
New and Returning Student Registration - Portuguese version

O aluno que está se matriculando é pai ou mãe 
solteira(o)?

Raça do aluno  (deve assinalar pelo menos uma opção e todas que correspondam) 

 DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH  
ENSINO E APRENDIZAGEM

 Matrícula para Alunos Novatos e que Retornam

Preencha TODOS OS ESPAÇOS deste formulário. Não deixe nenhum espaço sem resposta. Corrija qualquer informação previamente impressa. Todo ano letivo, um formulário de matrícula deve ser preenchido para cada aluno. 

Primeiro nome do aluno(a) I.M.  Último nome Nome pelo qual o aluno prefere ser chamado

Endereço do aluno(a) Cidade CEPEstado

Nº do Seguro Social (opcional) Local de nascimentoPaís de nascimentoData de nascimento Sexo
Masc. Feminino
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Situação de domicílio do aluno
Aluno de intercâmbioReside fora do condado Reside fora do estadoReside no condado

Origem étnica do aluno  (deve assinalar Sim ou Não)
Sim, é Hispano ou Latino Não é Hispano nem Latino

Indique onde o aluno reside (assinale apenas se corresponder)
Divide a moradia com outras pessoas por necessidadeAbrigo Em local não propício à habitacão humanaHotel/Motel

O aluno fala outro idioma com mais frequência que o 
inglês?

O idioma nativo do aluno era outro que não o inglês?

Fala-se outro idioma em casa que não seja o inglês? NãoSim

NãoSim

NãoSim

Idioma principal do aluno? 

Idioma principal dos pais? 

Idioma preferido pelos pais para a comunicação verbal? 

Idioma preferido pelos pais para a comunicação escrita?

Forneça o nome e data de nascimento do(s) irmão(s) do aluno. 

NãoSimO aluno está sob a guarda física do pai/mãe ou responsável? 

NãoSim
Nos últimos três anos, algum dos pais/responsáveis trabalhou na lavoura 
ou pesca dentro dos Estados Unidos? 

 

NãoSim

O aluno tem irmão(s) matriculado nas escolas do 
Condado de Palm Beach?

NãoSim

Sim NãoO aluno reside com pai/mãe ou responsável que está prestando serviço militar na ativa ou é oficial de governo estrangeiro reconhecido e militar.

O aluno reside em terras indígenas de propriedade federal.
O aluno reside com pai/mãe ou responsável que mora ou trabalha em instalações militares federais ou propriedade da NASA. Sim Não

Sim Não

AS PERGUNTAS DE A a D ABAIXO DEVEM SER RESPONDIDAS 
NãoSimA. Há uma Ordem Judicial que impeça um dos pais de remover o aluno da escola?
NãoSimB. Os pais partilham (ou dividem) os direitos e responsabilidades parentais?
NãoSimC. Um dos pais tem autoridade para tomar a decisão final quanto à educação do aluno?
NãoSimD. Há uma medida protetiva temporária, medida protetiva permanente, ordem judicial que proíba o contato com o 

aluno, ou qualquer outra ordem judicial que restrinja ou impeça o acesso de qualquer pessoa ao aluno, incluindo um dos 
pais? Forneça à escola uma cópia de quaisquer ordens judiciais vigentes.

AVERIGUAÇÃO DO IDIOMA FALADO EM CASA  (se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for "sim", a proficiência do aluno no idioma inglês será avaliada/testada)

Data de entrada em escola nos EUA

O aluno mora com:
Pais Responsável Outro Pai/mãe de adoção temporária Lar comunitário (Group Home)

Sufixo

NãoSimO pai/mãe ou responsável é militar na ativa.

OFFICE USE ONLY

Student Number School Number Transportation Grade EN CD FLEID Entry Date SIS Entry Birth Verification Address Verification

Negro ou Afro-Americano
Branco
Asiático

Nativo do Havaí ou de outra Ilha do Pacífico
Índio americano ou Nativo do Alasca

Se responder "Não", forneça o nº do telefone do aluno:
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Como programado no Plano de Serviços de Saúde Escolar e de acordo com o Estatuto da Flórida 381.0056(6)(e), os alunos serão submetidos a exames médicos não 
invasivos. Eu dou permissão para o meu filho se submeter aos seguintes exames*:  
Visão                                     Audição                                        Escoliose                                       Altura/Peso /IMC                                           Dental       
  
                                                                                                 *A pernissão é válida até que seja revogada pelos pais. Consulte o Manual do Aluno e da Família para obter mais informações.

