NORWOOD PUBLIC SCHOOLS
O Que Você Precisa Saber
PROVA DE RESIDÊNCIA
Antes que qualquer estudante seja designado ou convidado a frequentar uma das Escolas Públicas de Norwood,
o pai do aluno ou tutor legal deverá comprovar residência legal na cidade de Norwood. Famílias cuja residência
principal fica fora de Norwood NÃO são elegíveis para frequentarem as Escolas Públicas de Norwood. Todos os candidatos devem
apresentar pelo menos TRÊS provas de residência. Os documentos devem ser pré-impressos com o nome e endereço do pai ou
tutor do aluno e devem ser apresentados na escola no momento da inscrição. Estes documentos também serão necessários para
qualquer mudança de endereço.

UMA IDENTIFICAÇÃO COM FOTO É EXIGIDA NO MOMENTO DA MATRÍCULA
Além disso, todos os candidatos devem apresentar os seguintes documentos em CADA uma das seguintes duas
colunas:
Coluna A (Precisa 2 Itens)
Cópia de escritura E registro de pagamento de hipoteca mais recente
Cópia do contrato E do recibo do pagamento de aluguel mais recente
Declaração legal do senhorio afirmando aluguel E registro
do pagamento mais recente do aluguel
Cópia do Acordo da Secção 8

Coluna B (Precisa de 1 Item)
Conta Original ou ordem de trabalho dentro dos
últimos 30 dias
Conta de Gás
Conta de óleo
Conta Elétrica
Conta de Telefone Residencial
Conta de TV a Cabo
(NÃO aceitamos contas de celular ou de água/esgoto)
Datado(a) dentro do último ano:
Registro atual do carro
Formulário atual de W-2
Conta dos Impostos Especiais de Consumo
(veículo)
Conta de Imposto sobre a Propriedade
Datado(a) dentro dos últimos 60 dias:
Carta de uma agência governamental
Extrato bancário ou do cartão de crédito

Se uma família está compartilhando habitação com um indivíduo ou família, e não paga aluguel, a família pode apresentar uma carta
do senhorio / proprietário que aluga o imóvel.
MAIS SOBRE RESIDÊNCIA
Tutela legal exige documentação adicional de um tribunal ou agência.
Este regulamento de residência não se aplica a alunos sem moradia.
Para mais informações sobre a Diretiva de residência do Comitê Escolar de Norwood visite:: www.norwood.k12.ma.us ou ligue
para 781-762-6804

NOTIFIQUE FRAUDE DE RESIDÊNCIA AO DIRETOR DA ESCOLA

