Registration checklist for parents - Portuguese version

Lista de Documentos para Matrícula
Alunos recém-chegados ao Condado de Palm Beach
 Formulário de matrícula preenchido (PBSD 0636)
 *Comprovante de residência
 Comprovante de vacinação
 Comprovante de exame médico
 Comprovante de nascimento (certidão de nascimento, passaporte, documento religioso)
 Documentos adicionais que possam ser úteis, informações da escola anterior
Alunos transferidos dentro do Sistema Escolar do Condado de Palm Beach
 Formulário de matrícula preenchido (PBSD 0636)
 *Comprovante de residência
*Comprovante de Residência
No ato da matrícula em uma escola, o aluno ou os pais devem apresentar dois documentos atualizados
contendo o endereço residencial correto. Endereço de caixas postais do correio ou particulares e
endereços de estabelecimento comercial são insuficientes. Os exemplos de documentos aceitáveis
contendo o endereço residencial são os seguintes: (De acordo com o Regulamento 5.011 do Conselho Escolar)
• conta de telefone residencial ou celular;
• conta de luz;
• recibo de aluguel que conste o nome do locador e locatário e suas informações para
contato.
• contrato de aluguel com o nome do locador e locatário e suas informações para contato
(válido até a data de vencimento do contrato). Após o vencimento do contrato, os pais
devem apresentar à secretaria da escola uma cópia da renovação do contrato ou um
novo contrato;
• hipoteca;
• contrato de compra de casa, incluindo data de compra com a cópia do contrato a ser
apresentada dentro de 30 dias da data de fechamento da compra;
• carteira de motorista da Flórida;
• carteira de identidade da Flórida;
• apólice de seguro de automóvel;
• extrato de cartão de crédito;
• confirmação de mudança de endereço fornecida pelo Serviço Postal dos Estados Unidos;
• prova de correspondência entregue em seu endereço residencial em envelope selado,
endereçado e carimbado; ou
• declaração de Domicílio fornecida pelo Departamento de Registros do Condado.

Se os senhores não tiverem duas formas de comprovante de residência ou por quaisquer outras
circunstâncias atenuantes, favor falar com a administração da escola .
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