Permissão para Serviços de Assistência Médica e/ou Atendimento de Emergência:  As escolas podem fornecer atendimento e tratamento de doenças e 
lesões e/ou atendimento de emergência para os alunos. Eu dou permissão para meu filho receber atendimento médico. 
 

Aceita mensagens automatizadas, não urgentes, relacionadas 
com a escola, Distrito e comunidade:

Aceita mensagens automatizadas, não urgentes, relacionadas 
com a escola, Distrito e comunidade:
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Nº de identificação do aluno(a) Nome civil do aluno(a) (primeiro, inicial do nome do meio, último) Distrito Escolar do Condado de Palm Beach 
Matrícula para Alunos Novatos e que Retornam 

Telefone residencial 

Pai/mãe ou responsável 

Telefone celular 

Endereço, se não for o mesmo que o do aluno (nº da casa, nome da rua, nº do apartamento, cidade, estado e CEP) 

E-mail (opcional) 

Telefone residencial 

Pai/mãe ou responsável 

Telefone celular 

Endereço, se não for o mesmo que o do aluno (nº da casa, nome da rua, nº do apartamento, cidade, estado e CEP)

E-mail (opcional) 

Forneça o nome de outras pessoas autorizadas a buscar o aluno (primeiro, inicial do meio e último) Parentesco com o aluno Telefone diurno 

DADOS ESCOLARES ANTERIORES

Última escola frequentada pelo aluno (incluindo o pré-escolar) 

Telefone Tipo  (assinale apenas um) 

Cidade Estado 

Série cursada no ano passado Série desse ano Data do último dia que frequentou a escola O aluno já frequentou alguma escola no Condado de Palm Beach?
NãoSim

Apenas para alunos ingressando no Jardim de Infância- Dados de Matrícula do Pré-Escolar (assinale todos os programas frequentados)

Head Start 
VPK do Distrito Escolar Pré-escolar (ESE) do Distrito Escolar

Outro
Centro de Cuidado Infantil Particular 

Condado País 

Pública / Charter Particular Ensino domiciliar

O aluno foi preso ou processado por uma infração às leis penais resultando em acusação.
O aluno foi expulso de alguma escola.

NãoSim
NãoSim

INFORMAÇÕES DE SAÚDE

  
Programa de Fluoreto de Sódio: Este programa é oferecido nas escolas abastecidas por água local que não contém fluoreto. Eu autorizo meu 
filho(a) a participar do programa de fluoreto de sódio para prevenção da cárie. NãoSim (autorização válida até a 5ª série)

Medicaid Healthy Kids/Kid Care Particular NenhumPlano de saúde do aluno (assinale os que correspondam)

O aluno tem alguma alergia que cause risco de vida?

NãoSim
Alergia Nome do médico Telefone 

Mensagem de TextoTelefone

Mensagem de TextoTelefone

Forneça uma senha que será usada na hora de buscar o aluno. 

                                                    DADOS DAS PESSOAS QUE PODEM BUSCAR O ALUNO NA ESCOLA 

Enumere os problemas de saúde que causam preocupação. Liste os medicamentos.NãoSimO aluno toma medicamento?

Plano Educacional - Fornecer uma cópia.
504Plano de Educação Individual (IEP)

Ambos Nenhum

Ambos Nenhum

NãoSimO aluno foi encaminhado para serviços de saúde mental devido a uma expulsão escolar, detenção que resultou em acusação, 
ou medida do juizado de menores?

NãoSim

Não frequentou o pré-escolar 

Sim Não Sim Não Sim Sim Sim NãoNãoNão
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APENAS PARA ALUNO NO PROGRAMA ESE: De acordo com os requisitos da FERPA, CFR nº 34 § 99.30 e da IDEA, eu autorizo o Distrito Escolar 
do Condado de Palm Beach, Flórida, a divulgar e trocar informações confidenciais sobre o meu filho com as agências do estado da Flórida que 
permitirão às escolas públicas do Condado de Palm Beach receberem o reembolso do Medicaid para os serviços médicos, referentes à educação 
especial administrados ao meu filho na escola. Estou ciente de que meu consentimento é voluntário e que poderá ser revogado a qualquer momento. 
O meu filho continuará recebendo os serviços através do seu IEP, mesmo se eu não der consentimento. Além disso, estou ciente de que não tenho a 
obrigação de me cadastrar em nenhum programa ou plano de assistência pública e que nenhuma despesa me será cobrada pelos serviços prestados 
como parte da FAPE e que não causará nenhum impacto nos benefícios de Medicaid resultantes do reembolso ao distrito escolar. 

