SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (ATUALIZADA EM ABRIL DE 2014)
SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES SOBRE RESIDÊNCIA /SECTION 1- RESIDENCY INFORMATION
Eu./nós,

moro/moramos atualmente em

Nome do pai(mãe)/responsáveis /Name of Parent (s)/Guardian(s)

Endereço /Address

,
Código Postal

Número de telefone

SEÇÃO 2 - INFORMAÇÕES SOBRE A CRIANÇA /SECTION 2- CHILDREN’S INFORMATION
Eu/nós atesto/atestamos que as crianças relacionadas abaixo moram no endereço fornecido acima.
NOME(S) DA(S) CRIANÇA(S)/
NAME(S) OF CHILDREN

DATA DE NASCIMENTO/
DATE OF BIRTH
(mm/dd/aa)/(mm/dd/yy)

SÉRIE ATUAL/
CURRENT GRADE LEVEL

NÚMERO DE ID DO
ALUNO/STUDENT ID NUMBER

SEÇÃO 3 - CONFIRMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU INQUILINO DO IMÓVEL/
SECTION 3- HOMEOWNER OR TENANT VERIFICATION
, declaro pelo presente que sou o proprietário
ou inquilino do imóvel

Eu,

Proprietário ou inquilino (locatário) da residência/Property Owner or Lessee (Renter) of the residence

localizado em

. Declaro ainda sob juramento que
Endereço atual/Current Address, Zip

Nome do pai(mãe)/responsável(veis)/Name of Parent (s)/Guardian(s)

a criança ou as crianças acima mencionadas moram em caráter permanente no endereço acima.
Assinatura do proprietário ou inquilino/Homeowner or Tenant’s Signature

Data/Date

SEÇÃO 4 - ASSINATURA E RECONHECIMENTO POR NOTÁRIO - (Leia a declaração integral antes de assinar)/
SECTION 4- SIGNATURE AND NOTARY- (Please read the entire statement before signing.)
Declaro que assumo a responsabilidade de avisar o Distrito Escolar caso mudem as circunstâncias mencionadas acima.
Entendo que as declarações ora prestadas estão sujeitas às disposições do Código Penal da Pensilvânia que regem o perjúrio, as
declarações falsas não juramentadas feitas a autoridades, a fraude, e outros crimes aplicáveis.
Estou ciente de que os fatos declarados estão sujeitos a serem investigados, e caso fique determinado que as declarações acima não
são a expressão da verdade, no presente ou no futuro, meu(s) filho(s) será(ão) imediatamente reencaminhados para uma escola
vizinha que corresponda ao endereço residencial verificado. Declaro ainda estar ciente de que o Distrito Escolar da Filadélfia pode
encaminhar meu nome para a Procuradoria da Filadélfia (Philadelphia District Attorney's Office) para fins de averiguação dos crimes
aplicáveis.
Li as condições desta declaração, e confirmo que, pelo que eu saiba, as afirmações nela contidas são a pura expressão da verdade.
Entendo que, na hipótese de violação desta declaração, o Distrito poderá dar início a um processo civil e/ou penal.

Assinatura Pai/Responsável/Signature Parent/Legal Guardian

Data/
Date

Assinatura Pai/Responsável/Signature Parent/Legal Guardian

PARA USO EXCLUSIVO DO NOTÁRIO/NOTARY ONLY
Subscribed and sworn to before me on this _________ day of _________, 20____

Translation and Interpretation Center
5/2014

Residency Affidavit
Portuguese

Data/
Date

SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (ATUALIZADA EM ABRIL DE 2014)
INSTRUÇÕES
SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES SOBRE RESIDÊNCIA
Digite o(s) nome(s) do pai (mãe)/responsável, o endereço atual, código postal e número de telefone da residência onde o
pai)(mãe)/responsável e o(s) filho(s) residem atualmente.
SEÇÃO 2 - INFORMAÇÕES SOBRE A CRIANÇA
Digite o nome, data de nascimento, série sendo cursada e o número de identificação de aluno de todas as crianças em idade escolar
que moram na residência atual.
SEÇÃO 3 - CONFIRMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU INQUILINO DO IMÓVEL
Esta seção deve ser preenchida pelo proprietário ou inquilino da residência. Digite o nome completo do proprietário ou inquilino;
endereço atual e código postal; o nome do pai(mãe)/responsável(veis). O proprietário ou inquilino deve assinar e datar esta seção.
SEÇÃO 4 - ASSINATURA E RECONHECIMENTO POR NOTÁRIO
Leia a declaração integral antes de assinar. O pai(mãe)/responsável(veis) devem assinar e datar esta seção.
ATESTADO DE RESIDÊNCIA
1. Entregue o formulário preenchido, com assinatura reconhecida por notário para o Centro de Recursos para Pais e Famílias
(Parent and Family Resource Center) do Distrito da Filadélfia (Veja abaixo).












