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O DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZAÇÃO E OPÇÕES PROFISSIONALIZANTES

Inscrição para Transferência do Aluno

A Transferência oferece ao aluno a oportunidade de solicitar a relocação para uma escola que esteja fora da sua área escolar 
determinada, por razões que estejam de acordo com  o Regulamento 5.015 do Conselho Escolar. Para solicitar a Transferência, envie 
a inscrição durante as datas anunciadas. Para informação atualizada sobre o processo de Transferência no Condado de Palm Beach, 
incluindo as datas para o envio da inscrição e o nome das escolas disponíveis, visite o site https://www.palmbeachschools.org/
UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf/. Inscrições preenchidas à mão devem 
ser entregues antes da data anunciada como prazo final no Department of Choice and Career Options, 3308 Forest Hill Boulevard, 
C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869. Inscrições enviadas via fax, não serão aceitas.

Primeiro Nome do Aluno(a) Data de Nasc.Série para qual se inscreve

Nome do pai/mãe ou responsável Telefone Residencial Telefone Celular

Endereço

O aluno está solicitando transferência para (nome da escola)

Qual a escola que pertence a área escolar onde o aluno reside?

O aluno foi transferido para a escola atual?

UMA CARTA DESCREVENDO  AS RAZÕES ESPECÍFICAS PARA O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DEVE SER ANEXADA A CADA PEDIDO

Dificuldade de Supervisão - SOMENTE do Jardim à 5a Série

Motivo Relacionado à Saúde do Aluno

Maioria para Minoria

Aluno se formando na HS/Última Série (deve cumprir os critérios de elegibilidade)

Terminar o corrente Ano Letivo na escola atual
Mudança residencial para zona escolar determinada (anexar comprovante válido )

Pai/mãe ou responsável é funcionário do Distrito Escolar do 
Condado de Palm Beach 

Outro Motivo Justo (uma explicação é necessária)

Seção D: Reconhecimento

Através da minha assinatura abaixo, confirmo ter lido este formulário e as informações 
aqui declaradas são verídicas e estão corretas. Estou ciente que tenho a oportunidade 
de fazer perguntas e obter informações referentes ao regulamento de transferência.

2. Eu entendo que conforme as regras esbelecidas no Regulamento 5.015 do Conselho Escolar, algumas escolas não estão disponíveis para 
transferência. A lista de escolas que estão disponíveis se encontra no website do Departamento de Programas de Especialização e Opções 
Profissionalizantes https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf.

3. Os resultados dos pedidos de transferência serão mandados via email ou pelo correio para o endereço listado acima. Informação sobre os 
resultados dos pedidos não poderá ser fornecida por telefone por questões de privacidade.

DO NOT WRITE BELOW-Department Use Only

Signature of Director or Designee                             Date

Assinatura do pai/mãe ou responsável (Necessária)                 Data

PBSD 0249 (Rev. 5/10/2017)     SB Policy  5.015

Sim Não

No de Id. do Aluno(a) no Distrito (se houver)

Pedido para o Ano Letivo de:

Assinatura do Supervisor (necessária)

1. Eu entendo que os pedidos de Transferência são aceitos durante as datas publicadas no website do Departamento de Programas de 
Especialização e Opções Profissionalizantes; https://www.mypbchoiceapp.com/.

__Non-receiving School 
__Attendance/Discipline 
__Guidelines 

Email do pai/mãe ou responsável
Sim Não

Plano ELL/ESE/504

Escola/Departamento do Distrito 

4. O transporte não será fornecido pelo distrito escolar. Eu sou responsável pelo transporte.

APPROVED
NOT APPROVED

VOID/CANCELED
RETURNED
__Incomplete App 
__Window Closed

Não Participação

Seção C: Razão para o Pedido de Transferência (Favor selecionar o motivo do pedido de transferência)

Seção B: Solicitação de Escola

Último NomeIM

CEPCidade Estado

Seção A: Informação sobre o Aluno

Inscreva-se online mypbchoiceapp.com

6. O endereço atual do aluno deve estar no arquivo da escola que ele está frequentando e deve ser o mesmo que consta na inscrição.

