
Matrícula para Alunos Novos ou do Jardim-da-infância (“Kindergarten”) 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

 Você encontrará todos os formulários necessários para matricular seu filho na pasta "Formulários de 
Matrícula" (“Registration Forms”). Por favor, entre em contato com a secretária pelo telefone 
508-696-6500 para agendar a matrícula do aluno. Você deverá trazer os seguintes documentos: 

 Residentes do Distrito da Escola de Tisbury: 

 
Por favor, traga o seguinte no dia da matricula: 
1.  Cópia da certidão de nascimento do estudante  
2.  Prova de residência ern Tisbury* (exemplos: recibo ou contrato de aluguel ou alvará de 

construção e carta do construtor ou contrato de compra ou venda do imóvel ou recibo do 
imposto de renda ou hipoteca ou conta de utilidades. Por favor note que  em qualquer dos 
itens escolhidos acima devem constar o endereço físico e o seu nome,  não somente a sua 
caixa postal( P.O. Box). 

3.  Recorde de imunização  
4.  Exame de Chumbo 
5.  Exame físico 
6.  Documentos Comprobatórios da Custódia do Aluno (quando cabíveis) 
7.  Copia do 504 ou Plano de Ensino Especial Individualizado IEP (se Aplicável) 
 
Formulários 
Formulário de Matrícula da Escola de Tisbury preenchido 
Formulario Médico 
Procedimento Em Casos De Emergência/Doença   
Solicitação De Liberação De Registro 
Formulário de raça e etnia 
Pesquisa sobre idioma residencial 
Diretriz de Uso Aceitável da Rede Interligada de Computadores (network) 
Permissãos 
Inquérito às Famílias Militares (se Aplicável) 
Título VII Escritório de Educação Indiana - Certificado de Elegibilidade de Estudante  (se 

Aplicável) 
 
 Formulários Adicionais de Matrícula no Jardim de Infância 
Questionário Para Os Pais-Entrada No Jardim De Infância 
Consentimento dos Pais para divulgação de informação escolar prévia. 
Pesquisa sobre  educação Pré-Escolar  
 
Não- Moradores  
A.  Se você não mora em Tisbury (ou Vineyard Haven) mas gostaria que seu filho estudasse na 

Escola de Tisbury, envie uma carta endereçada ao diretor  da escola, John Custer, pedindo 
que seu filho estude na Escola de Tisbury no próximo ano escolar. O último dia para fazer o 
pedido no Programa School Choice é 15 de Junho e a decisão será divulgada no dia 
primeiro (1º) de julho. A aceitação do pedido será feita dependendo do número de 
estudantes matriculados em dada classe. 

B.  Você terá que matricular seu filho na cidade em que você reside. Se seu filho for aceito na 
escola de Tisbury, suas notas serão repassadas para nós e ele poderá começar quando todos 
os formulários estiverem completos e recebidos. 

.  

http://www.tisbury.mvyps.org/Port%20registration.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/port%20health.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/port%20record%20release.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/port%20home%20language.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/Port%20Acceptable%20Use.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/Port%20Other%20Permissions.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/Military%20Family.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/port%20Title%20VII%20Office%20of%20Indian%20Education.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/Port%20Parent%20Concent%20for%20Disclosure.pdf
http://www.tisbury.mvyps.org/Port%20Parent%20Survey.pdf

