PARA USO EXCLUSIVO DE GLTECH ID# _____________

Greater Lowell Technical High School
250 Pawtucket Blvd, Tyngsboro, MA 01879
Telefone: 978.441.4951
Fax: 978.441.4991

PEDIDO DE ADMISSÃO
Instruções
AS INFORMAÇÕES DO ALUNO INFORMACIÓN DEL ALUMNO
ÚLTIMO NOME

NOME

Endereço

Cidade

SEGUNDO NOME

Homem
Mulher

Data de
Nacimento

ZIP

Email do aluno

Telefone de casa

Escola atual

Telefone celular

Nível atual

AS INFORMAÇÕES DOS PAIS OU TUTORES
Nome do pai ou tutor

Email particular
E-mail no trabalho

Endereço

Telefone celular

Empregador

Telefone no trabalho
(

)

Empregador

Telefone no trabalho

-

(

)

-

informações da gualdade de oportunidades - Seção voluntária
Greater Lowell Technical High Schooladmite os alunos e lhes oferece suas vantagens, privilégios e cursos de estudo sem distinção de raça,
cor, sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual, sexo, deficiência ou falta de teto
A apresentação desta informação é estritamente voluntária. As informações solicitadas nesta seção não são necessárias para a admissão. As
informações apresentadas voluntariamente pelo requerente não afetarão sua admissão para a escola. As informações, se fornecidas, são
usadas para o monitoramento da igualdade de oportunidades educacionais no distrito escolar. Também, os candidatos com deficiência podem
ser identificados como tais voluntariamente para efeitos de solicitar acomodações razoáveis durante todo o processo de aplicação e de
admissão. Os candidatos que são aprendizes da língua inglesa, ou com conhecimento limitado de inglês podem ser identificados como tais
voluntariamente com a finalidade de receber serviços de interpretação durante todo o processo de aplicação e admissão.
O requerente tem um plano de educação especial plano?

Sim

Não

O requerente tem um Plano 504?

Sim

Não

Conhecimento limitado de inglês?

Sim

Não

Língua falada em casa:

Inglês

Etnia:

Hispânico ou Latino

Raça:

Índio americano ou nativo de Alaska
Branco

Khmer

Português

Espanhol

Outra____________

Não Hispânico ou Latino
Asiático

Preto ou afro-americano

Nativo Havaiano ou das ilhas do Pacífico

Disciplina
Número de suspensões na escola

Número de suspensiones fora da escola

Seção de Assinaturas
As declarações e informações fornecidas e assinadas abaixo nesta aplicação são verdadeiras e completas. Os pais
/tutores do abaixo assinados permitem que aos representantes da escola compartilhar registros do requerente incluindo
seus registros de notas, atendimento, conduta/disciplina, bem como quaisquer outras informações relevantes que
possam ser exigidas por Greater Lowell Technical High School para fins de admissão. Nossas assinaturas
certificam que temos lido e que estamos de acordo com as instruções acima.
Eu aprovo a conclusão e o envio desta aplicação para meu filho/filha e autorizo a partilha dos registros de notas,
presença e disciplina com Greater Lowell Technical High School.

Assinatura do aluno: _________________________________________________ Data: ________________
Assinatura dos pais/tutores:__________________________________________ Data: _______________
Assinatura do Orientador atual: _________________________________________ Data: _______________