Nº de identificação do aluno(a)Nome civil do aluno(a) (primeiro, inicial do nome do meio, último) Distrito Escolar do Condado de Palm Beach 
Matrícula para Alunos Novatos e que Retornam 
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Leia atentamente as seguintes informações. Assinale abaixo de cada declaração nos quadrados apropriados e assine embaixo. 

Solicitamos que os senhores leiam este Regulamento, Manual e Aviso. Caso necessitem de assistência com a leitura dos documentos, poderão solicitar ajuda à 
escola. O Regulamento está disponível acessando:  https://www.boarddocs.com/fl/palmbeach/Board.nsf/Public, clique em Policies, sob chapter 8--Policy 8.123.

Aviso sobre a Norma para Uso Aceitável de Tecnologia pelos Alunos: Na escola o seu filho terá possibilidade de acessar determinados 
recursos de tecnologia do Distrito para muitas atividades relacionadas à escola, incluindo a Internet e a Intranet do Distrito. O acesso do seu 
filho à Internet na escola é filtrado em cumprimento à lei de Proteção ao Menor quanto ao Uso da Internet e ao Regulamento 8.125 do 
Conselho Escolar. O seu filho será obrigado a seguir os padrões e diretrizes para uso aceitável estabelecidos pelo Regulamento 8.123, 
Manual de referência e Aviso sobre as Condições para Uso da Tecnologia do Distrito pelo aluno e estará sujeito aos seus termos. As 
expectativas de privacidade são limitadas quanto à proporção exigida por lei em relação ao uso destes recursos de tecnologia pelo aluno. 
Antes que o aluno possa usar estes recursos do Distrito, ele(a) vai ler, será lido para ele(a) e/ou terá uma explicação destes documentos e 
atestará eletronicamente que ele(a) entende e concorda em cumprí-los. 

Aviso sobre a Divulgação de Informações Médicas: Os arquivos médicos do seu filho ou informações sobre a saúde que foram fornecidos 
à escola são informações do aluno que estão sujeitas aos requisitos da FERPA, 20 U.S.C.A. 1232g. Consequentemente, estas informações 
podem ser divulgadas sem o consentimento por escrito dos pais/responsável, como permitido pela FERPA, inclusive se for para uso do 
professor ou outro funcionário da escola que tenha interesse educacional legítimo ou se a divulgação for para alguma parte competente e seja 
necessária para proteger a saúde ou segurança do aluno ou de outros indivíduos.
Consentimento dos Pais para divulgação de informação e fotos do aluno: Venho por meio desta, dar a minha permissão para a escola 
ou o Distrito usar: a fotografia de meu filho; imagem de vídeo; redação; gravação de voz; nome; série; escola; participação em atividades e 
esportes oficialmente reconhecidos; peso e altura dos membros de times esportivos; datas de frequência; diplomas e prêmios recebidos; data 
e local de nascimento e a escola frequentada mais recentemente, em anuários, programas de formatura, programas teatrais, produções 
realizadas pela escola, websites, sites de mídia social etc. e/ou em publicações semelhantes patrocinadas pela escola ou Distrito ou em 
entrevistas, artigos e fotografias para noticiários aprovadas pela escola ou pelo Distrito. Dou também o meu consentimento para que a escola 
ou Distrito divulgue para a mídia e organizações governamentais o nome do meu filho, a série, escola e honrarias concedidas ao meu filho 
para proclamação e reconhecimento público de suas conquistas. Estou ciente de que se não assinalar o espaço de permissão, o nome e 
fotografia de meu filho não poderão e nem serão incluídos em nenhuma publicação ou apresentação, incluindo o anuário escolar.

Eu dou permissão Eu não dou permissão

Eu autorizo a divulgação Eu não autorizo a divulgação

Sob pena de falso testemunho, declaro que li este formulário e que os fatos aqui declarados são verdadeiros e corretos. O Estatuto da 
Flórida, Seção 92.525 (3) estipula que quem quer que, conscientemente preste declarações falsas sob pena de falso testemunho, é culpado 
de crime de terceiro grau.

APENAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS SECUNDÁRIAS (da 9ª à 12ª série) - Opção de não participação na divulgação de informações para o 
serviço militar: A Lei NCLB de 2001 exige que os distritos escolares garantam aos recrutas militares acesso aos nomes, endereços e telefones de 
alunos de escolas secundárias. Os pais têm o direito de NÃO PARTICIPAÇÃO na divulgação de tais informações. Assinale abaixo, se os senhores 
não desejam que as informações de seu filho sejam divulgadas para o serviço militar sem o seu consentimento prévio. Apesar de que aceitaremos a 
opção de não participação durante todo o ano, o seu recebimento durante os 10 primeiros dias do ano letivo, garantirá que nenhuma informação seja 
divulgada neste ano letivo. Eu não autorizo a divulgação de informações do meu filho para o serviço militar
Ao assinar abaixo, estou ciente e concordo que é de minha responsabilidade imediata entrar em contato com a escola para informá-los sobre 
qualquer mudança que houver na minha informação para contato, incluindo nome, endereço, telefone residencial, celular ou e-mail. Se eu 
concordei em aceitar mensagens de texto em meu telefone celular, estou ciente de que taxas de mensagens do meu provedor de serviços 
poderão ser aplicadas. Se eu optei em não receber mensagens informativas, eu continuarei a receber mensagens urgentes do Distrito Escolar 
do Condado de Palm Beach ou em seu nome nos telefones fornecidos na página 2, incluindo meu telefone celular, caso seja apropriado. Se 
receberam mensagens não urgentes sem seu consentimento e/ou gostariam de optar por não recebê-las no futuro, entrem em contato pelo 
telefone (855) 502-7867. 

A MATRÍCULA NÃO É VÁLIDA SEM A ASSINATURA E A DATA.

DataAssinatura do pai/mãe ou responsável (a menos que o aluno seja emancipado)
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DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH  
  

ENSINO E APRENDIZAGEM  
  

Matrícula para Alunos Novatos e que Retornam

The Department of Multicultural Education Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. (561) 434-8620 June 2022 -SY22-1189 
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O aluno que está se matriculando é pai ou mãe solteira(o)?
Raça do aluno  (deve assinalar pelo menos uma opção e todas que correspondam) 
 DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH 
ENSINO E APRENDIZAGEM
 Matrícula para Alunos Novatos e que Retornam
Preencha TODOS OS ESPAÇOS deste formulário. Não deixe nenhum espaço sem resposta. Corrija qualquer informação previamente impressa. Todo ano letivo, um formulário de matrícula deve ser preenchido para cada aluno. 
Sexo
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Situação de domicílio do aluno
Origem étnica do aluno  (deve assinalar Sim ou Não)
Indique onde o aluno reside (assinale apenas se corresponder)
O aluno fala outro idioma com mais frequência que o inglês?
O idioma nativo do aluno era outro que não o inglês?
Fala-se outro idioma em casa que não seja o inglês?
O aluno está sob a guarda física do pai/mãe ou responsável? 
Nos últimos três anos, algum dos pais/responsáveis trabalhou na lavoura ou pesca dentro dos Estados Unidos?
 
O aluno tem irmão(s) matriculado nas escolas do Condado de Palm Beach?
O aluno reside com pai/mãe ou responsável que está prestando serviço militar na ativa ou é oficial de governo estrangeiro reconhecido e militar.
O aluno reside em terras indígenas de propriedade federal.
O aluno reside com pai/mãe ou responsável que mora ou trabalha em instalações militares federais ou propriedade da NASA.
AS PERGUNTAS DE A a D ABAIXO DEVEM SER RESPONDIDAS 
A. Há uma Ordem Judicial que impeça um dos pais de remover o aluno da escola?
B. Os pais partilham (ou dividem) os direitos e responsabilidades parentais?
C. Um dos pais tem autoridade para tomar a decisão final quanto à educação do aluno?
D. Há uma medida protetiva temporária, medida protetiva permanente, ordem judicial que proíba o contato com o aluno, ou qualquer outra ordem judicial que restrinja ou impeça o acesso de qualquer pessoa ao aluno, incluindo um dos pais?
Forneça à escola uma cópia de quaisquer ordens judiciais vigentes.
AVERIGUAÇÃO DO IDIOMA FALADO EM CASA  (se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for "sim", a proficiência do aluno no idioma inglês será avaliada/testada)
O aluno mora com:
O pai/mãe ou responsável é militar na ativa.
OFFICE USE ONLY
Como programado no Plano de Serviços de Saúde Escolar e de acordo com o Estatuto da Flórida 381.0056(6)(e), os alunos serão submetidos a exames médicos não invasivos. Eu dou permissão para o meu filho se submeter aos seguintes exames*: 
Visão                                     Audição                                        Escoliose                                       Altura/Peso /IMC                                           Dental      
 
