Tri-County Regional Vocational Technical School District

Instruções
aos
estudantes:
1. Complete toda
a informação
neste formulario.
Escreva nos
espaços
proporcionados.
2. O candidato e
o pai/tutor deven
assinar este
formulario.
3. Após
completar,
devolva o
formulário a sua
escola.

147 Pond Street, Franklin, MA 02038
Franklin • Medfield • Medway • Millis • Norfolk • North Attleboro
Plainville • Seekonk • Sherborn • Walpole • Wrentham

FORMULÁRIO PARA ADMISSÃO
As regras de admissão da Tri-County foram publicadas e estão disponíveis a todos os candidatos e seus pais/tutores
como parte do processo de admissões. As regras informam sobre os critérios de admissão (notas, comparecimento
escolar, conduta, esforço, e entrevista) e também explicam todo o processo de admissão. As regras de admissão
estão disponíveis na página da internet da escola (www.tri-county.tc) e também estão incluídas com os pacotes de
aplicação enviados pela Tri-County.
POR FAVOR ESCREVA COM LETRA MAIÚSCULA

Nome do Candidato:
Sobrenome

Nome

Segundo Nome

Endereço (Domicilio):
Telefone (Domicilio):

Escola Atual:

Ano Escolar:

Nome do pai/tutor:
Sobrenome

Nome

Segundo Nome

Endereço (Domicilio):
Telefone (Domicilio):

Telefone (Trabalho):

Os Programas Profissionais oferecidos pela Tri-County estão alistados abaixo. Indique sua preferencia de
cursos nos espaços proporcionados. (Primeira escolha – No. 1, segunda escolha – No. 2)
Auto Body (Lataria Automotiva)
Electronics Technonogy (Tecnologia Eletrônica)
Automotive Technology (Tecnologia Automotiva)
Engineering Technology (Engenharia Eletrônica)
Carpentry & Cabinet Making (Carpintaria e
Facilities Management (Gerencia de Edifícios
Construção de Armários)
Comerciais)
Computer Information Systems (Informática)
Graphic Communications (Comunicações Gráficas)
Cosmetology (Cosmetologia)
Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration
Culinary Arts (Artes Culinárias)
(Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e
Refrigeração)
Dental Assisting (Compete ao técnico em saude búcal)
Medical Careers (Carreiras Médicas)
Early Childhood Careers (Carreiras de Infância)
Plumbing & Hydronic Heating (Encanamento e
Electrical (Elétrica)
Aquecimento Hidráulico)

No. 1

No. 4

No. 2

No. 5

No. 3

No. 6

Sessão de Assinaturas – As declarações e a informação providas pelos assinantes neste formulário são
verdadeiras e completas. Os pais/ tutor(es) do assinante abaixo dão permissão aos representantes da
escola atual para fornecer documentos sobre o candidato, incluindo suas notas, comparecimento escolar,
disciplina/ conduta.
Assinatura do candidato:

Data:

Assinatura do Pai/Tutor:

Data:

Números de Telefone: Domicílio:

Trabalho:

Assinatura do Orientador Acadêmico Atual:
Disque Diretamente de:
508-528-5400 Franklin, Norfolk, Medway, Walpole, Wrentham
508-376-2295 Millis, Medfield, Medway, Sherborn

Data:
Tri-County Fax: 508-528-6074
Tri-County Website: www.tri-county.tc

508-226-2830 North Attleboro, Plainville, Seekonk
Aprovado 9-5-2006

Sessão da Escola Atual – De acordo com as regras de admissão da Tri-County, por favor envie uma cópia dos
informes escolares do ano passado e atual, uma cópia do registro de comparecimento escolar com explicações
das circunstâncias que causam a falta de comparecimento, e uma cópia do registro disciplinario do estudante.
Finalmente, favor completar a avaliação da escola atual.

Avaliação da Escola Atual
Excelente

Bom

Médio

Moderado

Pobre

Conduta:
Esforço:
Comentários Adicionais:

Assinatura:

Data:

Nome e Título em Letras Maiúsculas:
Sessão de Informação Voluntária – A informação solicitada nesta sessão não é requerida para a admissão.

Submissão de qualquer informação é completamente voluntária. Qualquer informação enviada
voluntariamente pelo candidato não afetará a admissão do candidato à Tri-County. A informação, se
fornecida, será usada para monitorar a igualdade de oportunidades educacionais no distrito escolar.
Além, observe que os candidatos com inabilidades podem se identificar voluntariamente com a
finalidade de pedir acomodações razoáveis durante o processo de aplicação para admissão. Candidatos
que estão aprendendo a falar inglês ou que tem competência limitada na língua inglesa podem se
identificar voluntariamente com a finalidade de receber serviços de interpretação durante a aplicação e o
processo de admissão.
Sexo:

Feminino

Masculino

Favor indicar origem étnica e raça completando as Partes I e II:
PARTE I: Origem Étnica (Escolha uma)

PARTE II: Raça (Escolha todas seleções que se apliquem)

Hispânico ou latino

Índio americano ou nativo do Alaska

Não Hispânico ou latino

Asiático
Negro ou americano africano
Nativo do Havaí ou de outra ilha do Pacífico
Branco

Pessoa Inválida:
Sim – Se sim, você necessita acomodações durante o processo de aplicação?
Sim – Se sim, por favor descreva as acomodações necessárias
Pessoa que está aprendendo a falar inglês ou que tem competencia limitada na língua inglesa:
Sim – Se sim, você necessita de algum auxílio linguístico durante o processo de aplicação para admissão?
Sim – Se sim, por favor descreva o auxílio necessitado.
O Distrito Técnico Vocacional Regional da Escola Tri-County é uma escola secundária para ambos sexos; um empregador que oferece
igualdade de oportunidades e não discrimina por causa de raça, cor, sexo, religião, nacionalidade de origem, orientação sexual, ou
inabilidade em suas políticas de emprego, no registro de estudantes, ou na elegibilidade para programas e atividades, de acordo com os
requisitos do Título VI do Ato de Direitos Civis de 1964, Título IX das Emendas Educativas de 1972, e da Sessão 504 do Ato de Reabilitação
de 1973. Para entrar em contato com a coordenadora do Título VI, Título IX ou Sessão 504 ligue ou escreva a Jean Mallon, Diretora de
Orientação Acadêmica, Tri-County RVTHS, 147 Pond St., Franklin, MA 02038, 508-528-5400 , www.tri-county.tc.

