Escolas Públicas de Bethel Registo de Novos Alunos
Bem-vindo as Escolas Públicas de Bethel. Listados abaixo estão algumas informações úteis para ajudá-lo a
registrar sua criança. Este processo deve ser completado pelos pais da criança ou responsável legal.
Informamos que com toda a documentação necessária, este processo pode demorar 24-48 horas ou até
mais durante o tempo de registro de pico (Agosto).
Questões

Como faço para registrar meu
filho a frequentar a escola em
Bethel?

Respostas
O processo de registo começará através do preenchimento do formulário de inscrição
online.
Passo 1
Vá ao nosso site, www.bethel.k12.ct.us, role para baixo e clique no link “Register” no
círculo marrom no meio do caminho abaixo na página. Clique no link
https://ecollect.accelaschool.com/BethelSD. Lá, você começará o processo on-line para
registrar formalmente seu filho.
Passo 2
Uma vez que a inscrição on-line é completo, você vai chamar a Sra McCollam, a secretária
distrital, (203) 830-7355, para agendar uma consulta de registro no Escritório Central de
Bethel no Conselho de Educação
● Não serão feitos compromissos de inscrição até o registro on-line é completo.
● Não serão aceitos registros de “walk-in”.

O que eu preciso trazer para a
minha nomeação de registo?

Para registar o seu filho para a escola, você vai precisar de vários documentos. Estes
incluem:
1. Certidão de nascimento original da criança com um selo levantado e uma cópia.

Observação:
Se você não tem toda a
documentação necessária
para ao seu compromisso
agendado, o registrador não
será capaz de completar o
processo de registo e terá de
reprogramar sua nomeação.

2. A prova de que o adulto a registrar a criança é o pai ou tutor legal (nome na certidão
de nascimento corresponde com identificação com foto ou documentos judiciais dos pais
de custódia legal se divorciado ou separado).
3. Comprovante de residência: deve fornecer o seguinte:
●

Proprietário de Casa - Imposto Predial e-Bill, cópia do Título da Propriedade
(Property Deed), recibo de pagamento de hipoteca (Current Mortgage Statement),
ou Declaração de hipoteca actual(Settlement Statement-Se proprietários novos) e
um recibo corrente de servicos (cabo, elétrica, gás, telefone ou celular com o nome
e endereço)

Com toda a documentação
necessária, o processo de
registo pode demorar pelo
menos 24-48 horas e ainda
mais durante o tempo de
registro de pico (Agosto).

●

Aluguer / Arrendamento ○ ASSINADO arrendamento ou contrato de aluguel. Contrato de locação
não deve ser expirado e assinada pelo senhorio e datado. Informações de
contato deve também ser fornecido e Duas (2) contas de serviços públicos
atuais (ver acima), mostrando seu nome e endereço.
○ Formulário Autenticado do Senhorio deve ser fornecido, se não houver
contrato e você está alugando mês a mês / semanal ou o seu arrendamento
expirou. Informações de contato deve ser fornecido e Duas
(2) contas de serviços públicos atuais (ver acima), mostrando seu nome e
endereço.
○ Acordo de 8 Sessão (Section 8) com datas de arrendamento e Duas (2)
contas de serviços públicos atuais (ver acima), mostrando seu nome e
endereço.

●

Se você não está a alugar ou nao e dono da própria casa, mas estão vivendo com
um residente de Bethel- duas (2) declarações notarizadas: Resident pai / tutor
legal residente e Formas Residência depoimento (estas formas estão no site da
escola). Estas declarações devem ser acompanhadas com duas (2) contas de
serviços públicos atuais (veja acima) com seu nome e o endereço. Além disso,
uma (1) conta de serviço público atual e factura fiscal do proprietário de Bethel
também deve ser apresentado com o nome do proprietário e o endereço.

Se você mora em uma casa onde todos os serviços públicos estão em nome de outra pessoa
ou utilitários estão incluídos como parte do seu contrato de aluguel, por favor escolha (2)
dois dos documentos de residência aceitáveis que mostram o seu endereço de Bethel:
carteira de motorista válida ou uma identificação de foto válido do DMV de CT (autocolantes
não permitidos); Registo de automóvel válido; seguro de proprietário atual ou seguro de
automóvel; talão de folha de pagamento atual; bancária corrente ou declaração do cartão
de crédito; correio atual de agências governamentais; ou documentos judiciais atuais. Pode
ainda ser obrigado a apresentação de uma conta de serviço público a provar que a residência
está ocupada.
4. Forma Física de Saúde com a física atual e imunizações para K-12 preenchido e assinado
pelo seu médico. É responsabilidade dos pais para trazer este formulário preenchido e
assinado pelo médico.
NOTA: Conta de impostos de veículos ou contas de água /esgoto não são aceitáveis para
prova de residência.

Quando vou descobrir que
escola meu filho/a foi
atribuído/a?

Colocações da escola não será feita até que toda a documentação foi fornecido para o
registo e o estudante foi liberado clinicamente pela enfermeira da escola.

Quando pode o meu filho
começar a escola?

Uma vez que o processo está completo, a escola irá então chamar o pai / legal para
agendar uma consulta de triagem para a criança. Os pais / tutores legais não podem ir as
escolas até que eles são chamados.

Mais uma vez, damos as boas vindas ao nosso distrito e estamos ansiosos para uma parceria com você na educação do
seu filho.

