




Os seguintes itens são quando um pai ou responsável inscreve seu filho(a): 
 

1. Certidão de Nascimento (cópia aceitável), ou Passaporte. 
 

2. Documentação de Custódia: Ao se matricular no Sistema Escolar da Cidade de Marietta, os pais devem fornecer 
documentação satisfatória de vínculo com o estudante a ser matriculado. A documentação satisfatória inclui: 

 
• Pais Naturais - Certidão de nascimento 
• Pais Adotivos - Decreto oficial de adoção 
• Guardião - Decreto oficial de tutela. Se a pessoa que está matriculando o estudante não for o responsável legal, este 

deverá preencher uma declaração não-parental 
• Cuidador de Parentesco - deve preencher a declaração de Cuidador de Parentesco 
• Pais Adotivos (Foster) - Carta oficial dos Pais Adotivos (Foster) 

 
3. Certificado de Triagem Auditiva, Odontológica, Visão e Nutrição conforme exigido pela Georgia Law 20-2-770 (Georgia 

Form 3300) para todos os novos estudantes na Geórgia e qualquer criança matriculada em uma escola particular com data de 
até 12 meses antes do dia da matrícula. No entanto, se um estudante estiver se matriculando em outra escola pública da 
Geórgia, um formulário 3300 preenchido será aceito por qualquer escola do distrito. 
 

4. Certificado de Imunização conforme exigido pela Georgia Law 20-2-771 (Georgia Form 3231) para todos os estudantes. Os 
estudantes matriculados de outro estado podem fornecer registros de imunização de outro estado e têm 30 dias para obter os 
registros transferidos para o formulário da Geórgia. Para estar inscrito no Distrito, TODOS os certificados de imunização 
devem ser marcados como “Preenchido para Comparecimento” OU ter uma data de validade futura. Certificados vencidos 
não serão aceitos para a matrícula. 
 

5. Cartão de Seguro Social do Estudante (não é obrigatório) - O sistema escolar pede aos pais que forneçam uma cópia do 
Cartão de Seguro Social do estudante, ainda que seja voluntário. Se os pais optarem por não fornecer tal documento, a 
dispensa do Cartão de Seguro Social do estudante deverá ser completada. Os pais devem compreender que o fornecimento 
do Cartão de Seguro Social é necessário para se qualificar para a Bolsa HOPE da faculdade.   
 

6. Boletim Escolar (Pré-8ª Série) - Uma cópia do boletim escolar mais recente da escola anterior é necessária para matricular 
uma criança no início do ano letivo. O boletim escolar deve indicar se o estudante foi promovido ou retido durante o ano letivo 
anterior. Uma cópia do boletim escolar poderá ser obtido ao retirar um estudante da Escola anterior. 

  
Transcrição (Somente Ensino Médio) - Os estudantes não podem ser matriculados em aulas adequadas sem uma 
transcrição. Uma cópia da transcrição deve ser obtida mediante a retirada do estudante da Escola anterior. 

 
Retiradas Formulário/Notas - Quando os estudantes se retiram da escola anterior durante o ano letivo, eles devem receber 
um formulário detalhado que lista seus cursos e notas atuais. Este formulário de desistência/transferência deve ser 
apresentado no momento da matrícula do estudante. 

 
7. Boletim Disciplinar - (Obrigatória 7ª - 12ª) Período de carência de 10 dias ou assinar formulário de liberação de registro. 

Suspensões e expulsões de outros distritos escolares serão honradas. 
 

8. Prova de Residência (Dois Itens): 
         

  • Locação, contrato de locação ou recibo de aluguel consistindo em evidência por escrito de que o contrato é válido e 
atualizado E uma conta de serviço público em vigor (gás, luz, água, telefone residencial ou TV a cabo). Os recibos devem 
incluir o nome e endereço dos pais/responsáveis. 

 
 • Declaração de imposto de propriedade residencial atual ou escritura, E uma conta de serviço público em vigor (gás, luz, 
água, telefone residencial ou TV a cabo). Os recibos devem incluir o nome e endereço dos pais/responsáveis. 

 
 • Declaração juramentada de terceira pessoa ou residência assinada, preenchida e reconhecida em cartório (válida por 30 
dias, se temporária) E A) locação ou contrato de locação consistindo em evidência por escrito de que o contrato é válido e 
atualizado e uma conta de serviços públicos em vigor (gás, luz, água, telefone residencial ou TV a cabo). Os recibos devem 
incluir o nome e o endereço da terceira pessoa signatária. OU B) declaração de imposto de propriedade residencial atual ou 
escritura na conta de serviço público em vigor (gás, energia elétrica, água, telefone residencial ou TV a cabo). Os recibos 
devem incluir o nome e o endereço da terceira pessoa signatária. 

 
NOTA: Os pais ou responsáveis são obrigados a fornecer prova de residência no momento da matrícula inicial de suas crianças em 
uma escola da Cidade de Marietta e podem ser solicitados a verificar periodicamente a residência no distrito escolar da Cidade de 
Marietta em momentos aleatórios a qualquer momento. 
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