Kindergarten
Aguardamos ansiosos ter seu filho como membro da comunidade de aprendizado das Escolas Públicas de Somerville!

Nossas Escolas
Escolas que oferecem o Kindergarten: Albert F. Argenziano , Benjamin G. Brown, Capuano Early Childhood Center, East
Somerville Community, Arthur D. Healey, John F. Kennedy, West Somerville Neighborhood, Winter Hill Community
Innovation.
Horários: 8h10 – 14h35, de segunda à sexta-feira.
Conheça melhor nossas escolas visitando www.somerville.k12.ma.us/schools.
Saiba mais sobre os programas após as aulas em toda a cidade de Somerville, visitando https://somervillehub.org/
ou visite https://somerville.k12.ma.us/afterschool para obter mais informações sobre os programas após as aulas nas
escolas públicas de Somerville.
Participe de uma Sessão Virtual de Informação sobre Matrículas para o Kindergarten, na segunda, 16 de novembro
das 9h00 às 10h30 ou terça, 17 de novembro, das 17h30 às 19h00, para uma apresentação multilingue sobre o
processo de matrícula e para respostas a perguntas mais específicas que você possa ter sobre o processo.
Informação do Zoom:
https://k12somerville.zoom.us/j/87682318034?pwd=WnNCd3E1RXlZdEVSSXc2VXZQZ3JFQT09

Meeting ID: 876 8231 8034
Password: Kinderinfo

Informações de Matrícula
Todos os alunos que completam 5 anos até 31 de agosto de 2021 estão convidados a se inscrever para o Kindergarten.
A matrícula online tem início no dia 12 de janeiro de 2021 com prazo até 18 de março de 2021 para qualificar para o
primeiro turno de colocações. Visite www.somerville.k12.ma.us/Kindergarten para iniciar a matrícula. Tenha a
seguinte documentação e informações disponíveis para facilitar o processo de matrícula:
• Certidão de nascimento do seu filho
• Formulário School/Camp fornecido pelo consultório do seu filho e informação de imunização. Mais informação pode
ser encontrada visitando www.somerville.k12.ma.us/RegistrationHealth
• Cartão do seguro de saúde
• Informação do médico/Informação do dentista - Nome e número de telefone para ambos
• Se seu filho toma qualquer medicamento ou tem qualquer condição médica/problema de saúde, necessitaremos o
nome do medicamento/condição médica/problema de saúde
• 2 provas atuais de residência. Veja no verso ou encontre mais informação no site:
www.somerville.k12.ma.us/ResidencyRequirements
• 2 Contatos de Emergência que não sejam pais/responsáveis - nome completo, relacionamento, telefone
• Seu endereço de email
• Seu número de telefone celular
Os pais/responsáveis que necessitam de assistência para a matrícula online podem ligar para o Centro de Matrículas no
telefone 617-629-5670 para agendar um horário.
Se inglês NÃO é o primeiro idioma do seu filho, um membro da equipe do Centro de Matrículas entrará em contato
com você para agendar um horário para uma avaliação de proficiência em inglês. As recomendações de programa e
as colocações escolares NÃO serão feitas até que a avaliação seja concluída.

