AVISO
Por parte da Town Clerk (Oficial da Prefeitura)
A TODOS Os RESIDENTES DE WESTBOROUGH:
Chegou o prazo de entrega do CENSO de 2019!

E importante que TODOS os

residentes eompJetem o formuJário do censo a cada ann. Se você não reccbeu urn
forinulário polo correio emjaneiro, por favor iinpriina o Censo/Listagern de Ruas em anexo e retorne
o ao Town Clerk’s Office (Gabinete da Oficial da Prefeftura) imediatamente.
Se você e novo na cidade, quero Ihe dar as hoas-vindas a Westborough Vocé eseolheu morar
em urna comunidade que valoriza os seus residentes e orgulba-se de suas eseolas. A Lei Geral de
Massachusetts, Capitulo 5!; Seçao 47C, ordena que o Censo anual seja realizado a eada ano.

E importante entender o motivo pelo qual nds desejamos saber que vocé está aqui. A segurança e a
proteçäo de nossos residentes são muito importanles para nós. Nossos departamentos de Policia e
Bombeiros trabalbam incansavelniente para garantir que todos os residentes estejam seguros em suas
residéncias. em nossos parques, liotéis e areas de comércio. Nosso Department of Public Works
(Departainento de Trabaihos POblicos) garante estradas seguras, intersecçOes e a proteção do
abastecirnento de água aos nossos residentes. Saber que você estd aqui nos ajuda a assegurar
investimentos do estado para todos esses serviços e paia auxiliar os nossos residentes, conforme
necessário.
Como Oficial da Prefeitura. é do minha responsabilidade documentar todos os residentes que
vivein em Wesrborough. Fin janeiro, urn fomiulário do Censo foi enviado para eada residãncia. Vocé
precisa completar e retornar este formulário para a Prefeitura todos os anos. Este forrnulário permite
quo vocë seja reconhecido como residente do Westborough e receba os beneficios da cidade. Este
formulãrio também pode ser usado para apoiar e estahelecer residencia para fins do matricula eseolar.
Vocé pode digitalizar/enviar por e-mail para townc1erkütown.westborough.ma.us, enviar por
fax para 508-366-3012, enviarpelos correios para: Wendy Mickel, Town Clerk, 34 West Main
Street, Westborouph, MA 01581 ou entregar pessoalmente no Escritório da Oficial da Prefeitura
durante o horário cornercia].
At en ci os am en, e,

Wendy L. Mickel, Oficial da Prefeitura

CENSO/LISTAGEM DE RUAS

CIDADE DE WESTROROUGH

—

—

—

(Nome da Rua e NUmero)

DATA DE NASCIMENTO

Telefone ou E-mail:

NACIONALIDADE

(caso nâo seja cidadào dos EUA)

—

ENDERECO ANTERIOR

(apenas para dOvidas do gabinete)

OCUPACAO

*Nao responder a este docunrento resultard ira exclusao do banco de dados oficial de Residentes da Cidade de Westborough.

NOME

Massachusetts e ter pelo menos 18 anos de idade para votar. A penalidade para o registro legal ê de multa de ate s 10.000 ou reclusao por ate cinco anos. on ambos; MGL (c56s8).

Para Registrar-se pare Votar, vocé deve comparecer ao gabinete da Oficial da Prefeitura ou acessar o site: www,sec.state.nia.us. Em Massachusetts, você deve ser cidadâo dos EUA, residente de

Data:

Assinatura

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

*

SOBRENOME

Inclua T000S os membros da residência que morarn neste endereço (crianças tarnbérn). *A primeira linha deve ter as informaçoes do chefe da famIlia.

*Forneca o seu endereço atual:

IMPORTANTE: A Lei Geral de Massachusetts, CapItulo 51; Secão 47C, ordena que uma listagem de ruas/censo anual seja realizado a
partir de primeiro de janeiro de cada ano. Todas as residências da cidade devern submeter urn forrnulário do censo a cada ano. Se você é
novo na cidade ou não recebeu urn forrnulario do censo, voce DEVE completar as inforrnaçoes abaixo e retornar este docurnento dentro de
10 dias após o recebimento deste aviso. Você pode retorná-Io pelo correio, pessoalmente, por fax para 508-366-3012 ou digitalizar/enviar
por e-rnail para: towncIerk(town.westborough.ma.us
Wendy L. Mickel, Town Clerk
34 West Main Street, Westborough, MA 01581
Telefone: 508-366-3020/Fax: 508-366-3012 ****** Horário de Funcionarnento: Seg, Qua, Qui 8h 17h / Ter 8h 20h / Sex 7h30 12h

CENSOAno2O

