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Verificação de residência do Distrito Estudantes 

  

21 de setembro de 2017 

  

  

Queridos NPS Famílias, 

  

As Escolas Públicas de Newark (NPS) exigem anualmente cada escola pública em Newark (incluindo escolas distritais, 

imobiliárias, charter, condados e regionais) para verificar a residência de seus alunos e manter regularmente 

documentação confirmando a prova de residência. Nos últimos anos, sua escola pode ter solicitado que você compartilhe 

documentos confirmando sua residência - por exemplo, carteira de motorist, uma conta com seu endereço nele. 

  

Em 1º de maio o escritório central enviou um aviso que exigia pais e responsáveis de todos os alunos que regressam 

ao seu mesma escola para o ano lectivo 2017-2018 fornecer escola de seu filho com um (1) documento emitido em 

2017 que verifica o seu endereço. Pais e responsáveis de alunos que estão matriculados em uma nova escola para 

o ano 2017-2018 escola são obrigados a fornecer três provas de residência. O objetivo deste processo de verificação 

de residência é garantir que o financiamento designado para escolas públicas de Newark está servindo apenas os 

residentes de Newark e que nossos filhos têm os recursos de que necessitam, especialmente tendo em conta as restrições 

orçamentais em Newark e em toda a Nova Jersey de comunidades. 

  

Nossa prioridade é tornar este processo o mais fácil possível para todos os pais Newark. Se você mora em Newark, 

a inscrição do seu filho em uma escola pública Newark não está em perigo. Se você tem dúvidas de que você não 

pode identificar a documentação apropriada, informe o pessoal da sua escola e eles irão ajudá-lo a atender os requisitos 

adequados. Se você não mora em Newark, faça planos apropriados para inscrever seu filho em seu distrito de 

residência. Observe que todas as escolas irão defender os direitos dos estudantes atualmente desabrigados, deslocados ou 

em parto e morar temporariamente em outro distrito; esses alunos poderão permanecer na escola atual. 

  

Todas as famílias foram convidadas a apresentar provas de residência por Sexta-feira, 29 de setembro, 2017 . 

  
Escolas foram chegando a pais e famílias com informações específicas sobre como eles irão coletar essas 

informações. Em um esforço para tornar este processo tão fácil quanto possível para você, um menu dos documentos mais 

comuns é anexado a esta carta. Agradecemos sua parceria ao longo deste importante processo. 

  

Obrigado, como sempre, pelo seu contínuo apoio e dedicação aos nossos filhos. Se você tem dúvidas sobre o processo de 

verificação de residência ou de inscrição do seu filho, por favor, não hesite em entrar em contato com o escritório 

principal na escola do seu filho ou o nosso escritório central pelo 973-733-7333. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Christopher D. Cerf 

Superintendent 

Newark Public Schools 

 


