
WESTWOOD PUBLIC SCHOOLS 
Westwood, Massachusetts 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 
O registro é um processo de várias etapas. Revise todas as etapas e requisitos abaixo. 
 

1. Acesse www.westwood.k12.ma.us e clique em “Payment and Registration - Pagamento e Matrícula” no 
canto superior direito da página inicial. Selecione “New Student Registration - Nova Matrícula de Aluno”. 

2. Complete a pré-matrícula no Westwood Family Connection. 
3. Reúna os documentos necessários (veja abaixo) e leve-os ao escritório da Administração Distrital, 

localizado no campus da Westwood High School, na 220 Nahatan Street. 
4. As imunizações devem ser determinadas pela enfermeira da escola antes de começar as aulas. 
5. Observe que o Distrito pode exigir que seja feita uma nomeação para fornecer tempo razoável para 

revisar os documentos. 
 

Documentos necessários 
Documento de Identificação do pai/responsável: 

o Carteira de habilitação /Documento de identificação de MA válidos, passaporte, identidade 
militar, outra identificação com foto emitida pelo governo 

Comprovante de endereço 
o Uma opção completa da lista abaixo 

• Pagamento de financiamento do imóvel mais recente 
• Comprovante de pagamento de impostos da propriedade mais recente 
• Cópia do contrato de aluguel assinado 

o Observe que o Distrito entrará em contato com os titulares do contrato de aluguel 
para atualizar nossos arquivos com um contrato atual para o novo ano letivo. 

Comprovante de ocupação 
o Primeiro item da lista abaixo 
o Segundo item da lista abaixo (Deve ser de uma empresa diferente do primeiro item.) 

• São necessárias dois comprovantes de residência com data de até 45 dias, mostrando o 
endereço do serviço e a data de instalação da lista a seguir: 

o TV a cabo/TV por satélite/Internet (conta ou ordem de serviço) 
o Energia (conta ou carta de “declaração de serviço”) 
o Gás (conta ou carta de “declaração de serviço”) 
o Telefone residencial (celular não é aceitável) (conta ou ordem de serviço) 
o Seguro residencial/do locatário (conta, apólice ou carta de “declaração de serviço”) 

Registros do Aluno (Por favor, forneça TODOS OS QUE SE APLICAM a cada aluno.) 
o Certidão de nascimento original (obrigatório) 
o Registros de imunização e relatório médico de um exame físico, realizado e assinado nos últimos 

seis meses por um médico de Massachusetts (ou dentro de seis meses após a entrada na escola) 
(obrigatório) 

o Pesquisa de idioma nativo (obrigatório) 
o Registros de escolas anteriores 

• Formulário de Solicitação de Registros do Aluno (obrigatório) 
§ Notas do pré-Kindergaten ao Kindergarten: relatório de progresso/boletim mais recente 
§ Séries de 1 a 8: boletim/relatório de progresso mais recente 
§ 9ª série: transcrições da 7ª e 8ª séries 
§ 10ª série: transcrições da 8ª e 9ª séries 
§ 11ª série: transcrições das séries 9 e 10 
§ 12ª série: transcrições das séries 9, 10 e 11 

o Solicitação de transporte de ônibus escolar (se aplicável) e um cheque para a taxa 
o Solicitação de Almoço Gratuito/Preço Reduzido, preenchida (se aplicável) 
o Registros ELL/ESL (se aplicável) 
o Registros de Custódia (se aplicável) 
o IEP ativo ou Plano 504 (se aplicável) 
o Ordens do Tribunal (se aplicável) 

 