Formulário de Verificação de Trabalho dos Pais e Dificuldade de 
Supervisão Alegadas como Motivo para Pedido de Transferência 
(PBSD 0879) e explicação da dificuldade devem ser anexados

Formulário de Confirmação da Condição de Saúde do Aluno alegada para 
Pedido deTransferência (PBSD1893) deve ser preechido pelo médico  
e anexado

Para mais informação consultar o Regulamento 5.015 do Conselho 
Escolar 

(Somente para alunos que residem na área de frequência da Escola Gove 
Elem. A escola de não participação será selecionada pelo Distrito baseada  
no número de vagas disponíveis)

5. De acordo com certas circunstâncias descritas no Regulamento 5.015 a transferência do aluno pode ser cancelada.

https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf
https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/reassignment/
https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf
https://www.mypbchoiceapp.com/
https://www.mypbchoiceapp.com/
http://www.palmbeachschools.org/Forms/Documents/1893.pdf
http://www.boarddocs.com/fl/palmbeach/Board.nsf/goto?open&id=9R8NJK5AD177
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O DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACHDEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZAÇÃO E OPÇÕES PROFISSIONALIZANTES
Inscrição para Transferência do Aluno
A Transferência oferece ao aluno a oportunidade de solicitar a relocação para uma escola que esteja fora da sua área escolar determinada, por razões que estejam de acordo com  o Regulamento 5.015 do Conselho Escolar. Para solicitar a Transferência, envie a inscrição durante as datas anunciadas. Para informação atualizada sobre o processo de Transferência no Condado de Palm Beach, incluindo as datas para o envio da inscrição e o nome das escolas disponíveis, visite o site https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf/. Inscrições preenchidas à mão devem ser entregues antes da data anunciada como prazo final no Department of Choice and Career Options, 3308 Forest Hill Boulevard, C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869. Inscrições enviadas via fax, não serão aceitas.
O aluno foi transferido para a escola atual?
UMA CARTA DESCREVENDO  AS RAZÕES ESPECÍFICAS PARA O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DEVE SER ANEXADA A CADA PEDIDO
Seção D: Reconhecimento
Através da minha assinatura abaixo, confirmo ter lido este formulário e as informações aqui declaradas são verídicas e estão corretas. Estou ciente que tenho a oportunidade de fazer perguntas e obter informações referentes ao regulamento de transferência.
2. Eu entendo que conforme as regras esbelecidas no Regulamento 5.015 do Conselho Escolar, algumas escolas não estão disponíveis para transferência. A lista de escolas que estão disponíveis se encontra no website do Departamento de Programas de Especialização e Opções Profissionalizantes https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/School%20Choice/Choice/reassignment-parent-list.pdf.
3. Os resultados dos pedidos de transferência serão mandados via email ou pelo correio para o endereço listado acima. Informação sobre os resultados dos pedidos não poderá ser fornecida por telefone por questões de privacidade.
DO NOT WRITE BELOW-Department Use Only
Signature of Director or Designee                             Date
Assinatura do pai/mãe ou responsável (Necessária)                 Data
PBSD 0249 (Rev. 5/10/2017)     SB Policy  5.015
Assinatura do Supervisor (necessária)
1. Eu entendo que os pedidos de Transferência são aceitos durante as datas publicadas no website do Departamento de Programas de Especialização e Opções Profissionalizantes; https://www.mypbchoiceapp.com/.
__Non-receiving School
__Attendance/Discipline
__Guidelines 
Plano ELL/ESE/504
Escola/Departamento do Distrito 
4. O transporte não será fornecido pelo distrito escolar. Eu sou responsável pelo transporte.
__Incomplete App
__Window Closed
Seção C: Razão para o Pedido de Transferência (Favor selecionar o motivo do pedido de transferência)
Seção B: Solicitação de Escola
Seção A: Informação sobre o Aluno
Inscreva-se online mypbchoiceapp.com
6. O endereço atual do aluno deve estar no arquivo da escola que ele está frequentando e deve ser o mesmo que consta na inscrição.
Formulário de Verificação de Trabalho dos Pais e Dificuldade de Supervisão Alegadas como Motivo para Pedido de Transferência (PBSD 0879) e explicação da dificuldade devem ser anexados
Formulário de Confirmação da Condição de Saúde do Aluno alegada para
Pedido deTransferência (PBSD1893) deve ser preechido pelo médico 
e anexado
Para mais informação consultar o Regulamento 5.015 do Conselho
Escolar 
(Somente para alunos que residem na área de frequência da Escola Gove Elem. A escola de não participação será selecionada pelo Distrito baseada  no número de vagas disponíveis)
5. De acordo com certas circunstâncias descritas no Regulamento 5.015 a transferência do aluno pode ser cancelada.
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