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Caras famílias de alunos em CSA e LEAP, 

 

Crianças que completam 5 anos em ou antes de 1º de setembro de 2021 podem se inscrever no jardim de infância. 

Observe que, mesmo que seu filho esteja atualmente matriculado em um programa de PK LPS, você ainda precisa se 

inscrever no jardim de infância; isso inclui alunos em programas substancialmente separados, como CSA e LEAP. 

 

O processo de registro é descrito abaixo. Fique tranquilo, seu filho continuará a receber os serviços e / ou a programação 

descritos em seu IEP no outono. Assim como havia para o PK, há escolas designadas que oferecem salas de aula CSA e 

LEAP. Há uma variedade de fatores que afetam a colocação do jardim de infância em um programa substancialmente 

separado. Estes incluem, mas não estão limitados a: endereço, disponibilidade, necessidades individuais do aluno, grupo 

de colegas, etc. Uma vez que o processo de registro for concluído, o Centro de Recursos da Família trabalhará com o 

Departamento de Educação Especial para colocar seu filho na escola apropriada para receber seus serviços. 

 

Processo de registro:: 

• O período de inscrição vai de 3 de maio a 25 de julho 

• As inscrições são processadas de segunda a sexta, das 8h00 às 16h00, no entanto, as inscrições podem ser 

feitas online a qualquer momento. 

 

Antes de se registrar: 

• • Reúna os documentos necessários para o registro, incluindo: 

o Certidão de nascimento da criança 

o Registros de imunização da criança 

o Foto do pai / responsável registrando a criança 

o Comprovante de residência (cópia da conta de luz, aluguel ou hipoteca atual com data dos últimos 

trinta dias) 

▪ Se você estiver morando com um residente de Lowell, precisará preencher uma declaração de 

terceiros. Por favor, converse conosco se você não conseguir produzir documentação 

suficiente ou se sua moradia não for segura. Respeitamos McKinney-Vento. Use este link para 

obter mais informações sobre declarações de terceiros e McKinney-Vento. 

Existem três maneiras de enviar o formulário de registro online.  

1. Registro via computador (recomendado): Clique neste link. Isso o levará ao portal de registro Aspen. Você 

precisará criar uma conta na Aspen antes de inserir as informações do seu filho. Para obter ajuda com a criação 

de uma conta, clique aqui. Observe que esta opção só é compatível com um desktop ou laptop.  

 

2. 1. Registro Pessoalmente: Entre no Centro de Recursos da Família, localizado na Rua Merrimack, 151, para 

usar um computador e preencher o formulário. O Centro de Recursos da Família está aberto de segunda a 

sexta, das 7h às 16h, todos os dias. Observe que o último registro walk-in pode ser iniciado às 15:40. No 
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entanto, as consultas após o expediente estarão disponíveis se agendadas com antecedência. A fim de 

minimizar o tempo de espera para inscritos presenciais, encorajamos você a ligar para 978-674-4321 para 

agendar uma reunião, já que o escritório é limitado a 21 convidados devido às diretrizes de distanciamento 

social. 

3. Registro para dispositivos móveis: envie um e-mail para familyresourcecenter@lowell.k12.ma.us para 

solicitar um formulário de registro online que seja compatível com dispositivos móveis, como um telefone ou 

tablet. As famílias também podem ligar para 978-674-4321 para discutir qualquer necessidade de suporte ou 

acomodações.  

 

Depois de preencher o formulário de registro, você receberá um e-mail de acompanhamento do Centro de Recursos da 

Família informando sobre o status do seu registro. 

 

Para obter informações mais detalhadas, visite a página de recursos da família para inscrição no jardim de infância 

https://www.lowell.k12.ma.us/Page/667 

 

 
 

 

 

(Translated using Google translate) 
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