Trabalho ou Cartão de Identificação consular.

Qualquer outra forma de identificação devem ser analisados e aprovados.
Duas delas:
documentos de residência devem ser pré-impresso com o nome e endereço atual do pai / responsável.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A conta de serviço público (além do telefone celular), datado no último 60 dias
Uma ação ou pagamento de hipoteca datado nos últimos 60 dias, ou
um projeto de lei de imposto de propriedade datada no último ano
de um contrato de aluguel atual (menos 1 dentro de um ano) seção de acordo 8 ou declaração de residência
um formulário W2 datado dentro de um ano, ou holerite datado nos últimos 60 dias
um extrato de conta bancária ou cartão de crédito uma grande empresa datada dentro últimos 60 dias
uma carta de uma agência governamental aprovado ** datado nos últimos 60 dias

**agências governamentais aprovado: Departamentos de Receita (DOR) (Departamento de Receita / Earnings), Crianças e
Família serviços (DCF) (Departamento de Crianças e Famílias), Assistência Transitória (DTA) (DTA), Serviço de Jovens (DYS)
(serviços de Juventude), Segurança social (social Security). Qualquer comunicação deve ter o timbre da Commonwealth of
Massachusetts.

transcrições oficiais da escola anterior, será necessário, incluindo a frequência escolar e disciplina antes de novos
alunos podem ser registrados. Se o aluno tem um sepide plano educativo individual (IEP) também, se eu não tiver
trazido pelo pai.
Antes de qualquer aluno pode ser registrado em um Lynn Escola Pública, os pais / responsáveis devem comprovar
residência legal na principal Lynn cidade através de documentos de residência mencionados acima. Estes
documentos, juntamente com uma foto de identificação, também são necessários para qualquer mudança de
endereço / endereço.
guarda legal exige documentação adicional de um tribunal ou agência. fraude de residência é uma violação das leis
estaduais de Massachusetts e está sujeita a multas diárias para cada dia um aluno freqüenta a escola fora do
distrito em que ele / elalegalmente residentes.

Escolas Públicas Winthrop
101 Kennedy Drive, Winthrop, MA 02152
Telefone (617) 846-5500 Ext. 7102
Fax (617)-539-0721

Por favor fornecer uma cópia das vacinas atualizadas e uma cópia do mais recente exame físico do seu
documentação filho incluindo enfermeira da tuberculose em Parent Information Office antes do
primeiro dia de escola o seu filho. Os alunos não podem começar a escola até que seja fornecida a
informação até a informação.
A avaliação de risco de tuberculose (baixo documentação ou de alto risco com o teste de PPD) é
obrigatório para todos os estudantes para se inscrever.
Qualquer médico privado pode ajudá-lo a obter o seu filhoregistros médicos até à data.adição, a Grove
Street East Boston, MA 02128 Clínica de Saúde East Boston 10 (número de telefone é 617-569-5800)
pode ajudar. Os intérpretesdisponíveis se você tiver quaisquer perguntas.

GRADE 06

PRE SCHOOL
Hepatite B
DTaP / DTP / DT
Poliomielite
Hib
MMR
Varicela

3 doses
≥4doses
≥3doses
1-4dose de
1 dose
1 dose

INFÂNCIA
da hepatite B
DTaP / DTP / DT
de pólio
MMR
Varicela

3 doses
5 doses
4 doses
2 doses
2 doses

chumbo teste de triagem (uma vez)
revisão de vista(nosúltimos 12 meses)

GRADE 01-05
Hepatite B
DTaP / DTP / DT
Polio
MMR
varicela

3 doses
≥4 doses
(ou ≥ 3 doses de Td)
≥3dose de
2 doses
2 doses

Hepatite B
DTaP / DTP / DT
poliomielite
sarampo
MMR
varicela

3 doses
≥4 doses
(ou ≥ 3 doses de Td)
dose≥3
2doses
1 dose
1 dose

GRADE 07-12
Hepatite B
DTaP / DTP / DT
&
dTpa
Polio
MMR
Varicela

3 doses
≥4 doses
(ou ≥ 3 doses de Td)
1 dose
≥3 doses
2 doses
2 doses

Pesquisa de idioma doméstico
Os regulamentos do departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts exigem que todas as escolas determinem os idiomas falados no
domicílio de cada aluno para identificar suas necessidades de idioma específicas. Essa informação é essencial para que as escolas ofereçam instrução
significativa para todos os alunos. Se outro idioma que não seja inglês for falado em casa, o distrito precisará realizar uma avaliação mais detalhada do seu
filho. Por gentileza, ajude-nos a atender esse requisito importante, respondendo às seguintes perguntas. Agradecemos a sua ajuda.

