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Matrícula do Aluno no Pré-Kindergarten/Head Start
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS (MCPS) oferece

programas gratuitos de Pré-Kindergarten e Head
Start em escolas de todo o condado para famílias que
se qualificam devido a sua renda. Esses programas dão
às crianças as habilidades e o conhecimento de que
precisam para estarem prontas para o kindergarten.

• Rocking Horse Road Center

Você tem uma criança de 4
anos de idade?
SE SIM, então sua família pode se

qualificar para os programas gratuitos de
Pré-Kindergarten ou Head Start de MCPS.

4910 Macon Road
Rockville, Maryland 20852
Segunda-Sexta 9:00-16:00h.

LIGUE para 240-740-4530 para iniciar o processo de matrícula

1º Passo
Admissão
•

Preencha a inscrição on-line no seguinte
endereço www.montgomeryschoolsmd.org
OU

Ligue para 240-740-4530
Quando você se inscrever, os
funcionários irão:

2º Passo
Requisitos de Exames
Físicos e Imunizações

• Recebimento do pacote de saúde
• Um exame físico por um médico autorizado e

evidência de imunizações primárias completas
são obrigatórios para todos os alunos.

3º Passo
Visita à Casa e Encontro
com o Professor
• Entrega do pacote de saúde preenchido/
assinado
• O professor fornecerá informações sobre

4º Passo
Frequentar a Escola

• Transporte de ônibus será fornecido
• O aluno assistirá às aulas diariamente de
segunda a sexta-feira.

horários de aula e transporte de ônibus.

• Verificar a identidade do aluno e do pai
• Verificar o condado de residência
• Verificar a renda da família
CONTINUAÇÃO

Informações de Inscrição e Documentos Mais Usados
Idade do Aluno
Para ser elegível para a escola:

• Os alunos devem completar 4 anos até 1º de
setembro.

Identidade da Pessoa
que Está Matriculando o
Aluno e seu Parentesco
com o Aluno
• Identificação E
• Prova de parentesco com o aluno
• Outros casos, trabalhe com a equipe para
determinar o formulário apropriado e a
documentação necessária

Residência no Condado
de Montgomery
Proprietário

• Fornecer cópia da fatura atual do imposto
imobiliário

Prova da Renda da
Família

• A família deve fornecer comprovante de
renda atual de todos os adultos da casa

Locatário

• Fornecer cópia do contrato atual (se o prazo

original do contrato expirou, uma cópia do
contrato de aluguel e de uma conta de serviço
público atual)

Residência compartilhada

• Fornecer a documentação do proprietário ou
locatário e o Formulário 335-74 de MCPS,
Divulgação de Residência Compartilhada

SEM-TETO

• Contato MCPS de Sem-Teto (MCPS
Homeless Liaison) 240-740-4511

Exemplos

• Certidão de nascimento
• Passaporte/Visto
• Atestado médico
• Certidão de batismo ou da igreja
• Certidão do hospital
• Declaração juramentada com firma
•
•

reconhecida dos pais (declaração
juramentada e autenticada atestando a
exatidão da data de nascimento)
Registro de nascimento
Outro tipo de identificação legal ou
autenticada

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos de Identidade do Pai/
Responsável que contém uma
foto:

• Os documentos de comprovação devem estar

• 3 contracheques mais recentes
• Formulário de imposto de renda atual
• Carta do empregador
• Benefícios de desemprego
• Carta de suporte financeiro autenticada por
notário
• Assistência Provisória em Dinheiro (sigla em

• Carteira de motorista
• Passaporte/Visto
• Cartão de Identificação da Administração de
Veículos Motorizados
• Outra forma legal de identificação

Exemplos de prova de
relacionamento dos pais/
responsáveis com o aluno:

• Certidão de nascimento do aluno contendo
identificação dos pais
• Ordem judicial
• Acordo de separação ou sentença de divórcio
• Outra forma legal de identificação

•
•
•
•
•
•
•

no nome do pai/responsável/aluno apto no
endereço mostrado no Formulário 335-74
de MCPS, Formulário de Divulgação de
Residência Compartilhada, devem, também,
incluir o nome da organização que os emitiu e
estar datados dentro de 90 dias da data atual.
Um documento de endereço aceitável deve
ser uma comunicação dos seguintes tipos de
entidades:
Instituições Financeiras (por exemplo,
bancos, companhias de seguro, etc.)
Empresa Prestadora de Serviço Público (por
exemplo, telefone, água, energia, etc.)
Agência do Governo (por exemplo, federal,
estadual, local)
Médica
Religiosa
Instituições Sem Fins Lucrativos/
Comunitárias

inglês, TCA)

0633.22 • EGPS • 1,000

