Inscrição para a Boston Day and Evening Academy (BDEA)
A missão da BDEA é reengajar os alunos fora do caminho em sua educação e prepará-los para a formatura do ensino médio,
sucesso pós-secundário e par cipação signi ca va em sua comunidade. Para apoiar esta missão, a BDEA oferece uma cultura
escolar de apoio, segura e envolvente, juntamente com elementos de programação exclusivos:
Opções de programa para acomodar os horários pessoais dos alunos:
❑
Programa diurno: 9-14:30h
o
Programa noturno: 10-15:30h
o
Lançamento antecipado às quartas e sextas-feiras para as aulas de enriquecimento
o
Aulas de apoio acadêmico das 3h30 às 4h30 para todos os alunos
o
O ensino e a avaliação baseados em competências permitem que você ganhe crédito pelo que sabe
❑
Turma pequena
❑
Um conselho que se reúne três vezes por semana para apoiar o crescimento social e acadêmico
❑
Oportunidades de aprendizagem únicas:
❑
Mês do projeto, oferecendo aprendizagem “prá ca”
o
Por ólios do aluno, oferecendo uma oportunidade de re e r sobre a aprendizagem e de nir metas
o
Múl plas oportunidades ao longo do ano para usar sua voz, incluindo uma Spoken Word mensal na Haley House
o
Bakery and Café em Dudley Square
Aulas de enriquecimento que expõem os alunos a opções de carreira e enfocam 21st habilidades do século
o
importantes para o sucesso da pós-graduação (por exemplo, produção musical, habilidades culinárias, arte,
carreiras de saúde, preparação para a carreira, etc.)
Quatro cerimônias de formatura todos os anos, dando a você a oportunidade de receber seu diploma quando
o
cumprir todos os requisitos para a formatura.
PASSO 1: Inscrição
Completa

Você pode completar um Versão eletrónica da inscrição, preencha esta inscrição e retorne para:
Boston Day and Evening Academy
Atenção: Gerente de Admissões
20 Kearsarge Avenue
Roxbury, MA 02119

PASSO 2: Loteria

Se houver mais inscrições do que alunos, precisamos realizar um sorteio público, realizado na BDEA. A data e a
hora serão publicadas em nosso site duas semanas antes da loteria.
Se você se inscrever após o início do ano le vo, antes do prazo nal de inscrição publicado, e não houver lista de
espera man da atualmente, você receberá uma oferta de admissão. Se houver uma lista de espera, sua inscrição
será processada após o esgotamento da lista de espera inicialmente criada.

PASSO 3: Chamada
ou carta de
aceitação

Se você for aceito, entraremos em contato por telefone ou carta com sua data de início. Você terá duas semanas
para responder a esse contato para reservar seu assento. Por favor, ligue de volta e diga-nos se deseja par cipar
da BDEA!
Além disso, cer que-se de estar matriculado nas Escolas Públicas de Boston e envie à escola suas transcrições
mais recentes (traga para orientação, se não). Se você ver alguma dúvida sobre o seu status de inscrição atual no
BPS, veri que com o Centro de Reengajamento em 617-635-2273 ou visite seu bairro Centro de boas-vindas BPS.

PASSO 4: Papelada e
orientação

Depois de aceitar uma vaga na BDEA e estar o cialmente matriculado no BPS, você par cipará de uma orientação
de quatro dias (de segunda a quinta), onde aprenderá mais sobre a cultura escolar da BDEA e seu sistema único de
ensino e aprendizagem baseado em competências. Você também fará testes de diagnós co e nivelamento em
matemá ca e ciências humanas. Este teste é apenas para crédito do curso e ns de colocação. Depois de concluir
a orientação, você começará seu primeiro trimestre.
Se possível, cer
cursos certos!

que-se de que temos suas transcrições atuais neste momento ou não poderemos colocá-lo nos

