ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ BRAINTREE
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σημείωση: Αυτό το έντυπο πιστοποίησης απαιτείται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής όλων των μαθητών.
Όνομα σχολείου:
Όνομα μαθητή(ών):

Ημερομηνία γέννησης: :

/

/

/

/

`

Ημερομηνία γέννησης: :
`

Κατοικία/Διεύθυνση:
Αρ. οικίας

Οδός

Αρ. διαμερίσματος

Τ.Κ.

□ Τσεκάρετε εδώ εάν πρόκειται για άστεγο ή εάν ζει σε καταφύγιο
□ Τσεκάρετε εδώ για να υποδείξετε ότι συμφωνείτε να ειδοποιήσετε τη διεύθυνση του σχολείου εάν αλλάξετε διεύθυνση, χωρίς καθυστέρηση
Κατανοώ ότι ένας μαθητής ΠΡΕΠΕΙ να κατοικεί στο Braintree για να πηγαίνει στα Δημόσια Σχολεία Braintree. Ως ο/η ενήλικας/η με τον
οποίον/την οποία κατοικεί αυτός ο μαθητής τώρα στην άνω διεύθυνση, πιστοποιώ ότι είμαι ο του μαθητή (τσεκάρετε ένα):

□ Γονέας

□ Νόμιμος Κηδεμόνας

□ Άλλο (Διευκρινίστε)

Εάν το άτομο με το οποίο ζει το παιδί στο Braintree έχει νόμιμη κηδεμονία, τότε με απόδειξη κηδεμονίας, το παιδί μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει
στο σχολείο χωρίς να πληρώνει. Εάν το άτομο με το οποίο ζει το παιδί στο Braintree δεν έχει νόμιμη κηδεμονία, απαιτείται να πληρώσει ο γονέας
δίδακτρα στο Δημόσιο Σχολείο Braintree. (Κεφάλαιο 76, Ενότητα 6). Προς το παρόν τα δίδακτρα είναι $69,92/ημέρα ή $12.585.00 ετησίως.
Οι μαθητές που βρεθούν ότι δεν κατοικούν στην τοποθεσία που διευκρινίζεται, δεν θα επιτραπούν να παρακολουθήσουν τα Δημόσια Σχολεία
Braintree.
Υπογράφεται κατανοώντας την τιμωρία ψευδορκίας:
Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα

Σημερινή Ημερομηνία

/

/

`

Προτού γραφτεί ένας μαθητής στα Δημόσια Σχολεία Braintree, ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να αποδείξει την κατοικία τους παρουσιάζοντας
έγγραφα από κάθε στήλη παρακάτω και κάθε άλλο έγγραφο που ενδέχεται να απαιτείται. Εάν δεν μπορείτε να παρέχετε τα απαιτούμενα έγγραφα,
πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Επόπτη των Σχολείων.
Στήλη A (*Ένορκη Βεβαίωση Κατοικίας και
άλλο ένα)
Απόδειξη κατοικίας

Ένορκη Βεβαίωση Κατοικίας –
κατάλληλο έντυπο υπογεγραμμένο και με
στάμπα από συμβολαιογράφο και:

Αρχείο από πρόσφατη πληρωμή δανείου
οικίας ή/και λογαριασμό εφορίας
ιδιοκτησίας

Αντίγραφο ενοικιαστηρίου και αρχείο
πρόσφατης πληρωμής ενοικίου

Αρχείο πρόσφατης πληρωμής ενοικίου

Συμφωνητικό Ενότητας 8 (Section 8)

Στήλη B (1 έγγραφο)
Απόδειξη Κατοχής

Πρόσφατος λογαριασμός με ημερομηνία
εντός των τελευταίων 60 ημερών που
δείχνει τη διεύθυνση στο Braintree:

Λογαριασμός αερίου

Λογαριασμός πετρελαίου

Λογαριασμός ηλεκτρικού

Λογαριασμός τηλεφώνου οικίας (όχι
κινητού τηλεφώνου)

Λογαριασμός καλωδιακής τηλεόρασης

Λογαριασμός φόρου κατανάλωσης

Στήλη Γ (1 έγγραφο)
Απόδειξη Ταυτότητας (Ταυτότητα με
φωτογραφία)

Ισχύουσα άδεια οδήγησης

Ισχύουσα κάρτα ταυτότητας
Μασαχουσέτης με φωτογραφία

Διαβατήριο

* Υποχρεωτικό

EΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Εάν τεθούν ερωτήσεις σχετικά με την κατοικία ενός μαθητή στο Town of Braintree ενώ πηγαίνει στα Δημόσια Σχολεία Braintree, η κατοικία του
μαθητή θα υπόκειται σε περαιτέρω ερωτήσεις ή/και έρευνα. Αυτές οι ερωτήσεις σχετικά με την κατοικία ενδέχεται να τεθούν με βάση ατελείωτων,
υποψιαζόμενων ή αντιφατικών αποδείξεων διεύθυνσης, ανώνυμων τηλεφωνημάτων, αλληλογραφία που επιστρέφεται στα δημόσια σχολεία
Braintree λόγω άκυρης ή άγνωστης διεύθυνσης, ή για άλλους λόγους. Ο Επόπτης μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές τεκμηριώσεις, μπορεί να
χρησιμοποιήσει τη βοήθεια του Υπαλλήλου Ασφαλείας του Σχολείου/Αστυνομικού, ή/και να λάβε τις υπηρεσίες της Αστυνομίας για να διεξάγει
έρευνα σχετικά με την κατοικία του μαθητή. Ο Αστυνομικός ή/και ο ερευνητής κατοικίας θα αναφέρει τα πορίσματά του στον Επόπτη Σχολείων,
που θα πάρει την τελική απόφαση για την κατοικία. Εφόσον καθοριστεί από τον Επόπτη ότι ένας μαθητής κατοικεί σε άλλη πόλη εκτός από την
Town of Braintree, η παρακολούθηση μαθητών από τον μαθητή σε Δημόσια Σχολεία Braintreeθα τερματιστεί αμέσως.
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