Visite Escolas adicionais durante Tempo de
Pré-Visitação de 7 de dezembro de 2015-22
de janeiro de 2016.
Conheça diretores e professores da escola,
e veja o trabalho escolar do estudante na
escola na Exposição Em Nossa Escola; escola
de jardim infantil, primária e K-8 em 5 de
dezembro de 2015.

Se você está se registrando para K2 e Inglês não é
a primeira língua do seu filho(a) ou outro idioma é
falado em casa, enquanto estiver no Centro BemVindos , será agendado para o seu filho(a) uma
Avaliação da Língua Inglês no Centro de Avaliação
e Aconselhamento dos Recém-Chegados (NACC).
O processo de inscrição terá duas visitas.

Atribuições de ônibus será enviado no final de
agosto.
Marque no seu calendário 17th Celebração
Anual da Contagem Regressiva do Jardim de
Infância no Museu das Crianças de Boston.

Em algum momento entre abril a junho a nova
escola do seu filho (a) vai convidá-lo para uma
Sessão de Boas-Vindas para visitar salas de
aula, falar com o diretor(a) e os professores, e
conhecer outras famílias novas.

Nós encorajamos fortemente que você marque
pelo menos cinco escolas (mais é melhor) no
formulário de inscrição e trazer consigo TODOS os
documentos necessários.

Junte-se a nós na festa do Dia do Jardim de
Infância em sua biblioteca local.

Olhada na Contagem Regressiva
Primeira Rodada – 4 janeiro - 29 janeiro de
2016•Visite qualquer Centro de Bem-Vindos (WC)
para se-inscrever. Você pode economizar tempo
durante a sua visita se você pré-registrar on-line
usando https://sis.mybps.org.

JANEIRO

3

Inscrição para
Escola

Conheça a sua
Escola

2

Prepara-se para
Escola

Countdown to Kindergarten
www.countdonwtokindergarten.org
Discover BPS
www.discoverbps.org
Online Pré-inscrição
https://sis.mybps.org
Escolas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org
BOSTONavigator
(localizar Programas Depois da Aula)
www.bostonavigator.org
Talk, Read, Play
www.talkreadplay.org
Escritório de Envolvimento
www.bostonfamilies.org

¸

BOSTON

Public Schools

Focus on Children

4

JUNHO - AGOSTO

FOCUS
On Children

Boston Public Schools

I‘m going to
Kindergarten!

Vizita & Skolha di
Skolas

MARÇO - JUNHO

websites

NOVEMBRO - JANEIRO

Tenha certeza de pegar a camiseta gratuita
na sua biblioteca local e confira os eventos
gratuitos para as famílias do jardim de
infância ao redor da cidade.

Countdown to Kindergarten.................(617) 635-6816 or (617) 635-9288
Escolas Públicas de Boston ........................................................ (617) 635-9000
Comitê Escolar de Boston........................................................... (617) 635-9014
Alunos Aprendendo Inglês......................................................... (617) 635-9435
Serviços de Alimento e Nutrição............................................. (617) 635-9144
Serviços de Saúde........................................................................... (617) 635-6788
Rede de Educação de Recursos aos Sem-Teto ................. (617) 635-8037
Centro de Avaliação e Aconselhamento dos Recém-Chegados .(617) 635-1565
Escritório de Envolvimento ....................................................... (617) 635-7750
School Hotline (Janeiro, Agosto e Setembro).................. (617) 635-9046
Educação Especial............................................................................ (617) 635-8599
Transporte...........................................................................................(617) 635-9520

Boston Public Schools
Escolas Públicas de Boston
Guia para Registrar para o
Jardim de Infância
Para SY 2016-2017
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Famílias que se cadastraram na primeira
rodada (4 de janeiro - 29 de janeiro de 2016).
Normalmente, recebe onde foi matriculado
pelo correio no final de março.

phone numbers

Portuguese

As famílias que fazem as inscrições das
crianças no jardim de infância para o seguinte
Ano escolar deve obter sua lista de escola em
“www.DiscoverBPS.org.”