Preferência:
A missão da BDEA é atender estudantes de Boston de até 23 anos que estão dois anos ou mais atrasados. Os alunos da BDEA devem ser residentes da cidade
de Boston. Pela lei das escolas charter, todas as Escolas Charter Horace Mann, incluindo BDEA, devem admi r alunos na seguinte ordem de preferência:
1. Irmãos de alunos atualmente matriculados na BDEA. (Irmãos são de nidos para este m como pessoas que têm um pai em comum, seja biológica
ou legalmente por meio de adoção.) Eles serão considerados Prioridade 1.
2. Alunos que estão atualmente matriculados nas escolas públicas do Distrito das Escolas Públicas de Boston. Eles serão considerados Prioridade 2.
3. Todos os outros alunos que residem na cidade de Boston serão considerados Prioridade 3.
A Boston Day and Evening Academy não discrimina com base na religião, raça, cor, nacionalidade, credo, etnia, gênero, expressão de gênero,
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Atualizado em outubro de 2018: Observe que este aplica vo será destruído de acordo com a Lei Estadual 603 CMR 23.00. Os candidatos podem
solicitar uma cópia com antecedência.

orientação sexual, de ciência sica ou mental, idade, ancestralidade, desempenho atlé co, necessidades especiais, pro ciência em a língua inglesa ou
uma língua estrangeira, ou realização acadêmica anterior. A BDEA não tolera qualquer forma de discriminação, in midação, ameaça, coerção e / ou
assédio que insulte a dignidade de outras pessoas, interferindo em sua liberdade de aprender e trabalhar. As informações solicitadas neste formulário
não têm a intenção e não serão usadas para discriminar. A BDEA não divulgará nenhuma informação fornecida nesta aplicação, exceto para o
Departamento de Educação Elementar e Secundária, conforme exigido pela lei estadual.
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Atualizado em outubro de 2018: Observe que este aplica vo será destruído de acordo com a Lei Estadual 603 CMR 23.00. Os candidatos podem
solicitar uma cópia com antecedência.

Parte 1 (obrigatório): Informações do aluno candidato - Imprima perfeitamente usando nta AZUL ou PRETA!
DATA: _____ / _____ / ________
Nome do aluno: _____________________________ ___________________________ ________________________________
Primeiro meio úl mo
Endereço: __________________________________________________________________ Apto. #: _______
Cidade: __________________________________ Fecho eclair:

Data de nascimento: _____ / _____ / _________

Telefone celular do aluno: () _______- ____________ BPS ID #: (se estudante BPS) _________________________
E-mail:

_______________________________________________________________________________

PAIS (S) OU TUTORES COM QUEM MORA:

cuidador(a): __________________________________ Relacionamento:

__ Telefone: () ____-_______

Nome (opcional): __________________________________ Relacionamento:

__ Telefone: () ____-_______

E-mail:

__________________________

VERIFIQUE qualquer uma das SEGUINTES CAIXAS QUE SE APLICAM A VOCÊ:
Estou atualmente ou sou a úl ma nota conhecida (círculo): 8

9

10

11

12

Atualmente, frequento uma Escola Pública de Boston (nome da escola): _____________________________________________________
eu tenho um legal ou biológico irmão frequentando a BDEA (nome e grau do irmão): _____________________________
Atualmente, frequento o METCO, uma escola privada, paroquial ou educada em casa (nome da escola):
__________________________________________________________________________________
Nota: Os alunos marcando esta caixa devem enviar um comprovante de residência em Boston com esta aplicação.
Atualmente não estou matriculado na escola. Escola(s) anterior(es) frequentada(s):
Nome da escola:

Datas de comparecimento: ___/______ para ___/______

Nome da escola: _____________________________ Datas de comparecimento: ___/______ para ___/______

EM QUE PROGRAMA BDEA VOCÊ PREFERE ESTAR INSCRIÇÃO?
Nota: Responder a esta seção é opcional e não vou in uenciam a admissão, mas seus comentários nos ajudam a determinar a melhor opção
para você.
Círculo: Dia (9-14: 30 )

ou Noite (10-15: 30) ou BDEA 2.0 (9-15: 00)
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Atualizado em outubro de 2018: Observe que este aplica vo será destruído de acordo com a Lei Estadual 603 CMR 23.00. Os candidatos podem
solicitar uma cópia com antecedência.

Eu, abaixo assinado, li este requerimento e cer

co que está correto e completo.

Assinatura do pai / responsável (se o requerente for menor de 18 anos): Data: _____ / ______ / _______
Assinatura do Requerente (se maior de 18 anos): __________________________________________ _______________Encontro: _____ /
______ / _______
Se preferir que não chamemos o nome de seu lho durante nossa loteria pública, você pode cancelar marcando aqui ______ e as iniciais
________
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