
Data: __________________                               Ficha de Matrícula da Tisbury School                        Primerio língua___________________   
Nome Completo do Aluno  _______________________________________     Gênero:   ___Masculino     ___Feminino       ___não binário            Série ____ 

                                             Sobrenome                  Inicial                      Meio  
Data de Nascimento__________Lugar de Nascimento ___________Há quantos anos sua criança está estudando em escola nos EUA?___________________ 

Endereco  Residencial ______________________Endereco  Postal _________________________Número de Telefone ___________________________ 
                                      # rua                        cidade                               caixa postal              cidade 
 

Podemos conta A criança vai tomar o ônibus para escola? ___ não  ___sim   Ponto de ônibus:_____________________________ 
 

Criança vive com:      ____ os  pais      ____  mãe     ____  pai      ____ tutor 

O responsável possui documentos de custódia a respeito desta criança?   __ SIM. Por favor, preencha o quadro abaixo.  ___NÃO.  Ignore o quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

Nome da  Mãe ____________________________  Endereco___________________________________ #Telefone_____________Email ______________ 

Empregador da Mãe ________________________________________   # Telefone do Empregador _______________________________ 

Padrasto/Madrasta que vive com a criança (se aplicável) __________________________________________________________________ 

Nome do Pai _____________________________  Endereco____________________________________ # Telefone_____________Email ______________ 

Empregador do Pai _________________________________________  # Telefone do Empregador _______________________________ 

Padrasto/Madrasta que vive com a criança (se aplicável) ___________________________________________________________________ 

Tutor ___________________________________ Endereco _____________________________________ #Telefone _____________Email______________  

Outras crianças na família:   Nome ____________________________    Idade _____   Nome ___________________________   Idade   _____     
                                              Nome ____________________________    Idade _____   Nome ___________________________   Idade   _____ 
                                              Nome ____________________________    Idade _____   Nome ___________________________   Idade   _____                   
Se a pessoa com quem a criança vive não estiver disponível, por favor, indique abaixo quem pode ser contatado em caso de emergência. Se 
divorciado/separado e queira permitir que o pai/a mãe possa pegar sua  criança em caso de emergência quando você não estiver disponível, por favor, adicione 
o nome dele/a abaixo. O cartão de emergência da enfermeira deve ter os mesmos nomes listados abaixo. 

(1) _______________________________   parentesco _______________________  Número de Telefone____________ 
(2) _______________________________   parentesco _______________________  Número de Telefone____________ 
(3) _______________________________   parentesco  _______________________  Número de Telefone____________ 

  ______ marque aqui se listou mais nomes num papel adicional 
Assinatura dos pais/Tutor ___________________________________________ 

____ Documentos de custódia estão anexados    ____ Documentos de custódia estão arquivados na escola. 
 
Documentos de custódia indicam custodia física e legal da criança como a seguir:     
Custódia Legal: ___ os pais (custódia conjunta) __ mãe __ pai __ tutor   Custódia Física: ___ os pais (custódia conjunta) __ mãe __ pai __ tutor 
 
Por favor, providencie a documentacão judicial envolvendo a custódia e as visitas com esta criança ao escritório do orientador e atualize anualmente. 


