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ESCOLAS PÚBLICAS DE BARNSTABLE 

 

DECLARAÇÃO JURAMENTADA DE RESIDÊNCIA 
 

 

Eu/nós, pai/mãe/pais ou responsável(is) legal(is) de   _____________________________________, através 

desta certifico as informações à seguir:                  (Nome completo do aluno(a) em letra de forma)  
 

1. Eu/nós gostaríamos de matricular o aluno(a) acima nas escolas públicas de Barnstable. Eu/nós estamos cientes 

que conforme as leis do estado de Massachusetts e a política do comitê escolar de Barnstable, alunos que não 

residem no município de Barnstable não devem estudar nas escolas públicas deste distrito, exceto alunos na 

condição de sem- teto (desabrigado) auxiliados pela lei McKinney-Vento, a qual fornece assistência à educação para 

indivíduos sem moradia fixa (exige-se a verificação da condição da família sem moradia).  

2. Eu/nós reconhecemos que devemos notificar a escola do aluno(a) listado acima, por escrito, à respeito de qualquer 

mudança de endereço da família, dentro de cinco (5) dias úteis após a mudança de endereço.  

3. Eu/nós estamos cientes que, na falta de informações provando o contrário, as escolas públicas de Barnstable 

dependerão desta declaração juramentada, com a finalidade de determinar a qualificação do aluno(a) listado(a) 

acima para estudar nas escolas públicas de Barnstable, baseado no local de residência. Se o aluno(a) for matriculado 

nas escolas públicas de Barnstable sob as informações contidas nesta declaração juramentada e se for 

subsequentemente determinado que o aluno(a) não reside de fato em Barnstable, eu/nós compreendemos que a 

matrícula do aluno(a) será prontamente encerrada, e eu/nós seremos juntamente e individualmente responsáveis 

pelos custos de ensino das escolas públicas de Barnstable.  

4. Eu/nós certificamos posteriormente que sou/somos o pai/mãe/pais ou responsável legal do aluno(a) listado acima.  

5. O capítulo 76, seção 5, das leis gerais do estado de Massachusetts afirma:  

 

“Todos os indivíduos devem ter o direito de estudar na escola pública da cidade em que residem de fato, sujeitos a 

seção descrita à seguir. Nenhum comitê escolar tem a obrigação de matricular um indivíduo que não reside 

oficialmente na cidade em questão, ao menos que a matrícula seja autorizada por lei ou pelo comitê escolar. 

Qualquer pessoa que violar or auxiliar na violação desta cláusula pode ser exigido(a) a restituir integralmente a 

cidade da escola pública em que o aluno(a) estudou inapropriadamente. Nenhum indivíduo deve ser excluído ou 

discriminado com base na raça, cor da pele, sexo, identidade sexual, religião, nacionalidade ou orientação sexual na 

admissão em uma escola pública de qualquer cidade, ou na obtenção de vantagens, privilégios e cursos de estudo de 

tal escola pública.”  

 

Assino sob a pena e punição de falso testemunho no dia _____ de _______________, 20_____:  
 

_______________________________  ____________________________  
Pai/mãe/responsável legal #1        Pai/mãe/responsável legal #2  

 

Informação residêncial:  
________________________________  ____________________________  

Rua                    Rua (somente se for diferente)  

Cidade, estado, cep      Cidade, estado, cep 

FOR OFFICE USE ONLY (PARA USO EXCLUSIVO DA ESCOLA) 

Form of Verification: □ utility bill     □ rental lease     □ landlord living agreement      □ mortgage statement    

By:_________________________________ 


