Newark Enrolls | Perguntas Frequentes
Por favor ligue para o Contact Center de Newark Public Schools no (973)733-7333
se você tiver alguma dúvida não abrangida por este FAQ
Resultados
 Como eram os alunos correspondidos às escolas?
o processo de correspondência destinada para combinar com cada aluno de escola de primeira
escolha dele ou dela.
o A correspondência de um processo também deu preferência para alunos com irmãos em uma
escola , estudantes que querem Ed para assistir um escola no seu bairro, e estudantes que têm
IEPs.
o Por último, todas as coisas sendo iguais (escolhas e preferência) um tie-break foi usado para
determinar quais alunos receberam assentos.
o Esta política foi aplicada a todas as escolas charter e distrito, com excepção das escolas do ímã
distrito.
 Por que não era meu filho corresponder a dele ou dela primeiro - escola escolha?
o A única razão pela qual um estudante de Newark não conseguiu seu ou sua primeira escolha é
porque a escola não tinha suficiente espaço para todos os candidatos.
o Quando um aluno não recebeu sua primeira escolha, o sistema de correspondência mudou-se
para baixo a lista dos alunos das escolas, a fim de colocar o aluno em sua mais alta-correu escola
de ked com assentos disponível.
o Meu filho foi combinado para a sua escola atual. Por que que isto aconteceu?
o Tentamos corresponder cada aluno na escola mais alto possível em sua lista.
o Em alguns casos raros, não fomos capazes de corresponder a alunos de quaisquer novas escolas
em suas aplicações.
o Se sua criança está atual escola tem o próximo grau suas necessidades da criança, seu filho foi
combinado para a sua escola atual.
o Meu filho foi comparado a uma escola que não foi listado sobre o seu pedido. Porque fez isso
acontecer?
o W e houve uma tentativa de combinar cada aluno na escola mais alto possível em sua lista.
o Em alguns raro casos, conseguimos não coincidir com os alunos a qualquer escolas na sua
aplicação.
o Para os alunos que estão no último ano de sua escola, t seu poder. ocorrem porque a família só
listados 1 ou 2 escolhas sobre a aplicação ou porque todas as escolhas sobre a aplicação da
demanda muito alta – por exemplo, se uma família listados apenas escolas ímã.
o Para certificar-se de que todas as crianças quem está no último ano da escola tem uma escola
para participar no próximo ano, alunos que não foram corresponde a uma escola na sua
aplicação foram combinados para a escola mais próxima de sua casa que tinha lugares
disponíveis.
o Por que meu filho recebeu uma colocação quando eu não apresentou um pedido?

o

Apenas estudantes que receberam uma
correspondência sem a apresentação de um pedido são os alunos que estavam no o ontem nível
de grau oferecidos na sua escola atual. Estes estudantes será precisa de um nova escola para a
queda e, portanto, foram correspondido à escola mais próxima que tinha espaço disponível.

MATRÍCULA NA ESCOLA


Se meu filho for designado a uma nova escola, o que eu faço em seguida?
o

É hora de matricular seu filho! Matricule seu filho usando o cronograma que a nova escola
dele forneceu. Para a matrícula, certifique-se de que seu filho esteja presente, e forneça os
seguintes documentos:
 Comprovação de idade (certidão de nascimento ou passaporte, por exemplo)
 Caderneta de vacinação
 3 comprovantes de residência

PORTAL DE MATRÍCULA PARA A FAMÍLIA


O que é o Portal de Matrícula para a Família?
O Portal de Matrícula para a Família (Family Enrollment Portal) é uma ferramenta on-line que
permite às famílias administrar a matrícula do aluno.

Use o Portal de Matrícula para a Família para:
 Acessar a carta de designação e a admissão escolar do seu filho
 Matricular seu filho em outra escola que tenha vaga disponível, em
tempo real (somente para residentes de Newark)
 Revisar e atualizar seu endereço e informações de contato
 Visualizar as listas de espera em que seu filho estiver ativamente,
incluindo a posição dele nas listas
 Adicionar ou remover seu filho das listas de espera

 Como eu acesso o Portal de Matrícula para a Família?
Você pode acessar o Portal de Matrícula para a Família a partir de segunda-feira, 30 de abril,
entrando em www.newarkenrolls.org e clicando no Portal de Matrícula para a Família (Family
Enrollment Portal).
 Lembre-se, você pode usar os mesmos e-mail e senha que usou ao fazer a inscrição
no Newark Enrolls!
 Você também pode abrir uma nova conta e vincular seus alunos à sua conta.
Se seu filho precisar de pré-jardim de infância e você estiver procurando uma vaga em um
provedor privado local, entre em contato com o provedor diretamente. Você pode encontrar os
locais e as informações de contato no Manual do Newark Enrolls, disponível em
www.newarkenrolls.org

 Como eu acesso o Portal de Matrícula para a
Família?
Os alunos que recebem serviços de educação especial ou necessitam de serviços bilíngues
devem comparecer ao Centro de Suporte à Família (Family Support Center) no endereço 765
Broad Street, de segunda a sexta das 9h às 17h, para que possam ser encaminhados a uma
escola apropriada.



Quantas vezes posso alterar a escola usando o Portal de Matrícula para a Família?
Você só pode alterar a escola uma vez para cada aluno usando o Portal de Matrícula para a Família.
Caso precise alterar novamente, compareça ao Centro de Suporte à Família.

LISTAS DE ESPERA


Quais escolas têm lista de espera?
Escolas públicas de gestão privada (charter schools), escolas-imã (magnet schools) da NPS e
programas de Head Start pré-jardim de infância da NPS.



Quando serei convocado da lista de espera?
As escolas convocam as listas de espera em ritmos diferentes, portanto, não podemos prever
quando você será chamado da lista de espera. Enquanto estiver na lista de espera, você deve fazer a
matrícula na escola designada.

