
Nome do Aluno _____________________________________________________NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ___ ___-___ ___ ___ ___ ___ ___

FORMULÁRIOS EXIGIDOS NO MOMENTO DO REGISTRO PARA SE QUALIFICAR PARA A INSCRIÇÃO:

 ❏ Formulário 335-8 de MCPS, Inscrição Pré-Kindergarten/Head Start 
 ❏ Formulário 335-83 de MCPS, Histórico de Serviços de Intervenção Precoce (Early Intervention)
 ❏ Formulário 560-24 de MCPS, Dados do Novo Aluno
 ❏ Formulário 565-1 de MCPS, Dados de Emergência do Aluno
 ❏ Formulário 335-84 de MCPS, Notificação do Pai/Responsável (Permissão para Pré-K)
 ❏ Formulário 335-9D de MCPS, Formulário de Trabalho Voluntário no Pré-Kindergarten/Head Start para o Pai/Responsável
 ❏ Formulário 335-92 MCPS, Pesquisa de Satisfação do Cliente
 ❏ Formulário 335-82 de MCPS, Requisição de Transporte

Documentos de apoio:
 ❏ Prova de Idade e Identidade do Aluno—

UM dos documentos listados abaixo:
 ❏ Certidão de Nascimento
 ❏ Passaporte
 ❏ Atestado Médico
 ❏ Certidão de Batismo ou da Igreja
 ❏ Certidão do Hospital
 ❏ Declaração dos pais autenticada por notário
 ❏ Registro de Nascimento, ou
 ❏ Outra forma de identificação legal ou autenticada para a verificação da identidade e data de nascimento da criança. 

 ❏ Prova da Identidade da Pessoa que Está Matriculando o Aluno e de seu Parentesco com o Mesmo—
Exemplos de prova de identidade que contém uma fotografia incluem:

 ❏ Carteira de Motorista
 ❏ Passaporte
 ❏ Carteira de Identidade Emitida pela Agência de Trânsito
 ❏ Outro

Exemplos de prova de parentesco com o aluno incluem—
 ❏ Certidão de Nascimento da Criança
 ❏ Ordem judicial
 ❏ Acordo de Separação ou Sentença de Divórcio, ou outra forma legal de identificação

 ❏ Prova da Renda Familiar (todos os adultos da família)—
TODOS os documentos listados abaixo que se aplicam à sua situação. 

 ❏ Declaração de imposto—1040, W2s, Schedule C/1099
 ❏ Três recibos de pagamento (holerite) atuais para cada trabalho
 ❏ Cartas de Emprego
 ❏ Ordem Judicial ou Carta de Pensão Alimentícia
 ❏ Carta de Assistência Financeira mostrando o valor em dólares
 ❏ Assistência Provisória em Dinheiro (sigla em inglês, TCA)
 ❏ Cartas de Rendas de Aluguel
 ❏ Renda de Auxílio Desemprego ou por Invalidez, etc.

 ❏  Prova de Residência Atual no Condado de Montgomery
 ❏ Se é o proprietário da casa—conta atual do imposto de propriedade
 ❏ Se aluga uma casa— contrato de aluguel atual * (incluindo HOC, Assistência de Aluguel ou de Contas, se aplicável). 

* Se o prazo original do contrato de aluguel expirou, uma cópia de uma conta de serviço público atual ou uma extensão do 
contrato de aluguel deve ser fornecida

 ❏ Se estiver vivendo em moradia compartilhada — Formulário 335-74 de MCPS e cópia da fatura atual do imposto sobre a 
propriedade do proprietário, ou uma cópia do contrato de aluguel (se o prazo do contrato de aluguel tiver expirado, uma 
cópia de uma conta de serviço público atual ou uma extensão do contrato de aluguel deve ser fornecida ); e três documentos 
para demonstrar que o pai/responsável reside no endereço devem ser fornecidos. O formulário 335-74 de MCPS pode ser 
usado como um dos três documentos. O formulário 335-74 de MCPS não precisa ser autenticado por um notário 
durante a pandemia de COVID-19.

 ❏ Se aplicável:
 ❏ Cartão de Seguro Médico da Criança
 ❏ Ficheiro WIC 
 ❏ Carta do Programa de Suplementação Alimentar (sigla em inglês, FSP) (antigamente conhecido como Food Stamps) (se 

aplicável)
 ❏ Voucher de Subsídio para Creche
 ❏ Nome e endereço do provedor de cuidados infantis (child care)
 ❏ Programa Individualizado de Educação (sigla em inglês, IEP) da Criança
 ❏ Prova de Tutela/Lar Adotivo/Guarda
 ❏ Cartão de Seguro Social da Criança (apenas necessário se estiver solicitando inscrição no Programa de Saúde da Criança de 

Maryland - sigla em inglês MCHP)
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