
Somerville Public Schools
Landlord/Shared Tenancies

Residency Affidavit
(Declaração de Residência)

Qualquer candidato às Escolas Públicas de Somerville que não possa apresentar uma escritura de
propriedade ou aluguel deve pedir ao proprietário ou locatário da propriedade onde o candidato mora para
preencher e assinar esta declaração legal.

É responsabilidade do requerente (não da pessoa que preenche esta declaração) anexar um recibo de
pagamento de aluguel recente, a menos que esta declaração afirme no item 3 abaixo que a locação não
exige o pagamento de aluguel.

Eu,______________________________________________  (nome completo), por meio deste, deponho

e declaro como segue abaixo: (Por favor, complete os três itens e assine abaixo):

1. Eu sou (    ) dono (    ) locatário da propriedade localizada no endereço: _________________________

___________________________na cidade de Somerville.

2. (Nome do pai/ responsável), que é o

responsável por _____________________________________(Nome do aluno), aluga/subloca esta

propriedade de mim, como seu local de residência principal , sem um contrato escrito, como inquilinos

avulsos, de mês a mês.

3. ASSINALE UM:

Eu recebi nos últimos (30) dias o pagamento do aluguel/sublocação dessa
propriedade pela parte mencionada acima.

OU
Declaro que a parte acima mencionada reside comigo no enderço acima, sem
necessidade do pagamento de aluguel

De acordo com a Lei Geral de Massachusetts Capítulo 76, Seção 5:

Toda pessoa tem o direito de frequentar as escolas públicas da cidade em que reside, observado o
disposto na seção seguinte. Nenhum comitê escolar é obrigado a matricular uma pessoa que não resida
na cidade, a menos que tal matrícula seja autorizada por lei ou pelo comitê escolar.
Qualquer pessoa que viole ou ajude na violação desta disposição pode ser obrigada a remeter
restituição à cidade das escolas públicas indevidamente frequentadas. Nenhuma pessoa será
excluída ou discriminada no ingresso em uma escola pública de qualquer cidade, ou na obtenção de
vantagens, privilégios e cursos de estudo de tal escola pública por causa de raça, cor, sexo, religião,
nacionalidade ou orientação sexual .

Assinado sob as penalidades de violação, dia_____ de______, 20____.

Assinatura

Nome: Endereço:

As informações contidas nesta declaração legal estão sujeitas à



verificação por um investigador de residência.