                                                                                                 *A pernissão é válida até que seja revogada pelos pais. Consulte o Manual do Aluno e da Família para obter mais informações.
Permissão para Serviços de Assistência Médica e/ou Atendimento de Emergência:  As escolas podem fornecer atendimento e tratamento de doenças e lesões e/ou atendimento de emergência para os alunos. Eu dou permissão para meu filho receber atendimento médico.
 
Aceita mensagens automatizadas, não urgentes, relacionadas com a escola, Distrito e comunidade:
Aceita mensagens automatizadas, não urgentes, relacionadas com a escola, Distrito e comunidade:
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Distrito Escolar do Condado de Palm Beach Matrícula para Alunos Novatos e que Retornam 
DADOS ESCOLARES ANTERIORES
Tipo  (assinale apenas um) 
O aluno já frequentou alguma escola no Condado de Palm Beach?
Apenas para alunos ingressando no Jardim de Infância- Dados de Matrícula do Pré-Escolar (assinale todos os programas frequentados)
O aluno foi preso ou processado por uma infração às leis penais resultando em acusação.
O aluno foi expulso de alguma escola.
INFORMAÇÕES DE SAÚDE
 
Programa de Fluoreto de Sódio: Este programa é oferecido nas escolas abastecidas por água local que não contém fluoreto. Eu autorizo meu filho(a) a participar do programa de fluoreto de sódio para prevenção da cárie.
Plano de saúde do aluno (assinale os que correspondam)
O aluno tem alguma alergia que cause risco de vida?
                                                    DADOS DAS PESSOAS QUE PODEM BUSCAR O ALUNO NA ESCOLA 
O aluno toma medicamento?
Plano Educacional - Fornecer uma cópia.
O aluno foi encaminhado para serviços de saúde mental devido a uma expulsão escolar, detenção que resultou em acusação, ou medida do juizado de menores?
APENAS PARA ALUNO NO PROGRAMA ESE: De acordo com os requisitos da FERPA, CFR nº 34 § 99.30 e da IDEA, eu autorizo o Distrito Escolar do Condado de Palm Beach, Flórida, a divulgar e trocar informações confidenciais sobre o meu filho com as agências do estado da Flórida que permitirão às escolas públicas do Condado de Palm Beach receberem o reembolso do Medicaid para os serviços médicos, referentes à educação especial administrados ao meu filho na escola. Estou ciente de que meu consentimento é voluntário e que poderá ser revogado a qualquer momento. O meu filho continuará recebendo os serviços através do seu IEP, mesmo se eu não der consentimento. Além disso, estou ciente de que não tenho a obrigação de me cadastrar em nenhum programa ou plano de assistência pública e que nenhuma despesa me será cobrada pelos serviços prestados como parte da FAPE e que não causará nenhum impacto nos benefícios de Medicaid resultantes do reembolso ao distrito escolar. 
Distrito Escolar do Condado de Palm Beach Matrícula para Alunos Novatos e que Retornam 
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Leia atentamente as seguintes informações. Assinale abaixo de cada declaração nos quadrados apropriados e assine embaixo. 
Solicitamos que os senhores leiam este Regulamento, Manual e Aviso. Caso necessitem de assistência com a leitura dos documentos, poderão solicitar ajuda à escola. O Regulamento está disponível acessando:  https://www.boarddocs.com/fl/palmbeach/Board.nsf/Public, clique em Policies, sob chapter 8--Policy 8.123.
Aviso sobre a Norma para Uso Aceitável de Tecnologia pelos Alunos: Na escola o seu filho terá possibilidade de acessar determinados recursos de tecnologia do Distrito para muitas atividades relacionadas à escola, incluindo a Internet e a Intranet do Distrito. O acesso do seu filho à Internet na escola é filtrado em cumprimento à lei de Proteção ao Menor quanto ao Uso da Internet e ao Regulamento 8.125 do Conselho Escolar. O seu filho será obrigado a seguir os padrões e diretrizes para uso aceitável estabelecidos pelo Regulamento 8.123, Manual de referência e Aviso sobre as Condições para Uso da Tecnologia do Distrito pelo aluno e estará sujeito aos seus termos. As expectativas de privacidade são limitadas quanto à proporção exigida por lei em relação ao uso destes recursos de tecnologia pelo aluno. Antes que o aluno possa usar estes recursos do Distrito, ele(a) vai ler, será lido para ele(a) e/ou terá uma explicação destes documentos e atestará eletronicamente que ele(a) entende e concorda em cumprí-los. 
