Programa de Educação para Migrantes do Maine
Pesquisa escolar 2022-2023
Nome da escola: _____________________ Distrito da escola: _______________
As informações são confidenciais e para uso do Programa de Educação para Migrantes
Por favor, complete para ver se o seu filho pode se beneficiar de serviços gratuitos, tais
como: almoço grátis, serviços de educação e de apoio e suporte para graduação
1. Você ou alguém em sua casa já trabalhou temporariamente ou sazonalmente em agricultura ou pesca em
qualquer lugar dos Estados Unidos nos últimos 3 anos?
 Sim  Não

Se sim, por favor circule todas que se aplicam:

Alimentação,
processamento,
embalagem

Laticínios

Ovos

Blueberries
(amora)

Cultivo, preparo do
solo

Pesca,
processamento
do pescado

Pesca de lagosta

Brócolis /
Couve-flor

Pesca de
enguia

Silvicultura
(não inclui
paisagismo)

Estufa, viveiro,
gramado

Colheita de batata

Colheita de maçã

QUALQUER
colheita de frutas
ou vegetais

2. Se sim, você ou essa pessoa já mudou de residência para fazer este trabalho (mesmo que apenas por um
curto período, como uma semana)?
 Sim  Não
 Sim  Não

3. Seus filhos se mudaram de distritos escolares nos últimos 3 anos?

Nome do pai/mãe/guardião: __________________________________ Telefone: _________________________
Endereço com o nome da rua: ________________________________Cidade: __________________________
Melhor dia e horário para ligar:_________________________________ E-mail: __________________________
Por favor, liste as crianças abaixo:
Primeiro nome

Sobrenome

Classe

Data de nascimento

Por favor, devolva este formulário a um dos professores de seu filho ou ao escritório central de sua escola.
Nós vamos te ligar para ver se o seu filho é elegível para o programa.
Se você quiser falar diretamente sobre os nossos serviços, ligue para (207) 530-1807. Obrigado!
SCHOOL STAFF: PLEASE MAIL US THIS FORM IF ALL QUESTIONS SAY ‘YES’
For the most up to date version of this form go to website: https://www.maine.gov/doe/migrantform

Maine Migrant Education
Dept. of Education
23 State House Station Augusta, ME 04333-0023

Matthew Flaherty, Diretora Estadual
Matthew.Flaherty@maine.gov
(207) 530-1807
Formulário atualizado em fevereiro de 2020

