Shawsheen Valley Technical High School
INSCRIÇÃO ESTUDANTIL
Os pais/responsáveis e o requerente devem preencher cuidadosamente este pedido de admissão Shawsheen Valley Technical High School. POR FAVOR,
ESCREVA CLARAMENTE.
Shawsheen Valley Technical High A escola admite os alunos e disponibiliza suas vantagens, privilégios e cursos de estudo independentemente de raça,
cor, gênero, religião, identidade de gênero, origem nacional, identidade sexual, orientação sexual, deficiência ou status de sem-teto. Cada candidato
receberá uma pontuação de admissão com base em suas notas finais, sua frequência, sua disciplina em seu nível de série anterior e os dois primeiros
quartos no nível de sua nota atual, o formulário de recomendação professor/conselheiro e entrevista. Uma cópia da política de admissões está disponível
para todos no site da escola (www.shawsheentech.org).

Formação estudantil
Nome: _______________________Nível atual: __ Nível que você está se candidatando para entrar: _______
1º nome 2º nome Sobrenomes

Ano de formatura: _______ Nascimento: ________________ Sexo: __________ (M/ F/ N)
Mês / Dia / Ano

Nome do pai com custódia ou custódia legal: ___________________________________________________
Relação: _________________________________________
E-mail do pai: ___________________________________________________________________________

Endereço residencial: _______________________________________________________________
Número

Rua

Apt. #

Cidade

Código postal

Endereço postal se você tiver uma caixa postal): ________________________________________
Não. Caixa postal

Cidade

Código postal

Telefone residencial __________________ Tel. celular ___________________ Tel. trabalho_ _____________
Middle School atual
Abundant Life (Wilmington)

Locke Middle (Billerica)

Hanscom Middle (Bedford)

Marshall Middle (Billerica)

John Glenn Middle (Bedford)
John Wynn Middle (Tewksbury)

Marshall Simonds (Burlington)
Wilmington Middle

High School atual
Bedford High

Tewksbury High

Billerica High

Wilmington High

Outros:(Escriva o nome e
endereço da escola):
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Burlington High

Escolas de ensino médio/médio enviarão transcrições, relatórios de frequência e disciplina.
Sua assinatura indica que todas as declarações neste aplicativo são verdadeiras e corretas e que você autoriza a publicação
de todos os registros, incluindo registros de disciplina e comparecimento.. to Shawsheen Valley Technical High School.
Estudantes que dão informações falsas podem posteriormente ser removidos da escola.

Assinatura estudantil: ____________________________________________ Data: _______________________
Assinatura dos pais/responsáveis: ___________________________________ Data: _______________________
Envie o formulário completopara:
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(Siga parte de trás, por favor.)

Nome do estudante: _____________________________________________________
Instruções: Não espaço fornecido abaixo, por favor, por favor, escolha de 1 a 20. Coloque 1 ao lado da sua primeira opção, 2 ao lado
da sua segunda opção e assim por diante até chegar a 20 opções. Se aceito, shawsheen considerará suas preferências juntamente com
a disponibilidade da loja e limitações de espaço. Para descrições de cada uma das áreas do programa, visite: www.shawsheentech.org
Reparo e repintura de colisões automotivas (antigamente
Tecnologia Automotiva
AutoBody)
Tecnologia / Business Marketing (anteriormente Office Technology)
Carpintaria
Cosmetologia
Artes Culinarias — (Cocina/Panadería)
Assistência Odontológica
Design e Comunicações Visuais
(anteriormenteTech Ill)
Drafting
Eletricidade (anteriormente Elétrica)
Eletrônica/Robótica
Comunicações Gráficas (anteriormente Artes
Gráficas)
Cuidados de saúde
HVAC-R (Aquecimento-Ventilação-Ar
condicionado-Refrigeração)
Tecnologia de máquinas e ferramentas
Alvenaria e ajuste de tijolos
Cuidados de saúde

Tecnologias de fabricação e soldagem
metálicas
Encanamento
Serviços de Suporte à Informação e à Rede /
Programação e Desenvolvimento da Web
(antiga Tecnologia da Internet))
*Os candidatos na fase de transferência serão processados e aceitos com base na pontuação geral e disponibilidade na área(s) de seus
workshops preferidos em seus respectivos nível(eis).

INFORMAÇÕES VOLUNTÁRIAS
A apresentação das seguintes informações é totalmente voluntária e não afetará a admissão do candidato na escola. As
informações, se fornecidas, serão usadas para monitorar a igualdade de oportunidades educacionais no distrito escolar.
O candidato:
Precisa de ajuda com o processo de aplicação?
Está sob um Plano de Educação Especial (IEP))?

Sim
Sim

Não
Não

Recebe serviços sob um Plano 504 Arreglos ?
O filho de um membro ativo do serviço uniformizado ou de um veterano?
¿É filho de pessoas protegidas pela Lei de Assistência Educacional de pessoas

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não

sem-teto McKinney-Vento?

Raça/etnia: você pode selecionar um ou mais
Branco:tem origens em qualquer um dos povos originais da Europa, Oriente Médio ou Norte da África.
Negros ouafro-americanos: ter origem em qualquer um dos grupos raciais negros da África.
1. Índio americano ounativo do Alasca: tem origens em qualquer um dos povos nativos da América do Norte e do Sul (incluindo a América Central) e
mantém afiliação tribal.
Asiático:Tem origem em qualquer um dos povos indígenas do Extremo Oriente, Sudeste Asiático ou subcontinente indiano, incluindo Camboja,
China, Índia, Japão, Coreia, Malásia, Paquistão, Filipinas, Tailândia e Vietnã.
Havaiano nativo ou outras Ilhas do Pacífico: ter origens em qualquer um dos povos nativos do Havaí, Guam, Samoa ou outras Ilhas do Pacífico.
Hispânico oulatino: Uma pessoa de origem ou raça cubana, mexicana, chicana, porto-riquenha, sul-americana ou centro-americana, ou outra
cultura ou origem espanhola, independentemente da raça.
Índio americano ounativo do Alasca: tem origens em qualquer um dos povos nativos da América do Norte e do Sul (incluindo a América Central) e
mantém afiliação tribal.

Se o inglês não é a língua principal falada em casa, por favor, escreva o idioma aqui__________________________________
Se você precisar de assistência linguística durante o processo de aplicação, por favor, verifique aqui
Informações de contato: Telefone: 978-671-3611, Fax: 978-663-6272, web: www.shawsheentech.org
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