
     
Escolas Públicas de Marlborough 

Matrícula do Jardim de Infância para o Ano Escolar 2021-2022 
 

It is the policy of the Marlborough Public Schools not to discriminate on the basis of race, gender, religion, national origin, color, homelessness, sexual orientation, age or disability in its education 
programs, services, activities, or employment practices. 

 

Todas as crianças que moram em Marlborough, que terão 5 anos de idade no dia 31 de agosto de 2021 ou antes, são elegíveis para entrar 
no Jardim de Infância no outono de 2021. Não há exceções quanto aos requisitos de idade de entrada. 
 

As inscrições serão feitas com hora marcada somente na Escola Elementar Goodnow Brothers, das 4:30pm às 7:30pm nas seguintes datas: 
 

Terça-feira, 2 de março 
Quarta-feira, 3 de março 
Terça-feira, 9 de março 

Quarta-feira, 10 de março 
Terça-feira, 16 de março 

Quarta-feira, 17 de março 
Terça-feira, 23 de março 

Quarta-feira, 24 de março 
Terça-feira, 30 de março 

Quarta-feira, 31 de março   
 
Se necessário, datas adicionais serão acrescentadas em abril e maio. 

 

A matrícula do Jardim de Infância será feita somente com hora marcada. Para agendar um horário, visite nosso site www.mps-edu.org e clique no 
link de matrícula do Jardim de Infância (Kindergarten Registration).  

 

Durante matrícula, os pais/responsáveis DEVEM fornecer o seguinte. Cópias serão feitas e os originais serão devolvidos a você. 

⮚ Certidão de Nascimento original - uma cópia será feita e o original será devolvido 

⮚ Cópia do último exame físico e cartão de vacinas 

⮚ Três (3) Comprovantes de Residência - um de cada coluna 

⮚ Se não for o pai/mãe, prova de custódia legal 

 

Coluna A Coluna B Coluna C 

Cópia do pagamento mais recente da 
hipoteca 

Conta de Gás Carteira de habilitação válida atual de MA com endereço 
Marlborough 

Cópia do Contrato de Compra e Venda atual 
 

Conta de Óleo Registro atual de veículos de MA com endereço em 
Marlborough 

Cópia do contrato de arrendamento (incluindo 
os contratos de HUD) e registro do 
pagamento do aluguel mais recente 

Conta de Eletricidade Cartão de identificação com foto de MA válido com endereço de 
Marlborough 
 

Carta autenticada do proprietário afirmando 
a moradia e registro do mais recente 
pagamento do aluguel 

Conta de Telefone Formulário W2 recente 

Acordo de Section 8 Conta de Celular Imposto do Veículo atual 
 

 Conta de TV a Cabo Conta recente de Imposto de Propriedade 

 Ordem de Trabalho de TV a 
Cabo ou Internet 

Carta de uma agência governamental aprovada 

 Conta de Água Folha de pagamento 

  Extrato bancário 

  Conta do cartão de crédito 

 
Durante a matrícula os pais/responsáveis deverão preencher vários formulários. Se possível, crianças pequenas não devem comparecer. Para sua 
conveniência, estes formulários estão disponíveis no site de Marlborough, www.mps-edu.org. Clique no guia Registro para baixar o Pacote de Registro do 
Jardim de Infância. No momento da inscrição, será agendado um horário para que sua criança participe de uma breve sessão de teste de desenvolvimento 

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