Contato

Lista de Verificação
PASSO 1: Pegar a sua lista de escolas, visite:
www.discoverBPS.org
PASSO 2: Pré-registrar, usando o nosso novo Sistema SIS
on-line: https://sis.mybps.org/aspen/index.html
PASSO 3: Traga os seguintes documentos

• Certidão de nascimento original da criança,
formulário, I-94 ou passaporte *

• Registro atualizado das vacinas
• Identificação com foto pais/responsável
E dois desses:
• Documentos de residência devem ser préimpresso com o nome e endereço atual dos pais /
responsável do estudante
• A conta de serviço público (não água ou telefone
celular) datado nos últimos 60 dias
• Um contrato de locação atual, acordo seção 8, ou
BPS declaração de residência
• Uma ação ou uma declaração de hipoteca datado
nos últimos 60 dias, ou um projeto de lei de
imposto de propriedade datada no último ano
• Um formulário W2 datado dentro de um ano, ou
contra-cheque datado nos últimos 60 dias
• Uma carta de uma agência de governo aprovada*
datado nos últimos 60 dias
• Um extrato bancário ou cartão de crédito datado
nos últimos 60 dias
PASSO 4: Visite um dos nossos Centros Bem-Vindos
PASSO 5: Perguntas? 617-635-6816. Visite:
www.countdowntokindergarten.org

Primeiro Dia do Jardim de Infância nas Escolas
Públicas de Boston começa tipicamente na
segunda-feira seguinte do Dia do Trabalho, mas
algumas escolas podem começar mais cedo. Visite
nosso site para informações atualizadas.

SETEMBRO

1

Começa
as Aulas!

Inscrevendo para Escolas
Quem?
• 5 anos até 1º de Setembro de 2016, ele/ela é elegível para Jardim de
Infância K2 em BPS.

Arlington

Medford

Belmont

Revere

Everett

Chelsea

! Bradley
! Guild

Somerville

Cambridge

Charlestown
Edwards
MS !

!
! Charlestown HS
!

Warren/
Prescott K-8

Watertown

Umana
Academy

Harvard/
Kent

Eliot K-8
!
(5-8)

!!

!

Otis

!

Alighieri
Montessori

!

East Boston EEC

!
!
McKay K-8

Adams !

Eliot K-8
(K1-4)

Gardner K-8

! East Boston HS
! PJ Kennedy

O'Donnell

E. Boston

!

Allston-Brighton

• 4 anos até 1º de Setembro de 2016, ele/ela é elegível para Jardim de
Infância KI em BPS.

Lyon
(9-12)

!

Lyon (K-8) !

Boston Green
Academy

Another
Course to
College

!

Jackson/Mann K-8

! Horace Mann K-12

!!
!

Edison
! Winship
K-8

!

K1 e K0 não são garantidos
Note que, enquanto BPS tenta colocar as crianças nas escolas que
suas famílias escolheram, isso nem sempre é possível. Candidatos
K2 pode selecionar a ser atribuído administrativamente, a fim de ser
garantido uma vaga até o final da primeira rodada de matrícula. As
crianças que completarem seis até 31 de dezembro será atribuído uma
vaga de jardim de infância se uma das escolhas do candidato não está
disponível.

!

Newton

Kennedy
HCA (9-10)

Porque BPS?

Escolhendo uma Escola

Famílias de Boston tem sorte de ter mais opções para a educação de
seus filhos(as) do em qualquer outro lugar nos EUA - e você vai encontrar
algumas das melhores e mais emocionantes escolhas da nossa cidade
nas Escolas Públicas de Boston. Desde a pré-escola até o ensino médio
e continuando até o ensino de segundo grau, nossas escolas oferecem
experiências acadêmicas, sociais e culturais que recebem atenção
nacional.

A norma de atribuição da Escola Pública de Boston é baseado em um
plano Baseado -Casa para estudantes de jardim de infância até a oitava
série. Ele é projetado para ajudar os estudantes a frequentar escolas de
qualidade, mais perto de casa.

Entre suas muitas opções estão:
Um extenso programa de jardim de infância, com garantia de “K2” o
dia inteiro para todas as crianças de cinco anos, mais de 2.700 vagas
para crianças de quatro anos, e as escolas prolongada o dia apenas para
os estudantes de aprendizagem precoce, incluindo um programa de
Montessori.
•
Um número crescente de programas de jardim de infância até 8ª
série (K-8), escolas de inovação, escolas-piloto e em todo o distrito
escolas charter em toda a cidade.
•

As escolas com programas para talentosos e dotado programas,
Alunos Aprendendo Inglês, e estudantes com deficiência.