2.

Por motivos de segurança e responsabilidade, são solicitados os documentos de comprovação abaixo relacionados.
a. Identificação do pai(mãe)/responsável
b. Prova de identidade do proprietário/inquilino. Os documentos aceitos são:

Habilitação de motorista em vigor/Identidade de pessoa sem habilitação de motorista.

Identidade válida, com foto, do emprego federal, estadual ou municipal.

Passaporte

3.

O proprietário/inquilino é obrigado a fornecer 2 (dois) comprovantes de residência onde conste seu nome e endereço.
Os documentos aceitos são:

Escritura
Contrato hipotecário
Conta recente do imposto predial
Uma conta atual (gás, eletricidade, água, TV a cabo, telefone)
Contrato de aluguel original, com o nome do pai(mãe)/responsáveis, assinado
por todas as partes (Contratos de locação, preferivelmente datilografados,
porém também são aceitos os escritos a mão, com um comprovante de
residência adicional.)
Declaração de imposto de renda dos EUA ou outro formulário de salário ou
tributos, como o W2, 1040, 1099
Título de eleitor mostrando o endereço atual
Título de eleitor com o canhoto mostrando o endereço atual
Uma carta recente de um órgão do governo onde conste o nome do
pai(mãe)/responsável e endereço atual (ou seja, Seguridade Social [Social
Security], Assistência Pública [Public Assistance], Receita Federal [IRS], etc.)











Carteira de habilitação da PA atual/Identidade de
pessoa sem habilitação de motorista com seu
endereço atual
Registro atual de veículo ou apólice de seguro do
carro
Cartas de colocação em abrigos ou residências
também são aceitas no caso de alunos sem casa
Cartas de serviço de guarda de criança e do DHS
também são aceitas para o registro quando o
aluno estiver sob os cuidados de um órgão de
guarda/cuidados de criança.
Extrato atual de cartão de crédito
Cartão de mudança de endereço com o seu
endereço atual
Extrato bancário recente com o endereço atual

Rede de aprendizado 1
South Philadelphia High School
2101 South Broad Street
Philadelphia, PA 19148
Telefone: (215) 952-6300

CENTROS DE RECURSOS PARA PAIS
Rede de aprendizado 3
Rede de aprendizado 2
Building
McMichael School (térreo, fundos) School District Administration
st
440 N. Broad Street, 1 fl. Philadelphia,
3543 Fairmount Ave.
PA 19130
Philadelphia, PA 19104
Telefone: (215) 400-4180
Telefone: (215) 823-5530
Fax: (215) 400-4183
Fax: (215) 823-5535

Rede de aprendizado 4
Alt Ed Center West
4300 Westminster Ave
Philadelphia, PA 19104
Telefone: 267-292-6600

Rede de aprendizado 5
2603 N. 5th Street
Philadelphia, PA 19133
Telefone: (215) 291-5696
Fax: (215) 291-6040

Rede de aprendizado 6
1100 E. Mt. Pleasant Ave.
Philadelphia, PA 19150
Telefone: (215) 248-6684
Fax: (215) 248-6687

Rede de aprendizado 8
4101 Chalfont Drive
Philadelphia, PA 19154
Telefone: (215) 281-5903
Fax: (215) 281-2645

Translation and Interpretation Center
5/2014

Rede de aprendizado 7
Grover Washington Middle School
201 E. Olney Ave.
Philadelphia, PA 19120
Telefone: (215) 456-0433
Fax: (215) 456-0434

Residency Affidavit
Portuguese

