
Arquivo:   

POLÍTICA DE RESIDÊNCIA 

 

É a política das Escolas Públicas winthrop que todas as crianças em idade escolar que 

realmente residem na cidade de Winthrop têm direito a frequentar as Escolas Públicas 

winthrop.  "Residência" é o lugar principal onde uma pessoa habita permanentemente e é 

o lugar que é o centro de sua vida doméstica, social e cívica.  A residência temporária na 

Cidade de Winthrop, com a finalidade de frequentar uma escola pública winthrop, não 

será considerada residência.  Pessoas que residem temporariamente na Cidade de 

Winthrop com o propósito de frequentar as escolas públicas da cidade de Winthrop ou 

que não residem na cidade de Winthrop podem ser demitidas imediatamente das Escolas 

Públicas winthrop e os pais (s), responsáveis ou outros podem ser solidariamente 

responsáveis pelas Escolas Públicas de Winthrop para a matrícula do aluno e outros 

custos e taxas.  As Escolas Públicas winthrop podem investigar a residência de qualquer 

aluno a qualquer momento. 

 

Antes que qualquer aluno seja designado ou frequente qualquer escola pública winthrop, 

os pais ou responsáveis legais do aluno devem fornecer documentos que demonstrem 

comprovante de residência permanente na Cidade de Winthrop e os registros escolares 

completos do aluno de distritos escolares anteriores.  Os alunos matriculados nas Escolas 

Públicas de Winthrop devem restabelecer a residência antes de ingressar nas séries 3-6 e 

9, e em outros horários determinados pelo Superintendente e seu designado.   

 

Nenhuma pessoa será excluída ou discriminada na admissão a uma Escola Pública 

Winthrop, ou na obtenção das vantagens, privilégios e curso de estudo de tal escola 

pública por conta de raça, cor, sexo, religião, origem nacional, sem-teto, invalidez, 

orientação sexual, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, conformidade de 

gênero, transição de gênero, status transgênero ou variância de gênero. 

 

REFERÊNCIA LEGAL:  M.G.L. 76:5, M.G.L. 76:6, M.G.L. 71:37H 
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