
Escolas públicos de Medford programas Afterschool 
489 Winthrop Street Medford, MA 02155 

Telefone: 781-393-2211/781-393-2102  Fax: 781-393-2123/ 

 

Brooks     Columbus     McGlynn     Roberts 
(Por favor círculo escola onde seu filho está registado) 

 

2013-2014 documento de pré-inscrição 

 

Por favor, imprima claramente    Sexo: M / F 

Nome da Criança:       Sobrenome da criança: 

 

Endereço:       Telefone Residencial: 

Data de Nascimento:  Idade:  Idioma principal: 

                                                                             

              Idiomasegundo se relevante 

 

 

Escola:     Grau em Outono (círculo un): K 1 2 3 4 5 

Nome de Pais / Responsáveis:   Telefone durante o dia: 

E-mail: Telefone     Celular: 

 

 

Por favor, registre meu filho por dois dias @ $170.00 por mês, três dias @  

$253.00 por mês, quatro dias @ $306.00 por mês o cinco dias @ $355.00 por mês 

(Temos desconto para irmaos de 15%) 

 

Confira um abaixo  

 

___ Tempo Integral (de segunda a sexta-feira) 

              ou 

___ Tempo parcial (dois, três ou quatro dias por semana) nos seguintes dias 

(círculo os dias necessário) 

 

 

Segunda   Terça  Quarta    Quinta     Sexta 

(2:35-6:00P.M.) (2:35-6:00P.M.) (1:30-6:00P.M.)  (2:35-6:00P.M.)  (02:35-6:00P.M.) 

 

___Ter um voucher do Circuito Child Care (por favor envie por 16 de agosto). 

(Famílias que recebem um voucher não ten que pagar depósito o uma taxa de 

inscrição) 

 

PRÉ-REGISTRO PROCEDIMENTOS: 

Novas Crianças: A taxa de inscrição $35.00 não-reembolsável é necessária para 

a primeira criança a se inscrever, e uma taxa de inscrição $20.00 não-

reembolsável para cada filho adicional.  A $50.00 depósito não-reembolsável 

por criança é necessário que serão crédito para a matrícula 2014 de Junho. 

(Famílias de Voucher são isentos.) 

 

Pós-Registro: Quaisquer mudanças de horário que você pode querer depois de 

registrar será eficaz Outubro 2013 com base na disponibilidade do programa. A 

lista de espera será desenvolvido para garantir status de prioridade. 



 

1. Preencha este documento de pré-inscrição e remeter pagamento exigido. Usar 

um document por para cada criança. Contactar o Gabinete de Afterschool @ 781-

393-2102 para perguntas. 

2. Mandato: Escolas Públicas de Medford, Escritório Afterschool, 489 Winthrop 

Street, Medford, MA 02155. 

3. Uma confirmação será enviada. Você também será notificado se você é 

colocado em uma lista de espera. Um Contrato de Inscrição e fatura será 

enviada pelo correio / e-mail, em Agosto. Mensalidades de Setembro e do 

Contrato de inscrição deve ser concluída até 30 de Agosto para garantir seu 

espaço no programa. 

 

Assinatura dos Pais: ______________________  Data:________________ 

 

 

Escritório  aplicação recebeu  taxa de inscrição  Recebido depósito  escola  grau  Data de Início 

 


