APLICAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
NO ANO LETIVO 2022-2023
A Boston Green Academy Quer Você!

Nossa escola oferece:

Estamos aceitando aplicações para o ano letivo de 2022-2023. Começaremos com a matricula da
nova 6ª série e depois os novos alunos das séries 7-11 até que todos os assentos estejam
preenchidos. Boston Green Academy (BGA) é uma Escola Pública de Boston aberta para todos
os estudantes que residem na Cidade de Boston.
Como aplicar:
1) Preencha a informação de estudande e família abaixo.
2) Assentos são limitados. Aplica imediatamente! O primeiro prazo de inscrição é sextafeira, 18 de fevereiro de 2022 às 4:00 da tarde. Nossa lotaria pública será realizada em
2 de março de 2022 às 16h00, na biblioteca localizada na Boston Green Academy. Após
o primeiro prazo de inscrição, aceitaremos estudantes adicionais até que todos os
assentos ficam preenchidos – recebemos inscrições durante todo o ano!
3) Pode devolver o formulário:
Via fax:
(617) 635-9858

•
•

•

•
•
•
•

Por correio ou pessoalmente: Boston Green Academy
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
Por email a:

enroll@bostongreenacademy.org

Por favor visite nosso site:
www.bostongreenacademy.org

Se tiver mais perguntas, favor de chamar para: (617) 635-9860 (Escritório Principal)
(857) 891-1742 (Coordenador de Inscrição)

INFORMAÇÃO DO ESTUDANTE

Preparação para o colégio e carreira, especialmente
carreiras ecológicas
Dias de aulas prolongados, cursos de colocação
Avançada, artes, completo programa desportivo,
Orientação universitária
Mais de 40 parcerias incluindo: Big Brothers/Big
Sisters, Boston University, Boston Debate League,
Boston Scholar Athletes, Tutoria para Todos, e mais
Programas rigoroso de graduação que excede o das
Escolas Públicas de Boston
Ambiente de Aprendizagem seguro e acolhedor
com funcionários dedicados.
Sólido apoio social e academico
Um compromisso com as famílias e estudantes de
todos as origens-todos são bem-vindos ao BGA!

Data:___________________

#ID de BPS :__________________

Nome do estudante:
Primeiro

Meio

Último

Endereço do estudante:
Número e nome da rua

Cidade

Série para a qual seu filho vai se candidatar no ano letivo de 2022-2023: r 6ª

Sexo: r Femenino

r Masculíno

Estado

r 7ª

r 8ª

Data de Nascimento:

Escola atual:

Mês

Código Postal

r 9ª

/

Dia

r 10ª

/

r 11ª

r 12ª

Ano

Idioma falado em casa [opcional]:

INFORMAÇÃO DA FAMÍLIA
Nome dos Pais/Responsáveis:

Parentesco com o estudande:
Primeiro

Telefone: (

Casa

)

(

Último

)

Email:

Celular

Nome dos Pais/Responsáveis:

Parentesco com o estudande:
Primeiro

Telefone: (

)

(

Casa

Último

)

Email:

Celular

Tem algum irmão que já está matrículado na Academia Boston Green?
Primeiro

Último

CONTATO: Se tiver alguma dúvida, por favor contata nosso coordenador de inscrição,
no 857-891-1742 ou por email enroll@bostongreenacademy.org

For Office Use Only (Para uso exclusivo do
escritório):
Date Received:
Received by:
Application #:

A Academia Boston Green não discrimina com base em raça, cor, origem nacional, sexo, identidade de
gênero, etnia, orientação sexual, deficiência mental ou física, idade, ascendência, desempenho atlético,
necessidade especial, proficiência em língua inglesa ou numa língua estrangeira, ou prévio desempenho
acadêmico.
uma língua estrangeira, ou desempenho acadêmico prévio..

