ITY ON A HILL CHARTER PUBLIC SCHOOL
CITYCON
A HILL CHARTER PUBLIC SCHOOL COMBINED APPLICATION

APLICAÇÃO COMBINADA

58 Circuit Street, Roxbury, MA
2179 Washington Street, Roxbury, MA
City on a Hill é uma escola gratuita e independente das Escolas Públicas de Boston e está aberta a todos os estudantes da
cidade de Boston. City on a Hill não tem exames para admissão; Novos alunos são admitidos através de loteria e somente
para o 9º ano. City on a Hill recebe alunos com várias necessidades de aprendizado (incluindo pessoas com deficiências,
serviços de suporte ou aprendizes de inglês) e oferece acomodações e serviços de assistência adequados.

•

Qualquer aluno que satisfizer os seguintes critérios pode inscrever-se:
O estudante é um residente de Massachusetts.
O estudante deverá ter concluído com sucesso a 8 o ano, antes de ser aceito na City on a Hill

Será dada preferência a irmãos de estudantes atuais e estudantes de Boston
.

As candidaturas devem ser recebidas até 18/06/19 às 23:59 para serem incluídas na loteria inicial.
A loteria inicial será realizada em 19/06/19.
Qual escola você está solicitando? CoaH Circuit Street _____ CoaH Dudley Square _____ Ambos _____

Nome de estudante:________________________________________________________________________
Sexo: _____Femenino _____Masculino _____No binario

Data de nascimento: _________/_______/_______

Escola atual: ______________________________________________

Ano: _______

Endereço: ______________________________________________________________________________________
Cidade/Estado/CEP:______________________________________________________________________________
Informações dos pais/tutores:
Nome(s): ________________________________________________ Parentesco com aluno:_________________
Fone Residencial: _________________ Celular: _________________

E-mail: _____________________________

Informações Adicionais:
Você tem um irmão que atualmente frequenta o CoaH? _____Não ____ Sim
Se sim, qual é o nome do irmão? _____________________________________
Qual das escolas o irmão freqüenta? CoaH Circuit Street _____ CoaH Dudley Square _____
*Preferência a irmãos será somente dada aos estudantes que compartilham pelo menos um dos pais, por nascimento ou por
adoção. Os alunos devem fornecer documentação apropriada para terem preferência.
Como você ficou sabendo sobre o CoaH? _________________________________________________________
Marque aqui se você não quer que seu nome seja anunciado publicamente no sorteio. O número será dado em vez do nome do
aluno. _______
Marque aqui se você não deseja ter a sua informação na lista compartilhada com a Massachusetts Association Public Charter
School (MCPSA) e outras organizações de apoio aos pais. _______
Preencha e submita uma inscrição para cada criança, por correio ou por fax para:
Sofia Navarro
Coordinadora de Inscripciones y Eventos Especiales
15 Allerton Street, Roxbury, MA 02119
Fax: (617) 445-9153
Para mas informação, favor entrar em contato com Sofia Navarro por admissions@cityonahill.org ou 857-256-4345
City on a Hill Charter Public School, não discrimina baseando-se em raça, cor, nacionalidade, crença, sexo, identidade sexual, etnia, orientação sexual,
deficiência mental ou física, idade, antecedentes, desempenho atlético, necessidades especiais, proficiência no idioma inglês ou em uma língua estrangeira, ou em
desempenho acadêmico anterior. Qualquer e todas as informações aqui requeridas não têm a intenção e não serão utilizadas para discriminar.

