CITY ON A HILL CHARTER PUBLIC SCHOOL NEW BEDFORD
384 Acushnet Avenue, New Bedford, MA

INSCRIÇÃO PARA A 9ª SÉRIE
City on a Hill (CoaH) é independente das Escolas Públicas de New Bedford, sem taxas, e aberto para todos os alunos da
cidade de New Bedford. City on a Hill não realiza exame de admissão; os alunos são submetidos a um sorteio com novos
alunos admitidos apenas na 9ª série. City on a Hill acolhe alunos com diversas necessidades de aprendizagem (incluindo
aqueles que possuem uma incapacidade, requerem serviços de apoio ou são aprendizes de inglês) e fornece as acomodações
e serviços de apoio necessários.
Todos os alunos que atendem aos critérios abaixo podem se inscrever:
• O aluno é residente de Massachusetts
• O aluno completou a 8ª série antes de participar do City on a Hill
Será dada preferência para irmãos de alunos participantes e alunos de New Bedford.

As inscrições devem ser enviadas até 12/Mar/2018 às 23h59 para que seja incluída no sorteio
inicial.
O sorteio será realizado em 16/Mar/2018.
Primeiro Nome:_____________________ Nome do Meio: ___________ Sobrenome: _______________
Gênero: _____Feminino _____Masculino _____Não-binário

Data de Nasc.: ______ / _______ / __

Escola Atual: ________________________________________________________________ Série Atual:______
Endereço Residencial:___________________________________________________________________
Cidade/Estado/Zip: _____________________________________________________________________
Informações de Contatos de Pais/Tutores:
Nome(s): _______________________________________________ Relação com o Aluno: ___________
Telefone Principal: __________________Telefone Alternativo: ___________E-mail: _______________
QUESTÕES ADICIONAIS:
Você tem um irmão que participa do CoaH atualmente? _____Não _____Sim
Se sim, qual é o nome do irmão: _______________________________________________
*A preferência para irmãos é aplicada somente para alunos que têm pai ou mãe em comum através de nascimento ou adoção
legal. Os alunos devem fornecer documentos para receber a preferência.
Como você ficou sabendo sobre o CoaH?_____________________________________________________________
Marque aqui se você não deseja ter seu nome anunciado publicamente no sorteio. Será fornecido um número em vez do
nome do aluno._____
Marque aqui se você não deseja ter suas informações compartilhadas com a Associação de Transporte das Escolas Públicas
de Mass. (MCPSA) e outras organizações de pais. _________
Complete e envie a inscrição para cada aluno através de correspondência ou fax para:
Jill Duncan, Gerente de Recrutamento de Alunos
15 Allerton Street, Suite 1, Boston, MA 02119
Fax:
Para mais informações, entre em contato com Jill Duncan em jduncan@cityonahill.org ou 857-256-4345
City on a Hill Charter Public Schools não faz discriminação em relação à cor, origem, crença, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, incapacidade
mental ou física, idade, ancestrais, desempenho atlético, necessidade especial, proficiência no idioma inglês ou outro idioma ou desempenho acadêmico
anterior. Toda e qualquer informação solicitada aqui não se destina e não será usada para discriminar.

