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PAI CARO (S) E REQUERENTE: Obrigado por seu interesse em Hampden Charter School of Science Médio e / ou
Oeste. Por favor, preencha este formulário de inscrição completamente. Informações fornecidas não pode ser dada a
quaisquer outras empresas. As candidaturas recebidas sem assinatura ou incompletos não podem ser considerados
para aceitação. Os distritos principais que nossas escolas servem são para HCSS-Leste: Chicopee, Ludlow, West
Springfield, e Springfield e para HCSS-Oeste: Agawam, Holyoke, West Springfield, Westfield.
Somente os estudantes que vivem nesses bairros recebem preferência a que a escola específica e não para o outro
(a menos que você vive em West Springfield, então você tem preferência para ambas as escolas). Qualquer
residente de Massachusetts, incluindo os alunos que podem ser sem-teto, podem candidatar-se e assistir HCSS
Leste ou Oeste.

INFORMAÇÃO aluno
para que escola (s) que você está aplicando?
Hampden Charter School of Science-Leste
(HCSS-Leste):
Hampden Charter School of Science-Oeste
(HCSS-Oeste):
ambas as escolas:

___
___
___

Para que grau você está aplicando?
Grau 6: ___

grau 9: ___

grau 7: ___

Nota 10 *: ___

Grade 8: ___

* disponível apenas em HCSS-Leste
para 2018-19 ano lectivo)

Nome:
Nome do Meio:
Sobrenome:
Sexo:fêmea_____ masculino_____
Não- Binary______

Data de Nascimento (mm / dd /
aaaa): ___ / ___ / ______

escola:________________________________________ Gradel:_____
inicial
Endereço:__________________________________________________________
Cidade / Estado / CEP:
___________________________________________________________

pai / responsável 1 INFORMAÇÕES
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Nome:_________________________________

Relação com:____________

E -mail:_____________________________ __

Telefone:_________________

pai / responsável 2 iNFORMAÇÕES (Opcional)
Nome:_________________________________
email:__________________________________

Assinatura:
________________________________

Relação com:____________
Telefone:__________________

Data:___ / ___ / _______

I / Entendemos que qualquer informação falsa ou deturpações de fatos pode resultar em rejection desta
aplicação ou demissão futuro do requerente.

O requerente tem um irmão * que atualmente atende HCSS-Leste?

No___ Sim___

Se sim, Nome (s): _____________________________________ Grade (s): ___________
* preferência Irmãos para a admissão é só se aplica aos estudantes que compartilham uma origem comum através do nascimento ou adoção legal.
Os estudantes devem fornecer documentação (ie: certidão de nascimento, registros legais) para receber preferência. Preferência irmão só será
aplicada para o campus que o irmão atende

Como você ficou sabendo sobre HCSS-Leste e / ou HCSS-Oeste?
____________________________
Preencher e enviar um pedido para cada criança por correio para 20 Johnson Rd. Chicopee, MA 01022
Para mais informações, contacte o gabinete HCSS principal em 413-593-9090

Hampden Charter School of Science-Oriente e Ocidente não discriminar com base em raça, cor, nacionalidade, credo ou religião, sexo, identidade de gênero ,
etnia, orientação sexual, deficiência mental ou física, idade, ancestralidade, o desempenho atlético, necessidade especial, a proficiência no idioma Inglês ou
uma língua estrangeira, ou desempenho acadêmico prévio. Toda e qualquer informação aqui solicitada não se destina e não será usado para discriminar.

Para os alunos que não recebem uma oferta de admissão, este formulário de pedido de admissão será destruído no final do ano escolar, de
acordo com 603 CMR 23.00. O requerente tem o direito de receber uma cópia deste formulário antes de ser destruído.

