Envie este formulário apenas se você
não tem uma das outras formas
da Prova de Residência listada no
pedido de admissão.
-----------Nota: Este Formulário deve ser
autenticado!
Obrigado!

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE ENDEREÇO
Para verificar a residência dos alunos e dos pais ou tutores, é necessário que cada pessoa com custódia
legal de um aluno que frequenta a PHA Charter School cofirme os nomes e endereços.
Por favor, preencha a seguinte declaração e entregue-a à PHA Charter School por email para
admissions@phacs.org ou pelo correio para: PHA Admissions, 50 Essex St, Cambridge, MA 02139.
Eu confirmo a veracidade das informações abaixo, com sujeição às penas do crime de falso testemunho.
1. Nome do Aluno (apenas um aluno) _________________________________________________
2. Endereço do Aluno* _____________________________________________________________
3. Data de Nascimento _____________________________________________________________
4. Nome da pessoa que tem a Custódia Legal ** _________________________________________
5. Endereço da pessoa que tem a Custódia Legal _________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
Assinatura do Gestor do Prédio (Síndico) ou do Proprietário do Imóvel onde o aluno reside.
_____________________________________
Assinatura

____________________________________
Nome Legível

* Local onde dorme a maioria das noites, toma o café da manhã e janta, onde suas roupas são guardadas.
** Pais/Responsáveis ou pessoa designada pela Justiça.

Eu entendo que é minha obrigação informar à PHA Charter School qualquer alteração nas informações
acima.
________________

_____________________________

__________________________

Data

Assinatura da Testemunha ou pessoa que
Auxiliou no preenchimento deste formulário

Assinatura da pessoa que tem a Custódia
Legal do aluno

__________________________________
Nome Legível

___________________________________
Autenticador
_________________________________
Data de Validade da Comissão
Early Childhood Campus: 15 Webster Avenue, Somerville, MA 02143 Tel: 617.284.7820 Fax: 617.284.7840
Upper Elementary Campus: 17 Franklin Street, Somerville, MA 02145 617.68 4.8520 Fax: 617.684.8540
Upper School Campus: 50-54 Essex Street, Cambridge, MA 02139 Tel: 617.284.7920 Fax: 617.284.7940
http://www.prospecthillacademy.org
Prospect Hill Academy Charter School will pre pare students for success in college,
inspire a lifelong love of learning and foster responsible citizenship.

