
  Tri‐County Regional Vocational Technical School District 
147 Pond Street, Franklin, MA 02038 

Franklin • Medfield • Medway • Millis • Norfolk • North Attleboro 

Plainville • Seekonk • Sherborn • Walpole • Wrentham 

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ADMISSÃO 
A Tri-County possui uma Política de Admissão publicada que é disponibilizada a todos os candidatos e pais/responsáveis como parte do processo de admissão. 

Essa política fornece os critérios de admissão (notas, assiduidade, conduta, empenho, entrevista), bem como uma descrição de todo o processo de admissão. A 

Política de Admissão está disponível no site da escola (www.tri‐county.us) e está incluída nos processos de candidaturas enviados por solicitação. 
 

 

Os Programas de Orientação Profissional na Tri‐County estão listados abaixo. Indique as suas preferências de curso no espaço 
fornecido. 

(Primeira escolha - Nº 1, segunda escolha - Nº 2, etc.) 
 

Tecnologia Automotiva Educação Infantil  Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração 

Carpintaria Eletrotécnica  Serviços Jurídicos e de Proteção Legal 

Sistemas de Informação e Computação Engenharia Tecnológica   Assistência Médica 

Cosmetologia                              

Artes Culinárias                            

Assistência Odontológica 

Comunicações Gráficas 

Carreiras na Saúde 

 Fabricação de Metal 

Encanamento e Aquecimento Hidrônico 

Nº 1        Nº 4        

Nº 2        Nº 5        

Nº 3        Nº 6        
 
 

Fax (Admissões): 877-870-7728 

Site do Tri-County: www.tri-county.us 

    Telefone de Casa:                                                                                              Telefone do Trabalho: 

                   Celular: 

  Email do Pai/Mãe: 

CEP Cidade Rua 

Endereço de Casa: 

Meio Primeiro 

Pai/Mãe/Responsável: 

Telefone do/a Aluno/a:             Escola Atual: 

Email do/a Aluno/a:                                                                                                                   Data de Nascimento:                                                  Série Atual: 

CEP Cidade Rua 

Endereço de Casa: 

Meio Primeiro Último 
Nome do/a Candidato/a: 

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável:                  Data:
   Data: 

Assinatura do/a Candidato/a:                  Data:
                                  Data: 

Seção de Assinaturas – As declarações e informações fornecidas pelo abaixo assinado neste formulário de 

pedido de admissão são verdadeiras e completas. 

O pai/mãe/responsável do/a candidato/a autoriza os representantes da escola de origem a liberar os registros do candidato, 

incluindo notas, assiduidade, comportamento disciplinar/conduta. 

Último 

http://www.tri-county.us/


Candidato/a:    
 

Gênero: Feminino  Masculino   Não-binário 

Indique etnia e raça, completando a PARTE I e PARTE II: 

PARTE I:  Etnia (Marcar só uma opção) PARTE II: Raça (Marcar as opções aplicáveis) 

 Hispânico ou Latino Índio Americano ou Nativo do Alasca 

 Não Hispânico ou Latino Asiático 

Negro ou Afro-americano 

Nativo do Havaí ou Outra Ilha do Pacífico 

Branco 

Pessoa com deficiência: Sim – Se sim, você precisa de adaptações curriculares durante o processo de admissão? 

 Sim – Se sim, descreva as adaptações curriculares necessárias. 

 
 
 
 
 

 
Pessoa aprendiz de inglês ou com proficiência limitada em inglês: 

 
 
 

 
A Tri-County Regional Vocational Technical School District é um empregador que oferece igualdade de oportunidades iguais, e uma escola do ensino 

médio com um teor misto de cursos, que não discrimina com base na raça, cor, sexo, religião, origem nacional, orientação sexual, identidade de gênero 

ou deficiência em suas políticas de emprego, na matrícula de estudantes ou na elegibilidade para programas e atividades em conformidade com o Título 

VI da Lei dos Direitos Civis de 1964, Título IX das Emendas Educacionais de 1972, e Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973. Para entrar em contato 

com o coordenador do Título VI ou Título IX, ligue ou escreva para Michael Procaccini, Diretor, Tri-County RVTHS, 147 Pond Street, Franklin, MA 02038, 

508-528-5400, www.tri-county.us. 

Sim ‐ Se sim, você precisa de assistência linguística durante o processo de admissão? Sim – Se sim, por favor descreva. 

 

 

 

 

 

 

Seção de Informações Voluntárias 

As informações nesta seção não são necessárias para admissão. O envio das informações é totalmente voluntário. As informações 

enviadas voluntariamente pelo/a candidato/a não afetarão a admissão do/a candidato/a na Tri-County. As informações, se 

fornecidas, serão usadas para monitorar oportunidades iguais de educação no distrito escolar. Além disso, saiba que os/as 

candidatos/as com deficiência podem se identificar voluntariamente com o objetivo de solicitar adaptações curriculares razoáveis 

durante todo o processo de candidatura e admissão. Os/as candidatos/as que são aprendizes da língua inglesa ou com 

proficiência limitada em inglês podem se identificar voluntariamente com o objetivo de receber serviços de interpretação durante 

todo o processo de inscrição e admissão. 

http://www.tri-county.us/


Comentários Adicionais: 

Avaliação da Escola de Origem 

Seção da Escola de Origem 

O pai/mãe/responsável do/a candidato/a deram permissão aos representantes da escola de origem para liberar os 

registros do/a candidato/a. Por favor, enviem uma cópia dos registros escolares do ano passado e do ano atual, uma cópia 

do registro de assiduidade escolar com uma explicação das circunstâncias em caso de baixa frequência escolar, e uma 

cópia do registro do comportamento disciplinar do/a aluno/a, conforme exigido pela Política de Admissão da Tri-County. 

Em complemento, por favor completem a avaliação da escola de origem. 

 

                                                              Seção da Escola de Origem e Registros do/a Aluno/a 
 

Candidato/a:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Excelente Boa Média Suficiente Má 

Conduta:      

Empenho:      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documentos Adicionais Além da vossa indicação acima, por favor enviem: 
 

Notas escolares dos dois anos anteriores (por ex., boletim da 7ª série e boletim da 8ª série do primeiro 

semestre ou trimestre) 
 

Registro de Assiduidade dos dois anos anteriores 
 

Registro do Comportamento Disciplinar dos dois anos anteriores 

 
            Assinatura: Data:     

 

            Nome e Cargo (em letra de forma):             
 

 

 

As candidaturas concluídas e os documentos adicionais podem ser enviados por correio, e-mail ou fax para: 

 
Tri‐County Regional Vocational Technical School District 

147 Pond Street, Franklin, MA 02038 

 
Fax (Admissões): 877‐870‐7728 

Email (Admissões): admissions@tri‐county.us 


