Perguntas Frequentes (Atualizado em 16/11/21)
O FIT está disponível noutros
idiomas?

Sim, o FIT pode ser traduzido utilizando o Tradutor Google.

A candidatura comum da
escola independente está
disponível noutras
línguas?

Sim, a aplicação pode ser traduzida usando o Tradutor Google.

As famílias podem fazer
alterações depois de terem
apresentado uma
candidatura?

Sim, um pai/responsável legal pode entrar no sistema para fazer alterações
na informação de contacto e/ou nas escolas que selecionou, até à data
limite. Para fazer isso, faça login em sua conta e no "painel do aluno"
selecione o aplicativo do aluno que deseja editar clicando em "Editar
aplicativo".

Como é que as famílias
indicam que os irmãos
frequentam atualmente uma
escola independente?

Dentro da aplicação, há uma caixa de verificação para marcar indicando que
um irmão (ou irmãos) frequenta(m) atualmente a escola. Informação completa
para um dos irmãos que frequenta apenas se mais de um irmão estiver
presente.

As famiias necessitam
candidatar-se à escola
independente que
frequentam atualmente?

Não, as famílias não devem candidatar-se à sua escola atual, uma vez que
já estão matriculadas. As famílias só devem selecionar escolas que não
sejam escola atual que uma criança frequenta e para as quais estejam
interessadas em candidatar-se no ano letivo seguinte.

Que escolas estão a participar
na candidatura
independente?

Visite EnrollRI.org/Charter para obter uma lista de escolas.

E se o e-mail ou o número de
telefone de uma família
mudar?

Se o e-mail ou número de telefone que uma família utiliza para criar a sua
conta já não lhes estiver acessível, podem enviar um e-mail à RIDE para
obter apoio na atualização das credenciais da sua conta.

Os relatórios mudam em tempo
real?

Sim, a informação sobre os relatórios mudará em toda a janela de candidatur.
Se uma escola descarregar um relatório anterior, será importante descarregar
novos relatórios com frequência, uma vez que os candidatos podem mudar as
suas escolas selecionadas através da janela de candidaturas.

O que faz uma família se
precisar de ajuda com
um pedido?

Por favor, contacte uma escola para a qual está a pedir apoio adicional.
Também podem assistir a um evento de registo virtual que será publicado
na página de início de EnrollRI. O apoio da linha de ajuda está a chegar!
Volte a agendar suporte virtual.

Quais as escolas que as
famílias verão na
candidatura?

As famílias verão todas as escolas participantes que servem o nível escolar
dos seus alunos e às quais podem candidatar-se com base no seu distrito de
residência.

Quais as escolas que uma
família que vive em situação de
sem-abrigo verá na
candidatura?

Uma família que indique que está a passar por uma situação de sem-abrigo
verá todas as escolas em todo o estado que servem o nível escolar dos seus
alunos.

Em que níveis escolares
devem estar disponíveis as
candidaturas?

As candidaturas estão atualmente disponíveis em todos os níveis escolares
servidos por uma escola.

