ESCOLAS PÚBLICAS DE BRAINTREE
VERIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Nota: Este formulário de certificação é obrigatório e é parte do processo de matrícula de todos os alunos.
Nome da escola:
Nome(s) do(s) aluno(s):

Data de nascimento: :

/

/

Data de nascimento: :

/

/

`

`

Residência/Endereço:
Nº

Rua

Apartamento Zip

 Marque aqui se estiver sem-teto ou estiver morando em um abrigo
 Marque aqui para indicar que você notificará as autoridades escolares de qualquer mudança de endereço
imediatamente
Entendo que um aluno OBRIGATORIAMENTE deve residir em Braintree para frequentar as Escolas Públicas de Braintree. Como o adulto com
quem este aluno está residindo agora no endereço indicado acima, atesto que sou o/a (marque uma opção):

□ Pai/Mãe

□ Responsável legal

□ Outro (Especifique)

Se a pessoa com quem a criança está morando em Braintree tem a guarda legal/tutela da criança, com a comprovação da guarda legal/tutela, a
criança pode continuar a frequentar a escola gratuitamente. Se a pessoa com quem a criança está morando em Braintree não tem a tutela da
criança, exigiremos que os pais paguem as taxas escolares para a criança frequentar a Escola Pública de Braintree. (Capítulo 76, Seção 6).
Atualmente, o custo da educação nas BPS é de US$ 69,92/dia ou US$ 12,585.00 por ano.
Se for determinado que o aluno não reside no local especificado, não será permitido que o aluno frequente as Escolas Públicas de Braintree.
Assinado sob pena de perjúrio:
Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável

Data de hoje

/

/

`

Antes de um aluno ser matriculado nas Escolas Públicas de Braintree, o pai/mãe/responsável legal deve fornecer comprovação de residência,
apresentando os documentos exigidos em cada uma das colunas abaixo e quaisquer outros documentos que possam ser solicitados. Se você não
conseguir obter os documentos necessários, entre em contato com o Superintendente das Escolas.
Coluna A (*Declaração Juramentada de
Residência e um outro documento)
Comprovação de residência

Declaração juramentada de residência formulário apropriado assinado e
notarizado e:

Comprovante de pagamento de hipoteca
recente e/ou conta de imposto da
propriedade

Cópia de contrato de aluguel e recibo
recente de pagamento do aluguel

Comprovante de pagamento de aluguel
recente

Contrato da Seção 8

Coluna B (1 documento)
Comprovação de ocupação

Conta recente datada nos últimos 60 dias
mostrando o endereço em Braintree:

Conta de gás

Conta do óleo de aquecimento

Conta de eletricidade

Conta de telefone residencial (não de
celular)

Conta de TV a cabo

Conta do imposto de consumo (Excise
Tax)

Coluna C (1 documento)
Comprovante de identificação (ID com foto)

Licença de motorista válida

Cartão de identidade de MA com foto

Passaporte

* Obrigatório

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE RESIDÊNCIA
Se houver alguma dúvida quanto à residência de um aluno na cidade de Braintree enquanto frequenta as Escolas Públicas de Braintree, a
residência do aluno ficará sujeita a nova averiguação e/ou investigação. Essas questões relativas à residência podem surgir devido a comprovantes
de endereço incompletos, suspeitos ou contraditórios; dicas anônimas; correspondência que seja devolvida às Escolas Públicas de Braintree
devido a endereço inválido ou desconhecido ou devido a outros motivos. O Superintendente pode solicitar documentação adicional, pode solicitar
a ajuda de um Policial/do Policial do Departamento de Segurança da Escola e/ou pode solicitar os serviços do Departamento de Polícia para
realizar investigações sobre a residência do aluno. O Policial e/ou o investigador de residência informará suas descobertas ao Superintendente das
Escolas, que fará a determinação final da residência do aluno. Após a determinação inicial pelo Superintendente de que um aluno está residindo
atualmente em uma cidade diferente da Cidade de Braintree, a matrícula do aluno nas Escolas Públicas de Braintree será imediatamente
cancelada.
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