Informações do aluno
Nome

Nome do meio

País de nascimento

/
/
Data de nascimento (mm/dd/aaaa)

F
Sexo

Sobrenome

M

/
/
Data do primeiro registro em QUALQUER
escola norte americana (mm/dd/aaaa)

Informações da escola
/
/20
______
Data de início na nova escola (mm/dd/aaaa)

Nome da escola e cidade antiga

Grau escolar atual

Perguntas para os pais/tutores
Quais são os idiomas nativos de cada pai/tutor? (circule uma)

Quais idiomas são falados com seu filho?
(inclua parentes -avós, tios, tias, etc. - e babás)

(mãe / pai / tutor)
(mãe / pai / tutor)
Qual foi o primeiro idioma que seu filho compreendeu e falou?
Quais são os outros idiomas que seu filho conhece? (circule todas as
opções aplicáveis)

pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre
pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre
Qual idioma você usa com mais frequência com seu filho?
Quais são os idiomas que seu filho usa? (circule uma)
pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre

fala / lê / escreve
fala / lê / escreve
Você deseja receber informações por escrito da escola em seu idioma
nativo?
S
N
Assinatura dos pais/tutores:

X
Portuguese

pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre
Você deseja um intérprete/tradutor presente nas reuniões entre paisprofessores?
S
N
/
Data de hoje:

/20
(mm/dd/aaaa)

Winthrop Escolas Públicas

Fecha:

Formulário de Inscrição

Grado:

Estudiant Informação
Nome do estudante: em
primeiro
Data de nascimento: ______________

Masculino

segundo
Feminino

Não binária:

Endereço: _____________________________________
apartamento #

pellido

Birthplace ____________________
cidade
estado / país
_______ / _______ / _______
Se você nasceu fora losEstados Unidos, ade
entradaDar em US

Língua principal da criança: _______________ Início Idioma: __________________
informações Família:
Nome

Nome

do relacionamento

Relação

endereços
deSediferente
Telephone Início /celular

endereço
se for diferente
Telephone Início /celular

endereço de e-mail

endereço de e-mail

ocupação

ocupação

Trabalho Telefone

Trabalho Telefone

se os pais são separados / divorciados, por favor indique o nome da pessoa comlegais custódia
Irmãosfísica: nome

Idade

Grade

School

Você está planejandomatricular seu filho em um programa pós-escola? () Sim () Não
Se sim, nome do programa: ____________________________________________________________
Informação prévia Escola
Nomede última escola:
Último Endereço:
Cidade

Estado

Zipcódigo

# & rua

Cidade, Estado

Zipcódigo

seu endereço anterior:

comentários deque podem ajudar ao professor:( Sim é necessário)

ESTUDANTE DE SAÚDE E DE EMERGÊNCIA
Por favor, preencha as informações abaixo e voltar para a escola imediatamente. HR #

Grade

Nome do estudante
Apelido

Nome

Home Phone
Data de Nascimento:

O seu filho tem seguro de saúde? Sim

Nome do meio

Endereço
Sexo

F

não

M

Linguagemprincipalem casa
Idioma secundário

Nome do Insurance Co.

(Senão tem seguro de saúde, Massachusetts tem planos de seguro de saúde quefornecer sem filhos com cuidados de saúde
acessíveis (restrições podem ser aplicadas), entre em contato com a enfermeira da escola para mais informações todas as
comunicações serão mantidas em sigilo.)

mãenome / tutor

celular Telefone

endereço residencial

Telefone Residencial

endereço Trabalho

Localidade / Cidade

Telefone

Ext

e-mail
nome do pai / responsável

celular Telefone

endereço residencial

Telefone Residencial

endereço de Trabalho

Cidade /Cidade

Telefone

Ext

e-mail
Nome / grau de irmãos / irmãs no prédio da escola:

classe

Nome

classe

Nome

de outras pessoas que assumem a responsabilidade / transporte emausência de pai / responsável:
Nome

de Relacionamento

Telefone

Nome

do relacionamento

Telefone

(em caso de emergência, a escolatentarentrar em contato com os pais / responsáveis antes de chamar o estudante PCP (médico).
Será transportado Seu filho de ambulância para uma emergência de instalações de cuidados se necessárias)

Médicos Nome

Telefone

DentistasNome

Telefone

Listaqualquer medicação seu filho leva para casa:
1:
2.
3:

4.