Aviso sobre a Divulgação de Informações Médicas: Os arquivos médicos do seu filho ou informações sobre a saúde que foram fornecidos à escola são informações do aluno que estão sujeitas aos requisitos da FERPA, 20 U.S.C.A. 1232g. Consequentemente, estas informações podem ser divulgadas sem o consentimento por escrito dos pais/responsável, como permitido pela FERPA, inclusive se for para uso do professor ou outro funcionário da escola que tenha interesse educacional legítimo ou se a divulgação for para alguma parte competente e seja necessária para proteger a saúde ou segurança do aluno ou de outros indivíduos.
Consentimento dos Pais para divulgação de informação e fotos do aluno: Venho por meio desta, dar a minha permissão para a escola ou o Distrito usar: a fotografia de meu filho; imagem de vídeo; redação; gravação de voz; nome; série; escola; participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos; peso e altura dos membros de times esportivos; datas de frequência; diplomas e prêmios recebidos; data e local de nascimento e a escola frequentada mais recentemente, em anuários, programas de formatura, programas teatrais, produções realizadas pela escola, websites, sites de mídia social etc. e/ou em publicações semelhantes patrocinadas pela escola ou Distrito ou em entrevistas, artigos e fotografias para noticiários aprovadas pela escola ou pelo Distrito. Dou também o meu consentimento para que a escola ou Distrito divulgue para a mídia e organizações governamentais o nome do meu filho, a série, escola e honrarias concedidas ao meu filho para proclamação e reconhecimento público de suas conquistas. Estou ciente de que se não assinalar o espaço de permissão, o nome e fotografia de meu filho não poderão e nem serão incluídos em nenhuma publicação ou apresentação, incluindo o anuário escolar.
Sob pena de falso testemunho, declaro que li este formulário e que os fatos aqui declarados são verdadeiros e corretos. O Estatuto da Flórida, Seção 92.525 (3) estipula que quem quer que, conscientemente preste declarações falsas sob pena de falso testemunho, é culpado de crime de terceiro grau.
APENAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS SECUNDÁRIAS (da 9ª à 12ª série) - Opção de não participação na divulgação de informações para o serviço militar: A Lei NCLB de 2001 exige que os distritos escolares garantam aos recrutas militares acesso aos nomes, endereços e telefones de alunos de escolas secundárias. Os pais têm o direito de NÃO PARTICIPAÇÃO na divulgação de tais informações. Assinale abaixo, se os senhores não desejam que as informações de seu filho sejam divulgadas para o serviço militar sem o seu consentimento prévio. Apesar de que aceitaremos a opção de não participação durante todo o ano, o seu recebimento durante os 10 primeiros dias do ano letivo, garantirá que nenhuma informação seja divulgada neste ano letivo.
Ao assinar abaixo, estou ciente e concordo que é de minha responsabilidade imediata entrar em contato com a escola para informá-los sobre qualquer mudança que houver na minha informação para contato, incluindo nome, endereço, telefone residencial, celular ou e-mail. Se eu concordei em aceitar mensagens de texto em meu telefone celular, estou ciente de que taxas de mensagens do meu provedor de serviços poderão ser aplicadas. Se eu optei em não receber mensagens informativas, eu continuarei a receber mensagens urgentes do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach ou em seu nome nos telefones fornecidos na página 2, incluindo meu telefone celular, caso seja apropriado. Se receberam mensagens não urgentes sem seu consentimento e/ou gostariam de optar por não recebê-las no futuro, entrem em contato pelo telefone (855) 502-7867. 
A MATRÍCULA NÃO É VÁLIDA SEM A ASSINATURA E A DATA.
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