ESCOLAS PÚBLICAS DE BROCKTON
REGULAMENTO PARA A
MATRÍCULA E PROVA DE RESIDÊNCIA
Nos termos da MGL (Lei Geral de Massachusetts), Capítulo 76, Secção 5, todo o indivíduo “tem o direito a frequentar
uma escola pública na cidade onde ele actualmente reside.” O regulamento que segue será observado para a verificação da
residência do estudante:
Antes da matrícula de qualquer estudante nas Escolas Públicas de Brockton, os pais ou os encarregados de
educação dos estudantes devem provar a sua residência legal na Cidade de Brockton. Os estudantes com residência
primária fora da Cidade de Brockton não são elegíveis para frequentar as Escolas Públicas de Brockton. (este regulamento
não se aplica ao Programa “CHOICE”). A residência significa o domicílio onde a criança passa a maior parte do seu
tempo. O standard que Brockton usa é simples: a lei é muito clara quanto a determinação para a residência que tem como
base o estabelecimento do “domicilio” – onde o estudante reside, o estabelecimento do centro da sua vida doméstica,
social e cívica, e é este o local onde um individuo frequenta a escola. Este standard deve ser o primeiro passo para a
família demonstrar a residência da criança.
Para a matrícula, exige-se a cópia da certidão de idade do estudante, ficha médica actualizada, incluindo as
imunizações e, a partir de Janeiro de 2010, os requerentes devem entregar, pelo menos, três provas de residência.
Os documentos devem ter o nome e o endereço dos pais ou dos encarregados de educação imprimidos. * No acto de
matrícula do estudante para as Escolas Públicas de Brockton da pré-primária ao décimo primeiro ano, o Director do
Centro de Matrícula e de Informação dos Pais confirmará a residência. Os mesmos documentos serão exigidos para
qualquer mudança de endereço.
Todos os requerentes devem entregar, pelos menos, um documento de cada um das seguintes colunas:
Coluna A
•

•

•

•

Cópia da escritura predial E recibo
mais recente do pagamento da
hipoteca
Cópia do contracto de
arrendamento (incluindo da BHA
e da HUD) E recibo mais recente
do pagamento da renda

Coluna B

Coluna C

Um recibo das despesas de serviço
público ou cópia de abertura de
serviço, com a data dos últimos 60
dias, incluindo:
•

Recibo de Gás

•

Recibo de Óleo

Declaração sob juramento legal do
senhorio, confirmando o
arrendamento E recibo mais
recente do pagamento da renda

•

Recibo de Electricidade

Contracto de Arrendamento da
Secção 8

•

Recibo de telefone fixo (não do
móvel)

•

Carta de Condução Válida

•

Livrete de Matrícula actual de
automóvel

•

Cartão de Identidade válido de
Massachusetts e com foto

•

Passaporte Válido, emitido no
último ano

•

Impresso W-2

•

Recibo do Imposto de Circulação
de Veículo

•

Recibo de Contribuição Predial
dos últimos 60 dias

•

Carta em impresso aprovado de
agência governamental

•

Contra cheque do salário

•

Conta corrente do Banco ou do
Cartão de Crédito

Recibo da Televisão por Cabo
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*A tutoria legal exige documentação adicional de um tribunal ou de uma agência estadual.
O Regulamento das BPS não se aplica aos estudantes sem abrigo. Lei McKinney-Vento)
Denuncie a Fraude de Residência! Você ficará anónimo – telefone 508-580-7518
Actualizado em Novembro de 2009
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