(Incluir inaladores de insulina / / medicamentos antidepressivos / cardíacas / comportamental, etc.)

tem que ter uma médicos escritos seu filho para tomar a medicação naordem escolar.
Isto inclui medicamentos, como inaladores, medicamentos sem receita EpiPens, incluindo xaropes para a tosse, sprays
nasais, medicamentos etc. A enfermeira da escola não vai dispensar qualquer medicação sem uma ordem escrita MD.
Por favor, marque todas as que se aplicam a seu filho:
Problemas de coração
Condição de diabetes (I insulina tipodependentes)
Asma
distúrbios convulsivos
Enxaqueca
ADD
TDAH
Outros Especifique:
diabético, Vara dedo examinador na escola?

sim

Não (você deve fornecer sua própria glicosímetro)

Alergias: Listar todos os / as alergias específicas:

Identificar se a criança terá um EpiPen na escola para seu / sua alergia:

sim

Não

audição e visão rastreios são realizados de forma aleatória durante o ano letivo e seu filho pode ou não pode ser
controlada. Isto inclui H / V. Identificar se o seu filho necessita de estar preferencial:
Auditivos:

sim

sim

Não

não

Outro
dar permissão para a escola enfermeira / pessoa designada para compartilhar informações relevantes para a condição
de meu filho com pessoal adequado quando necessário para atender às necessidades de saúde e segurança do meu
filho. Eu dou permissão para compartilhar informações com os cuidados primários da minha criança para fins de
consulta, diagnóstico e tratamento.
Um relatório do exame físico atual deve ser ARQUIVO EM TODOS OS TEMPOS.

Pai / responsável: _________________________________ DATA: ___________

Estudante Name________________________________ Grade: __________

Por favor, responder a duas perguntas 1 e 2.
1. O aluno hispânica ou latina? (Escolha apenas um)
Não, não hispânica ou latina
Sim, hispânicos ou latinos (Uma pessoa de Cuba, México, Porto Rico, Cuba, Central ou
cultura espanhola sul-americana ou outra ou origem, independentemente da raça.)

2 . Qual é a raça do aluno? (Escolha uma ou mais)
Índio americano ou nativo do Alasca (A pessoa que tem origens em qualquer um dos
povos originais da América do Norte e América do Sul (incluindo a América Central) e
que mantém afiliação tribal ou anexo comunidade.)
asiática (a pessoa que tem origens em qualquer dos povos originários do Extremo
Oriente, Sudeste Asiático ou subcontinente indiano, incluindo, por exemplo, Camboja,
China, Índia, Japão, Coréia, Malásia, Paquistão, Filipinas, Tailândia e Vietnã)
preto ou Africano americano (a pessoa que tem origens em qualquer dos grupos raciais
negros da África.)
ilhas havaianas do Pacífico ou outra (a pessoa que tem origens em qualquer um dos
povos originais do Havaí, Guam, Samoaoutras ilhas Pacífico)
branco (a pessoa que tem origens em qualquer um dos povos originais da Europa, Oriente
Médio ou África do Norte)

pai / responsávelAssinatura: _____________________________________
Data: _______

Política Aceptableuso Winthrop Escolas Públicas de Internet
Tecnologia Programa Escolas Winthrop Públicasreconoce o uso da Internet como ferramenta de
pesquisa valiosa. Antes de usar esta ferramenta os alunos precisamentender comousá-lo de uma
maneira aceitável.
● O principal uso de Internet é para fins educacionais
● podem fazer uso da Internet é um privilégio, e seus professores e o principal são os
tomadores de decisão quando se trata de se você usa. Se o seu comportamento onInternet
não é o caso, você pode ser suspenso do uso.
● Todas as escolas públicas Winthrop tem um filtro instalado no servidor para impedir que
os alunosentrar locais impróprios (pornografia obscena, criança, prejudicial para
menores), no entanto, este programa não é infalível. Assumir a responsabilidade por suas
próprias ações. Se você estiver em um site inadequado, você deve minimizar a janela do
navegador e avisar o professor imediatamente. Não baixar, copiar ou dizer qualquer outro
estudante da localização de qualquer material adequado que pode acontecer de encontrar.
● Você não pode copiar o material e dizer que você mesmo escreveu. Lembre-se que se
você não tiver escrito deve identificar onde você encontrou.
● Qualquer dano a computadores, como eles são criados, ou arquivos que pertencem a
outros, levará à perda de seu privilégio de utilizarInternet, e talvez próprios
computadores.
● Você não pode dar a ninguém a sua senha. Não permitirusar a conta de computador para
a atividade na Internet a menos que você trabalhar com eles.
● Você não pode ir para salas de chat ou e-mail usar
o acima são exemplos de uso inadequado. Desde que nunca pode ser um tudolista inclusiva,
totalmente esperamos que os alunosfazer apenas as coisas necessárias para completar a sua
missão. Se o aluno está em dúvida sobre algo que eles queremfazer,devem pedir a um
professor em primeiro lugar. Violações deste acordo também sujeitar o aluno para a
disciplina escolar adicional como determinado pelo diretor.
O Sistema Escola Pública Winthrop, juntamente com as outras organizações patrocinadoras deste
Internet ligação para cima, não ser responsável pelas ações de qualquer pessoa que acessaInternet
através deste circuito.adição, o Sistema Público de Ensino Winthropnão se responsabiliza por
qualquer informação ou material que é transferida através da Internet. Winthrop Escolas Públicas
não faz nenhuma garantia de fiabilidade da ligação à Internet, e não é responsável por qualquer
perda ou corrupção de dados durante a utilização da Internet. Winthrop escolas públicas devem
monitorar o uso da Internet e os dados armazenados nas máquinas para se certificar de que estas
regrasnão quebrado. Winthrop Escolas Públicas pode mudar imediatamente estas regras sem
aviso prévio.

