Inscrição Escolar/Residência
As Escolas Públicas de Hudson utilizam as seguintes diretrizes para determinar admissões e residência de alunos.
O pessoal é direcionado para assegurar que todos os formulários e regulamentos são totalmente executados e
obedecem a essas diretrizes.
I.
Residência
A fim de poder assistir às Escolas Públicas de Hudson, um estudante realmente deve residir na vila de Hudson, a não
ser que uma das exceções (estabelecidas na parte V abaixo) apliquem. A residência de uma criança menor presumese normalmente ser a residência legal dos pais ou tutor legal, tendo custódia física da criança. A residência real do
aluno é considerada o local onde ele ou ela vive permanentemente. Na determinação de residência, as Escolas
Públicas de Hudson conservam o direito de exigir a apresentação de uma variedade de registros e documentação e a
investigar onde é que o estudante realmente reside.
Uma determinação que o estudante não reside realmente na vila de Hudson processa o estudante inelegível a
inscrever-se nas Escolas Públicas de Hudson ou, se o aluno já está inscrito nas Escolas Públicas de Hudson, deve
resultar na cessação de tal inscrição. Um pai, tutor legal ou estudante que tenha atingido a maior idade (18), que é
lesado por uma determinação de residência, pode apelar a determinação ao Superintendente de Escolas, cuja decisão
será final.
II.
Verificação da Residência
Antes de qualquer estudante ser inscrito nas Escolas Públicas de Hudson, seu pai ou tutor legal deve fornecer: (1)
Declaração de Residência de Pais assinada; e (2) Prova de Residência na Vila de Hudson (3 documentos).
Todos os requerentes de inscrição devem apresentar pelo menos um documento da coluna A, B e C e quaisquer
outros documentos que possam ser solicitados, incluindo mas não limitado da coluna A, B e C (indicado abaixo).
Um pai, tutor legal ou estudante que é incapaz de produzir os documentos exigidos deve contatar o Superintendente
de Escolas.
Coluna A
Comprovante de Residência
Se você possui sua casa:
Registro recente de pagamento
de hipoteca e/ou título de
imposto sobre a propriedade.
Se você alugar ou arrendar:
Cópia do lease e registro de
pagamento de aluguel recentes.
Se você alugar sem contrato de
arrendamento:
Declaração do senhorio e
pagamento de aluguel recente
Se você vive com outra pessoa:
Declaração do senhorio de aluguel
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Coluna B
Comprovante de Residência
Fatura de impostos de automóvel

E

Coluna C
Comprovante de Residência
(ID Foto)
Carteira de Dirigir Válida

Factura de gás

Cartão de ID com foto de MA
válido

Factura de petróleo

Passaporte

Factura eléctrica
Factura de conta telefónica de
casa (não do celular)
Fatura de TV cabo
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O director, ou o seu representante, deve verificar o endereço residencial e o número de telefone residencial de cada
aluno pelo menos uma vez durante o ano lectivo. Quaisquer irregularidades devem ser comunicadas imediatamente
ao Superintendente de Escolas. Os pais necessitam notificar a escola de qualquer mudança de seu endereço ou o
endereço do estudante no prazo de 5 (cinco) dias da alteração.
III.
Aplicação
Se surgir alguma pergunta sobre residência de qualquer estudante na vila de Hudson enquanto assistindo às Escolas
Públicas de Hudson, a residência do aluno será objecto de mais investigação e/ou investigação. Tais questões
relativas à residência podem surgir com base de provas incompletas, suspeitas ou contraditórias de endereço; dicas
anônimas; correspondência que é retornada para as Escolas Públicas de Hudson devido a um endereço inválido ou
desconhecido ou outros motivos.
O Superintendente pode solicitar documentação adicional e pode obter os serviços de polícia ou uma Agência de
investigação para conduzir investigações em residência estudantil. Os investigadores de residência reportarão as
suas conclusões para o Superintendente de Escolas, que fará a determinação final da residência.
Após uma determinação inicial pelo Superintendente de Escolas que um estudante realmente reside em uma cidade
diferente da vila de Hudson, a inscrição do aluno será encerrada imediatamente nas Escolas Públicas de Hudson.
IV.
Sanções
Além de encerramento de inscrição e instituição de outras sanções permitidas por lei, as Escolas Públicas de
Hudson reservam o direito de recuperar a restituição com base nos custos dos serviços educacionais prestados
durante o período de não residência.
Exceções
Os requisitos de residência não se aplicam ao seguinte: (a) alunos inscritos na high school sob os programas
especiais, aprovados pelo Comité Escolar, como um programa de intercâmbio educacional ou Opção de Escola; (b)
os alunos que pagam propinas, conforme permitido por lei; (c) os estudantes que têm direito a assistir as Escolas
Públicas de Hudson perante a lei McKinney-Vento Homeless Assistance Act.
V.
Potencial isenção quando residência está em transição
Para os estudantes cuja residência está em transição, podem se aplicar as seguintes exceções às regras gerais, com
aprovação prévia por escrito do Superintendente de Escolas.
a.

b.

c.

Compra Pendente de Habitação. As crianças de famílias que têm um contracto de compra aceite em
uma habitação na vila de Hudson podem ser inscritos até 30 dias antes do tempo real de residência
física ocorrer. Se a residência real ocorrer 30 dias após a inscrição, o aluno pode ser solicitado a
abandonar a escola até que ocorra a residência real.
Residência em Propriedades de Aluguer. As crianças de famílias que planejam alugar uma residência
principal em Hudson podem inscrever-se nas Escolas Públicas de Hudson 30 dias antes de tomar
posse da propriedade aluguer, tal como comprovado por lease assinada e a evidência de compromisso
financeiro.
Breve Residência Fora da Vila. Alunos das Escolas de Hudson cujas famílias brevemente devem viver
fora da vila, porque estão (a) mudando-se de uma residência de Hudson para outra, ou (b) renovando
uma residência atual de Hudson, podem continuar a frequentar as Escolas Públicas de Hudson. Prova
da intenção e capacidade para retomar à residência em Hudson dentro de 90 dias serão necessárias.

Notificação
Os requisitos de residência das Escolas Públicas de Hudson, procedimentos de verificação e consequências de
falsificação ou identificação indevidamente de residência serão publicados no Manual de Regras do Distrito.
Legal Reference: M.G.L. Chapter 76, Section 5
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