
NOVA INSCRIÇÃO DE ESTUDANTE

ONE TEAM •  ONE  GOAL  •  STUDENT  SUCCESS

Primeiro passo: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Segundo passo:
Ir para: olr.cobbk12.org

Complete: Inscrição Online.
Você pode se registrar usando a maioria dos dispositivos habilitados 
para internet.

Nosso objetivo é registrar seu aluno de forma 
eficiente e sem esforço através deste sistema 
seguro. O adulto que matricuar pode inscrever 
todos os alunos em sua família ao mesmo tempo. 
Esta ferramenta fornecerá a conveniência de 
inserir informações com a capacidade de salvar 
as informações para um conclusão posterior se 
for necessário.

Se você tem um aluno atual do Condado de Cobb, 
você precisará usar sua conta ParentVue para 
registrar novos alunos adicionais. 

Verifique no site da escola mais informações 
sobre a matrícula do novo aluno.

Por favor fazer o  upload dos seguintes documentos:

Opcional:
Se você não puder se inscrever online ou tiver dúvidas 
sobre matrícula, entre em contato com sua escola local.

Comprovante de Residência
Para verificar a residência dentro do Distrito, são 
necessários dois ou mais dos seguintes itens (não 
mais do que um de cada categoria):

• Documentação de propriedade residencial ou 
contrato de locação/aluguel; e

• Uma conta  mensal atual (água ou luz).

Certificado de Imunização (Formulário nº 3231)
• Disponível em um médico da GA ou no 

Departamento de Saúde do Condado de Cobb.

Certificado de Visão, Audição, Odontológica e 
Formulário de Triagem Nutricional 3300

• Disponível em um médico da GA ou no 
Departamento de Saúde do Condado de Cobb.

• Deve ser datado dentro de 12 meses do 
primeiro dia de aula.

Comprovante de Data de Nascimento
• A escola aceitará um dos seguintes 

documentos: cópia autenticada da Certidão 
de Nascimento, RG, Passaporte, Registro de 
Adoção, registro religioso autorizado por um 
funcionário religioso, uma transcrição oficial da 
escola ou uma declaração de idade.

Cartão de Seguridade Social ou Isenção CCSD 
Formulário JBC-4

• O número da previdência social será exigido 
pelo Estado para os estudantes que se 
candidatarem à bolsa HOPE

http://olr.cobbk12.org

