
 

 

Um Novo Registo nas Escolas Públicas de Bethel 
 

Bem-vindos as Escolas Públicas de Bethel. Em baixo encontra-se informações para ajudá-los a inscrever as 

vossas crianças. Este processo deve ser concluído por um dos pais da criança ou um tutor legal.  

 

Perguntas Respostas 

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

O processo de registo começa através do preenchimento do formulário de inscrição 

“on-line”. 
 

Passo 1 

Para ter acesso, vá ao nosso site, www.bethel.k12.ct.us, role para baixo e clique no link 

"Registration" no lado esquerdo da página. Selecione “2016-2017 Student 

Registrations”.  Lá você encontrará instruções sobre como registrar formalmente o seu 

filho. 
 

Passo 2 

Uma vez que o registo “on-line” está completo, você vai chamar a Sra. McCollam, a 

secretária do distrito, (203) 830-7355 para agendar uma consulta de registro no 

Escritório Central de Bethel, Conselho de Educação. 

● Nada pode ser agendado sem completar o registro “on-line”. 

● Não serão aceitas inscrições “walk-in”. 

O que preciso trazer a 
minha nomeação de 
registro? 

 

 

Nota: 
Se você não tem toda a 
documentação necessária 
na sua consulta, o 
registrador não poderá 
completar o processo de 
registo e terá  que marcar 
outra consulta. 
 

 
 

Para registar o seu filho para a escola, você vai precisar de vários documentos. Estes               

incluem: 

 

1. Certidão de Nascimento  da criança com um selo branco original e uma cópia. 
 

2. Prova de que o adulto a registrar a criança é o pai ou tutor legal (nome na certidão de                    

nascimento corresponde à identificação com foto ou documentos judiciais como prova           

de    custódia legal, em caso de divórcio ou separação). 
 

3. Prova de residência:  DEVE apresentar o seguinte: 
 

Proprietários - Imposto predial e bill, cópia da escritura da propriedade, declaração de              

hipoteca, indicação de estabelecimento(somente proprietários novos) e uma fatura         

corrente de serviço público (cabo, elétrica, gás, telefone ou celular com o nome e              

endereço) 

● Aluguer/ Lease  

http://www.bethel.k12.ct.us/
http://www.bethel.k12.ct.us/
https://www.mytaxbill.org/inet/bill/home.do?town=bethel
https://www.mytaxbill.org/inet/bill/home.do?town=bethel
https://www.mytaxbill.org/inet/bill/home.do?town=bethel


 Declaração de Aluguer ou Lease deve estar dentro de validade, assinado e datado por              

ambas as partes. Informação de contacto do senhorio deve ser fornecida. Duas faturas             

correntes (ver em cima) mostrando o seu nome e endereço. 

  
Declaração Notorizada do Senhorio deve ser fornecido, se não há nenhum           

contrato e você está alugando mês a mês/semanal ou o seu arrendamento            

expirou. Informações de contato do senhorio deve ser fornecido. Duas (2)           

faturas de serviços públicos atuais (veja acima) com o seu nome e endereço. 

Section 8 acordo com datas de arrendamento. Duas (2) faturas de serviços            

públicos atuais (veja acima) com o seu nome e endereço. 

● Se você não possui ou aluga, mas estão vivendo com um residente de Bethel-              

duais (2) declarações notorizadas, pai residente/tutor legal e Residência “Forms          

Affidavit”(estas formas estão no site da escola). Estas declarações devem ser           

acompanhadas de duas (2) faturas de serviços públicos atuais (veja acima) com o             

seu nome e o endereço. Além disso, uma (1) fatura de serviço público atual e               

factura de imposto predial do proprietário do imóvel que reside em Bethel, deve             

também ser apresentado com o nome do proprietário e endereço. 
 

Se você mora em uma casa onde todos os serviços públicos estão em nome de outra                

pessoa ou estão incluídos como parte de seu contrato de arrendamento, por favor             

escolha (2)dois dos documentos aceitáveis de residência que mostram o seu endereço            

em Bethel: carteira de motorista válida, ou válido identificação com foto do CT             

DMV(etiquetas não são permitidas); Registro de automóvel válido; seguro de          

proprietário ou seguro de automóvel; corrente folha de pagamento; corrente          

declarações de conta bancária ou cartão de crédito; correspondência corrente de           

agências governamentais; ou documentos judiciais correntes. A apresentação de uma          

conta de serviço público pode ainda ser pedida para provar que a residência está              

ocupada. 
 

4. O estudante preenche os Requisitos do Estatuto de Juventude “Homeless” ou            

Desacompanhados (Assistente Social / Liaison será contactado) 

 

5. Declaração de exame de saúde corrente e imunizações para K-12 preenchido e             

assinado pelo seu médico. 
 

6. Pedido de formulários de registro escolar podem ser encontrados no nosso site. No              

caso de os registros escolares serem provenientes de outro país, é a responsabilidade             

dos pais/ tutores de os ter traduzidos em Inglês antes do primeiro dia de escola do                

estudante(s). 
 

NOTA: Declaração de imposto automóvel e faturas de água/esgoto não são           
aceitáveis para prova de residência. 

Quando vou conhecer  a 
escola  a que o meu filho 
foi atribuído? 

Colocações não serão efetuadas até que toda a documentação seja fornecida ao 

registrador e o estudante foi liberado clinicamente pela enfermeira da escola.  

Quando pode o meu 
filho/a começar a escola? 

Uma vez que a criança tenha sido libertada pelo registrador e pela enfermeira da escola, 

a escola irá, em seguida, chamar os pais ou o guardião legal para marcar uma consulta 

de triagem para a criança. Por favor não vão às escolas sem serem chamados. 

http://www.bethel.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_20328807/File/Migration/Residency%20Affidavits%20-%20Living%20w-Parents%20&%20another%20family%20in%20town%20K%20Reg%202-13.pdf
http://www.bethel.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_20328807/File/Migration/Residency%20Affidavits%20-%20Living%20w-Parents%20&%20another%20family%20in%20town%20K%20Reg%202-13.pdf


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

da sua criança. 