•

Nós temos salas de aulas pequenas, comparáveis a muitos distritos
escolares suburbanos. No jardim de infância até 2ª série, o tamanho
máximo da sala de aula é apenas 22 estudantes.

•

Nós estamos ampliando as oportunidades de artes para todos os
estudantes. A Iniciativa de Expansão BPS Artes está trabalhando
para assegurar que todos os estudantes em K-8ª série tem instrução
de artes semanal na escola.

Obrigado por escolher as Escolas Públicas de Boston para sua família.
Nós estamos ansiosos para exceder as suas expectativas e ser seu
parceiro na preparação de seu filho(a) para o sucesso do jardim de
infância até o ensino de segundo grau e mais além.

O plano de escola Baseado-Casa:
•
Aumenta as chances de que uma família vai receber uma das suas
opções melhores de escola.
•

No geral aumenta o acesso a escolas de qualidade.

•

Assegura que cada criança que entra no jardim de infância tem
escolas de qualidade de que pode escolher.

•

Corta a distância média uma criança viajar para a escola em 40 por
cento.

Antes de se registrar em janeiro, as famílias terão a opção de
participar de nossa temporada de Escolha da Escola usando o
Plano Baseado-Casa:
•
Visite DiscoverBPS.org e obtenha uma lista personalizada de
opções de escola para cada família com base em seu endereço de
casa e a série da criança. Ela inclui todas as escolas dentro de uma
milha de sua casa, conforme necessário, perto de escolas que tem
os mais altos níveis de desempenho e crescimento MCAS.
•

•

Participar Exposição em Nossas Escolas em 5 de dezembro de
2015 das 9-13:00hs. Todas BPS K-8 estará aberta para acolher as
famílias interessadas em visitar escolas antes de fazer suas opções
de escola.
Se você não tem a chance de visitar todas as suas escolas em sua
lista em 5 de dezembro, você pode visitar as escolas adicionais
durante os horários de Pré-visitação a escola à partir 7 dezembro
de 2015 - 22 de janeiro de 2016.

Complete o processo de inscrição em qualquer um dos
BPS Centros Bem-Vindos nos seguintes locais.
Dorchester
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave.
Dorchester, MA

East Boston
Mario Umana Academy
312 Border St., East Boston, MA
Aberto Segunda-feira e Terçafeira das 8:30-17:00hs. Em janeiro
as quarta-ferias no cronograma

Mattapan
Mildred Ave K-8, Rear Entrance
5 Mildred Ave., Mattapan, MA
Aberto Quinta-feira e Sexta-feira,
8:30 -17:00hs

Roxbury
Bruce C. Bolling Building
(Dudley Sq) 2300 Washington St.,
2 Andar, Roxbury, MA

Roslindale
Jennie Barron Bldg.
515 Hyde Park Ave., Roslindale, MA
Centro de Avaliação e Aconselhamento dos Recém-Chegados (NACC)
Bruce C. Bolling Building (Dudley Square)
2300 Washington St. 2º andar, Roxbury, MA (617) 635-1565
Horário de funcionamento: Dias úteis 9:00 – 17:00hs
Deve visitar Centro de Bem-Vindos primeiro antes
de agendar um horário para avaliação

Quando?
O primeiro período de inscrição vai de 4 de janeiro - 29 de janeiro de
2016, seguindo um cronograma alfabético (mostrado abaixo). Inscrevase durante este período para a melhor chance de ser matriculado a
uma das escolas que você deseja. De acordo com o último nome dos
pais / responsável:
A-I: Jan 4-8 | J-

A-I: 04-08 Jan | J-Q: 11-15 di Jan
All: 25-29
Q: Jan R-Z:
11-1519-22
| R-Z:Jan
Jan|19-22
| All: Jan
Jan 25-29

Pré-Inscrição começa já em meados de Dezembro, e vai até Janeiro.
Você pode pré-registrar os seus filhos(as) on-line https://sis.mybps.org!

Carter

Tobin

S. Boston
Condon K-8

HS

West Zone ELC
!
Henningan K-8 !

!

UP Academy Boston !

! K-8 Madison Park HS
!!
!
! O'Bryant ! Orchard Gardens K-8
Fenway
Timilty 7-12
MS

!

