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Escolas Públicas de Marlborough 
Matrícula do Kindergarten para o Ano Letivo de 2018-2019  

Todas as crianças que moram em Marlborough, que tiverem 5 anos de idade no dia ou antes do dia 31 de agosto de 2018, são elegíveis para entrar no Kindergarten no 
outono de 2018.  Não existe nenhuma exceção dos requerimentos da idade para entrada. 
 
Matrículas serão feitas somente com hora marcada na Escola Whitcomb, 25 Union Street, na biblioteca (use a entrada atrás do prédio) das 8:30 da manhã até 1:30 da 
tarde, nas seguintes datas: 

Segunda-feira, 12 de março de 2018 
Quarta-feira, 14 de março de 2018 
Sexta-feira, 16 de março de 2018 

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, 13 de março de 2018 
Quinta-feira, 15 de março de 2018 
Terça-feira, 20 de março de 2018 

As matrículas para o Kindergarten serão feitas somente com hora marcada. Para agendar um horário por favor visite o site da Escolas Públicas de Marlborough 
www.mps-edu.org no início de fevereiro e clique no link para Kindergarten Registration (matrículas para o Kindergarten). 

Também teremos uma Reunião Informativa aos Pais da comunidade na terça-feira, 6 de fevereiro de 2018 às 6:30 da noite no auditório da escola Whitcomb. 
(Data alternativa se houver cancelamento por causa da neve: quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018) 

No dia da matrícula, pais/guardiões TERÃO que fornecer os seguintes documentos. Quaisquer documentos originais serão copiados e retornados para você no momento da 
matrícula. 

➢ Certidão de nascimento original  
➢ Cópia do último exame físico & relatório de vacinas 
➢ Três (3) comprovantes de residência – um de cada coluna   
➢ Se você não for o pai/mãe, prova de tutela legal (Autorização de responsabilidade)

Coluna A Coluna B Coluna C 

Cópia mais recente do pagamento da hipoteca Conta de gás Carteira de motorista válida com endereço de Marlborough 

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

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

Conta de energia Identificação válida de MA com foto com endereço de Marlborough 

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

Conta de telefone Formulário atual do W2  

Concordância da Seção 8  Conta do celular Imposto do veículo atual                                Extrato do Banco 

 Conta de TV a cabo Imposto da casa atual                                    Conta do cartão de crédito           

 Ordem da TV a cabo ou Internet Carta de uma agência do governo aprovada Folha de pagamento 

 Conta de água 

No dia da matrícula os pais/responsáveis serão requeridos a preencher alguns formulários. Se possível, não tragam crianças pequenas. Para sua conveniência, esses formulários estão 
disponíveis no site de Marlborough, www.mps-edu.org. Clique em Registration tab (Guia de Registro) para baixar os formulários de registro para o Kindergarten. 
 
Na hora da matrícula, um horário será marcado para sua criança ter uma avaliação que acontecerá em junho.  
 
Uma linha automática de telefone foi criada para perguntas sobre a matrícula do Kindergarten. Por favor ligue para 508-460-3506, extensão 3334 e deixe sua mensagem.  Mensagens serão 
checadas diariamente e sua ligação será retornada em tempo oportuno. 
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