ESTUDANTE
eu entendo e prometem seguir a Política de Utilização Aceitável Winthrop Escola Pública. Eu li
(ou tinha lidomim) o acordo. Meu professor explicou as regras do acordo e compreender. Eu
entendo que é muito importanteseguir todas as regras do acordo e não ir para sites inapropriados.
Vou aceitar a responsabilidade total para os resultados de minhas ações. Se eu não seguir as
regras podem perder o privilégio de usar o computador e / ou internet, e sujeito a uma punição
adicional para a escola.
Imprimir o nome doestudante

Assinatura

alunopais / tutores
Comopai ou tutor de este estudante, eu li o acordo do uso da Internet. Eu entendo que esse acesso
é projetado para fins educacionais. Eu entendo que Winthrop Escolas Públicas tomará todas as
medidas razoáveis para monitorar o acesso à Internet para o meu filho. Eu entendo que se o meu
mau uso e / ou abuso de criançaInternet não vai segurar Winthrop Escolas Públicas responsáveis
por suas ações.
As violações desta política para o meu filho vai levar a disciplina escolar adequado. Eu dou
permissão para o meu filhoacessarInternet.
Nome do pai / responsável
Data:

Assinatura

Winthrop Escolas Públicas
A Metcalf Square, Winthrop, MA 02152
Telefone (617) 846-5500 Ext 7102-.
Fax (617) 539 0891

Fotografia / Vídeo / Escrita / Trabalho Art Form lançamento
Caros Pais / Encarregados de Educação :
nossa escola, ocasionalmente, quer fotografias ou vídeos de atividades
da escola ou sala de aula para manter nossa escola / comunidade
informada dos nossos vários programas educacionais.
Por favor, assine a seguinte forma de libertação imediata, o que nos dá
permissão para qualquer fita de vídeo ou fotografia com mais filhos.
Esta forma se tornará uma parte permanenteformulário de inscrição do
seu filhoescola. Fracassodevolver este formulário irá excluir a sua
gravação de vídeo criança ou fotografia.
Por favor, leia este formulário / lançamento e assinar a foto abaixo:
Nome do aluno: _____________________________________________
Autorizo Escolas Públicas Winthrop para fotografar / vídeo para o meu
filho / filha sem limitação do uso de imagens e / ou histórias em
conexão com qualquer trabalho Winthrop Escolas públicas, sem
consideração de qualquer espécie e decide liberar Winthrop Escolas
públicas de quaisquer reclamações que possam surgir a este respeito.
__________________________________________
Assinatura do pai / responsável

______________
data

Winthrop Médio / escola
para ser preenchido pelos alunos no grau 6 -12

Data: _________________________
vez você já foi expulso por posse de armas, drogas ou agredir um membro do
pessoal da escola? * Sim
Não
vez você já foi preso e / ou condenado por um crime? * Sim

Não

Se a resposta a alguma das situações acima, por favor, explique

por favor escreva o nome: _______________________________________________
Assinatura do estudante: ______________________________________________________
* Seção 37L do Ato de Reforma da Educação de Massachusetts, de 1993 afirma que "Um estudante
que se muda para uma sistema local deve fornecer o novo sistema escolar com histórico escolar
completo do aluno entrar. o registo deve incluir, mas não limitado a, qualquer incidente envolvendo
suspensão ou violação de atos criminosos ou quaisquer relatórios de incidentes, tal estudante foi
acusado de suspendeu qualquer ato ".

WINTHROP ESCOLAS PÚBLICAS
Winthrop, Massachusetts

Autorização de disseminação DE ESTUDANTE DE INSCRIÇÃO PARA TERCEIROS.
Eu dou permissão para o seguinte terceiro para

inspeciona
receber uma cópia

das partes do meucriança de registro

aluno dasegue:
Estudante Nome

Terceiros

RAZÕES PARA ARQUIVOS lançamento:

histórico escolar paralançado:

PERMIT
concedida

Permissão
NEGADO

toda registro dede
informaçõestranscrição (incluindo informações de
identificação, títulos de cursos, graus / / nível concluído
equivalentes:
MCAS, PSAT, SAT, etc notas
Educação EspecialRecords
Professore avaliações conselheiro e comentários
disciplina e assiduidade registros
Outros (especifique )
Atividades extracurriculares:

assinatura do estudante ou pai / responsável
(assinatura do aluno, se mais deé
18 anos de idadenecessária)

Classe estudante

Data