! BDEA

!

Perkins

!Tynan
!

Excel HS

Perry
K-8

!

! Mason

Hale

Higginson/
! Clap
St
! Dudley
NCS
! Russell
McCormack MS
Boston Latin
Curley K-8 !!
!!
Academy ! Winthrop
!
Dever
!
! ! ! 7-12
Ellis
!
Haynes EEC
Trotter
Greater !
!
! Everett
Egleston HS Hernández K-8
! King K-8
K-8
Frederick MS
!
!
Mather
!
Muñiz Academy
Dearborn MS
Community
!!
!!
! Academy
Burke HS
! UP Holland
! Mission Hill K-8 English
Manning
UP Academy
HS
CASH
of Dorchester
! Dorchester Academy
!
JF Kennedy !

!Lewis K-8

Higginson
Mendell
(K-2)

N. Dorchester

Jamaica Plain

Roxbury

!

Haley K-8
Sumner !

Lyndon K-8

!

!

Philbrick

!

Bates

Kilmer K-8

!

Mattapan

Conley

!

!

Henderson

Lower
! (K0-3)

TechBoston !
Lee Acad.
Young
! (K0 -1)
Achievers P.A.
Newcomers
K-8
Shaw Acad. / BIHS

!

Irving MS

!

W. Roxbury

!

!

!

Mozart

! Holmes

Lee School
! K-8

Roslindale

Kilmer K-8
(Upper)
W. Roxbury Academy
Urban Science Academy

S. Greenwood
K-8 !

BTU Pilot
! School K-8

! Mildred

Ave K-8

Mattahunt

!

!

!

Taylor

!

Murphy
K-8

! Kenny

S. Dorchester

Henderson
Upper (4-12)

Legend

!

! (Lower)

Chittick

Onde?
Você pode Pré-registrar online usando https://sis.mybps.org mas
lembre-se que você precisa para completar o processo, visitando
o Centro Bem-Vindos e trazer todos os documentos exigidos. Se o
seu filho(a) está entrando K2 e Inglês não é a primeira língua do seu
filho(a), o seu processo de inscrição irá incluir uma visita separada para
o Centro de Avaliação e Aconselhamento dos Recém-Chegados (NACC)
para uma avaliação de linguagem em Inglês escolha da escola.

BATA

!! ! Quincy Lower (K-5)

McKinley S. End
! Acad
& K-5

!
Center
! Blackstone
Fenway-Kenmore !
Hurley !
K-8
S. End

Boston Latin !
School 7-12

Brookline

Quincy
Snowden
Upper
HS ! (6-12)

!

Kennedy
McKinley
Prep HS ! HCA (11-12)

Baldwin ELPA !

• 3 anos até 1º de Setembro de 2016, ele/ela é elegível para Jardim de
Infância K0 em BPS.

Boston Arts
Academy

McKinley MS

Brighton HS

Ellison/Parks ELC

!

Beethoven (K1-2)

! ELC/EEC
! K-5
K-8
!Quincy
! K-12
! Middle School
! 6/7-12
! High School
! SpecialBraintree

BCLA

!

! New Mission HS

!

Ohrenberger (3-8)

!

Grew
Channing

!

Hyde Park
Roosevelt
K-8 (Upper)

Dedham

Milton

!

Roosevelt
K-8 (Lower)

!

Boston Public Schools
SY 2015 - 2016
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Preparando para a escola
Falar, ler e brincar com as crianças nos primeiros anos ajudá-los a
prosperar e colocá-los no caminho para o sucesso escolar. A cidade de
Boston define uma “criança pronta para escola” como alguém que:
1. Interage positivamente com outras crianças e adultos;
2. É curioso e adora aprender coisas novas;
3. Pode se concentrar e prestar atenção para outra pessoa ou uma atividade;
4. Tem uma sensação boa sobre ele/ela mesmo;
5. Pode controlar suas emoções;
6. É saudável, seguro, bem descansado e bem alimentado;
7. Tem conhecimento adequado;
8. Tem competências linguísticas adequadas; e
9. Tem habilidades físicas adequadas.
Ao fazer três coisas com as crianças diariamente- falar, ler e jogar- você
pode apoiar o seu filho(a) para estar pronto para a escola.

