
     
Escolas Públicas de Marlborough 

Matrículas do Jardim de Infância para o Ano Escolar de 2020- 2021 
 

É política das Escolas Públicas de Marlborough não discriminar com base em raça, gênero, religião, origem nacional, cor, falta de moradia, orientação sexual, idade ou deficiência em seus 
programas, serviços, atividades ou práticas de emprego. 

 

Todas as crianças morando em Marlborough, que terão 5 anos de idade no dia 31 de Agosto de 2020 ou antes são elegíveis para 
ingressar no Jardim de Infância no outono de 2020.  Não há exceções em relação aos requerimentos de idade de ingresso. 
 
As matrículas acontecerão somente através de agendamento de horários na Escola Whitcomb, 25 Union Street na Biblioteca (use a entrada de trás) 
das 8:30 – 13:30 nas seguintes datas: 

Segunda-feira, 16 de Março de 2020 
Quarta-feira, 18 de Março de 2020 
Sexta-feira, 20 de Março de 2020 
Quinta-feira, 26 de Março de 2020 

 
Matrículas serão feitas somente com hora marcada na Escola Whitcomb, 25 Union Street, na biblioteca (use a entrada atrás do prédio) das 4:00 da tarde 
até às 8:00 da noite, nas seguintes datas: 

Terça-feira, 24 de Março de 2020 
Terça-feira, 31 de Março de 2020 
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020 

A matricula do Jardim de Infância acontecerá somente através de agendamentos de horários. Para agendar um horário, por favor, visite o nosso 
site na internet www.mps-edu.org no início de Fevereiro e clique no link de Matrículas do Jardim de Infância (Kindergarten registration).  

 

Em Maio de 2020 
" Noite de Informação de Matricula 

do Jardim de Infância " 
detalhes serão divulgados. 

 
 

No momento da matrícula, pais/responsáveis DEVEM trazer os seguintes.  Cópias serão feitas, e os originais serão devolvidos a você.. 
➢ Certidão de Nascimento Original – uma cópia será feira & o original será devolvido 
➢ Cópia do último exame físico & carteirinha de vacinação 
➢ Três (3) Comprovantes de Residência – um de cada coluna 
➢ Caso você não seja o pai/mãe, comprovante de custódia legal 

 

Coluna A Coluna B Coluna C 

Cópia mais recente do pagamento de 
hipoteca  

Conta de Gás Carteira de motorista válida com o endereço de 
Marlborough 

Cópia da compra & venda Conta de Óleo Registro do carro de MA com o endereço de 
Marlborough 

Cópia do contrato de aluguel (incluindo 
aluguel HUD) e o pagamento mais recente 

Conta de Eletricidade Identificação Válida de MA com foto com o endereço de 
Marlborough 

Declaração legal Autenticada pelo 
proprietário afirmando a moradia e a cópia de 
recibo de pagamento mais recente 

Conta de Telefone Formulário atual do W2 

Concordância da Seção 8 Conta de Celular Imposto do Veículo Atual 

 Conta de TV a cabo Imposto da casa atual 

 Ordem da TV a Cabo ou Internet Carta de uma agência do governo aprovada 

 Conta de água Folha de Pagamento 

  Extrato Bancário 

  Conta de Cartão de Crédito 

 
No momento da matrícula, os pais/responsáveis deverão preencher vários formulários. Se possível, crianças pequenas não devem comparecer. Para sua 
conveniência, esses formulários estão disponíveis no site de Marlborough, www.mps-edu.org. Clique na aba Registration (matricula) para baixar o 
Pacote de Matrícula do Jardim de Infância. 

http://www.mps-edu.org/
http://www.mps-edu.org/
http://www.mps-edu.org/
http://www.mps-edu.org/


No momento do registro, será marcado um horário para a sua criança participar de uma breve sessão de triagem do desenvolvimento. 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Linha de Matrículas do Jardim de Infância (508) 460-3506 ramal: 3334 


