
Westborough Public Schools
Prova de Residência

Proof of Residency
A verificação da residência, conforme mostrado abaixo, DEVE ser apresentada na sua consulta
de registo. (Apartados de correio não serão aceites, exceto por razões judiciais documentadas).
Verification of residency, as shown below, MUST be presented at your registration appointment. (P.O. boxes will
not be accepted with the exception of documented court related reasons.)

SE ESTÁ A ALUGAR:
IF YOU ARE RENTING:

1. Arrendamento atual (não expirado) assinado pelo Inquilino e Senhorio ou Gestor da
Propriedade
Current (not expired) lease signed by Tenant and Landlord or Property manager

E
AND

2. Duas faturas de serviços públicos (gás, combustível, eletricidade, telefone, televisão por cabo),
Two utility bills (gas, oil, electric, telephone, cable),

ou registo automóvel e fatura do imposto sobre o consumo de Massachusetts
or Massachusetts car registration & excise tax bill

SE É PROPRIETÁRIO:
IF YOU ARE A HOMEOWNER:

1. Prova de residência
Proof of residency

o Fatura fiscal/declaração da hipoteca (proprietários de imóveis estabelecidos)
Tax bill/Mortgage statement (established homeowners)

Ou
Or

o Contrato de compra e venda executado com data de encerramento (deve estar dentro dos
30 dias da matrícula (novo proprietário)
Executed purchase and sales agreement with closing date (must be within 30 days of enrollment (new
homeowner)

E
A ND

2. Duas faturas de serviços públicos (gás, combustível, eletricidade, telefone, televisão por cabo),
Two utility bills (gas, oil, electric, telephone, cable),

ou registo automóvel e fatura do imposto sobre o consumo de Massachusetts
or Massachusetts car registration & excise tax bill

SE ESTÁ A VIVER COM OUTRA FAMÍLIA OU AMIGO:
IF YOU ARE RESIDING WITH ANOTHER FAMILY OR FRIEND:

Preencha e notarize os formulários neste link: Formulários de Pré-registo
Complete and Notarize the forms at this link: Pre-registration Forms
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https://drive.google.com/file/d/0BwdfDwTX98tfZU1UYmhLcHhDN00/view
https://drive.google.com/file/d/0BwdfDwTX98tfZU1UYmhLcHhDN00/view

