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Declaração dos Pais para Matrícula 
DISTRITO ESCOLAR DA FILADÉLPHIA 

 
 
Nome  do Estudante             
 
Data do Nascimento          Série        
 
Pai ou Responsável              
 
Endereço              
 
Numero de Telefone               
 
O Código da Escola da Pensilvânia, §13-1304-A, declara em parte “Antes da admissão em qualquer entidade escolar, 
os pais, tutor ou outra pessoa que tenha a guarda do estudante deve, mediante registro, fornecer uma declaração 
juramentada ou afirmação informando se o aluno foi suspenso ou expulso de qualquer escola pública ou particular 
desta Comunidade ou de qualquer outro Estado por uma ação de ofensa envolvendo arma, álcool ou drogas, ou por 
infligir intencionalmente dano a outra pessoa ou por qualquer ato de violência cometido na propriedade da escola. ” 
 
Por favor, preencha o seguinte: 
 
Eu juro ou afirmo que meu filho foi / não foi (circule uma opção) previamente suspenso ou expulso, ou está / não 
está (círculo uma opção) atualmente suspenso ou expulso de qualquer escola pública ou privada desta Comunidade 
ou qualquer outro Estado por um ato ou ofensa envolvendo armas, álcool ou drogas, ou por infligir intencionalmente 
dano a outra pessoa ou por qualquer ato de violência cometido na propriedade da escola.  
 
Eu faço essa declaração sujeita às penalidades do Código 24 P.S. §13-1304-A (b) e 18 Pa. C.SA. §4904, relacionado 
à falsificação não juramentada às autoridades e os fatos aqui contidos são verdadeiros e corretos, tanto quanto é do 
meu conhecimento, informação e crença. 
 

Se o estudante acima foi suspenso e/ou expulso ou está suspenso e/ou expulso atualmente em uma 
outra escola, por favor complete as informações abaixo:  
 
Nome da escola da qual o estudante foi suspenso ou expulso: 

______________________________________________________________________________ 

Datas da suspensão ou expulsão: ___________________________________________________ 
(Por favor forneça adicionais informações no verso desta página)  
 
Razões da suspensão e/ou expulsão (opcional): ________________________________________ 
_____________________________________    

 
 
 
_______________________________    _______________________________ 
(Assinatura dos Pais/Responsáveis)    (Data)     
   
 

 
Qualquer declaração falsa intencionalmente feita acima será uma contravenção de terceiro grau.  

Este formulário deve ser mantido como parte do registro disciplinar do aluno.. 


