MCS - Contrato de Matrícula
Escolha/Magnético/Funcionário/Transferência/Mensalidade
do Estudante

Informação do Estudante (Por favor, envie um formulário por estudante)
Sobrenome __________________________________________Primeiro Nome ___________________________ MI ___
Número de Identidade do Estudante #_____________ Escola ________________________ Ano Escolar 20____ - 20____
A matrícula em uma escola diferente da escola zoneada para a qual o estudante está matriculado é uma opção dos
Pais/Responsáveis. A aceitação e a continuação são baseadas na adesão dos Pais/Responsáveis e do estudante aos
seguintes critérios:
Estudantes devem:
• Demonstrar esforço acadêmico consciencioso ao completar regularmente as tarefas, e também ao participar de forma
construtiva das aulas.
• Frequentar a escola regular e pontualmente. Não apresentar mais que cinco faltas não justificadas ou atrasos durante
todo o ano letivo.
• Ser um bom cidadão escolar; tendo zero suspensões fora-da-escola, e não mais de duas orientações que resultaram
em suspensão dentro-da-escola, ou detenção depois do horário escolar.
• Participar das atividades relacionadas ao tema educacional da escola, se aplicável.
• Conformidade com o código de vestimenta da escola, incluindo uniformes; se aplicável.
Pais/Responsáveis devem:
• Fornecer transporte para seu filho(a) na ida e volta escola, e cumprir os horários e procedimentos estabelecidos para
entrega e retirada na escola, com exceção dos estudantes magnéticos do distrito.
• Certifique-se de que seu filho(a) estará na escola todos os dias e pontualmente, a menos que este seja impedido por
doença ou outra ausência justificada.
• Manter informações de contato atualizadas no arquivo escolar.
• Participar das atividades de envolvimento dos Pais/Responsáveis na escola.
• Concordar em permanecer na escola por todo o ano letivo, a menos que a família se mude para fora do distrito das
Escolas da Cidade de Marietta.
Critérios Específicos para STEM Estudantes Magnéticos em MCAA, MSGA, e MMS
• Meu filho(a) deve frequentar a escola todos os dias, chegar pontualmente e permanecer durante todas as horas
programadas. Atrasos excessivos e/ou ausências podem resultar em que meu filho(a) seja colocado em liberdade
condicional acadêmica, e resultará em sua dispensa do programa educacional magnético.
• Meu filho(a) deve aderir às normas de conduta e disciplina estabelecidas pelo distrito e pela escola. A incapacidade de
seguir as regras pode resultar em que meu filho(a) seja colocado em liberdade condicional acadêmica, e resultará em
sua dispensa do programa educacional magnético.
• Eu entendo que o programa magnético STEM é rigoroso e meu filho(a) deve manter uma média de 3,0 nas classes
acadêmicas básicas. A incapacidade de manter uma média de 3,0 pode resultar em que meu filho(a) seja colocado em
liberdade condicional acadêmica, e resultará em sua dispensa do programa educacional magnético.
• Pais/Responsáveis são solicitados a serem membros ativos e comprometido da escola, participando das reuniões de
Pais e Professores, participando de eventos, trabalhos voluntários, etc.
Eu li este Contrato de Matrícula e, por meio deste, concordo em cumprir os requisitos nele contidos. Eu reconheço pela
minha assinatura, que o não cumprimento desses requisitos, pode resultar na impossibilidade de meu filho(a) continuar
participando do programa de Escolha/Magnético/Funcionário/Transferência/Mensalidade do Estudante nas Escolas da
Cidade de Marietta.
Eu entendo que depois de aceitar uma colocação na escola, solicitações futuras somente serão concedidas devido a
circunstâncias atenuantes, e serão limitadas à colocação na escola zoneada do estudante, e também exigirão a
aprovação do Superintendente ou seu representante.
Assinatura do Pai/Responsável: _________________________________ Data: _________________________________
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