Attleboro Departamento de Escola
Departament de Transport
100 Rathbun Willard Drive
Attleboro, MA 02703
(508) 222-0012, x1126 or x1192
Fax (508) 223-1541
Marco 2018
RE: Taxa para Serviço de Transporte

Pai querido / Guardian:
Escolas Publicas de Attleboro vai oferecer serviço de autocarro em um Taxa para base de serviço para o ano
2018-2019 escolar. Política da escola permite o seguinte:
Nível de ensino

política de transporte

Estado transporte

Kindergarten ( jardim de
infância)e Grau 1

Todos do jardim de infância
e Grau 1 alunos são
elegíveis para Transporte
gratuito.

Transporte gratuito

Grau 2 - 4

.4 milhas ou menos de sua escola
designada

Não elegível para o
transporte

Grau 2 - 4

.5 – 2.0 milhas de sua escola
designada

Taxa para Serviço de
Transporte

Grau 2 - 4

2.1 milhas ou mais de sua escola
designada

Transporte gratuito

Grau 5 – 6

1.0 milha ou menos da escola
designada

Não elegível para o
transporte

Grau 5 – 6

1.1 to 2.0 milhas para a sua escola
designada

Taxa para Serviço de
Transporte

Grau 5 – 6

2.1 milhas ou mais de sua escola
designada

Transporte gratuito

Grau 7 – 12

1.0 milha ou menos da sua escola
designada

Não elegível para o
transporte

Grau 7 – 12

1.1 milhas ou mais de sua escola
designada

Taxa para Serviço de
Transporte

Os estudantes que são residentes Attleboro e participar dos seguintes escolas também são elegíveis para Taxa para
transporte Serviço de acordo com as diretrizes listadas acima e são necessários para completar uma taxa para aplicação de
serviço.
●
●
●
●

Bishop Feehan High School
Bristol Agricultural High School
Dayspring Christian Academy
St. John’s the Evangelist School

Durante o ano passado, o seu filho pode ter sido transportado gratuitamente; No entanto, o status de transporte
do seu filho para o 2018-2019 podem ser afetados por coisas como política, escola atendimento e mudanças de
grau para que seu filho/a pode já não ser elegível para o transporte livre. Por favor, certifique-se de verificar o
status de autocarro do seu filho/a elegibilidade para o próximo ano escolar 2018-2019, visualizando a lista de
ruas no nosso website em www.attleboroschools.com. Esta informação é baseada na área geral e está sujeita a
alterações.
Autocarro Elegibilidade informações:
Ø autocarro - Transporte gratuito (financiados pelo distrito)
Ø Segurança - Transporte gratuito (financiados pelo distrito)
Ø FFS - Taxa para Serviço de Transporte
Ø andador
É importante lembrar que se você estivesse registrado para Fee para o transporte de serviço durante o ano 20172018 escola, você ainda vai precisar reaplicar para o transporte para o ano 2018-2019 escola. A taxa para
aplicação de serviço está disponível no Public Schools Departamento de Transportes Attleboro e em nosso
site. A inscrição preenchido deve ser acompanhado por cheque ou ordem de pagamento para o Departamento
Escola de Attleboro. Renúncias será concedido a famílias cuja renda cai dentro das diretrizes de renda(Por
favor, consulte as diretrizes de elegibilidade de renda anexados e disponíveis em nosso website).
Os estudantes que se qualificam para o almoço livre ou reduzido ainda são necessários para completar um
pedido de FFS com o Departamento de Transportes.
Taxa para programação de taxa de serviço para o ano 2018-2019 escola:
1º
Aluna
$165.00
Custo total para 2 estudantes $310.00
2º Aluna
$145.00
Custo otal por 3 estudantes
$430.00
3ª Aluno
$120.00
Máximo por família
$500.00
th
4 Aluno
$ 80.00
Aplicações, juntamente com os pagamentos são devidos na íntegra na sexta-feira, 29 de junho de 2018. Por
favor note que uma prova atual de residência deve acompanhar a taxa para aplicação de serviço. Haverá um
“congelamento de registro”, após o 29 de junho de 2018 prazo durante o qual não vamos aceitar quaisquer
pedidos de transporte em qualquer circunstância, a menos que você é um novo registrante para o distrito
escolar. Este período de tempo é necessário para finalizar listas de ônibus e verificar número de passageiros.
Portanto, é importante que todos entendam que alguém que não tenha aplicado para o transporte até o prazo
pode não ser em um ônibus para o início do ano escolar. Os requerimentos atrasados recebidos após o período
de inscrição será colocado em uma lista de espera em um primeiro a chegar primeiro servir base e um assento

no autocarro não será garantida. Os requerimentos atrasados serão processados começando na segunda, 17 de
setembro de 2018. Os pagamentos efectuados após o prazo estão sujeitos a uma taxa de inscrição tardia $ 25.00.
Taxa para Serviço de Informação de Registro:
● Taxa de registo de serviço não garante serviços de transporte.
● é necessária uma aplicação por família.
● Apenas um endereço é permitido para o transporte. Os alunos só podem andar de ônibus atribuído a cada
dia.
● prova atual de residência é exigido no momento da inscrição (exemplos: conta de luz, cópia do mais
recente pagamento de hipoteca, carteira de motorista sem etiquetas do endereço, etc.)
Inscrições A orden:
O Departamento de Transportes Attleboro Escolas Públicas será aberto às terças e quintas-feiras das
9:00 a.m. to 12:00 meio dia e de 01:00 para 15:00 para inscrições a orden começam na terça-feira, 3 de abril de
2018. O último dia para se inscrever para Fee para o transporte de serviço será na sexta-feira 29 junho, 2018.
As inscrições noite:
Quarta-feira, 4 de abril, 2018 a partir de 05:00 para 07:00
Quarta-feira, 9 de maio, 2018 a partir de 05:00 para 07:00
Quarta-feira, 6 junho, 2018 a partir de 05:00 às 7:00 p.m.
Nosso principal objetivo é transportar os alunos para a escola de uma forma segura, eficiente e eficaz a cada dia.
Trabalhando juntos, podemos fazer isso acontecer!
Se você tiver dúvidas sobre o transporte, por favor ver as “Perguntas Mais Frequentes sobre Transporte” no nosso website em www.attleboroschools.com O

Departamento de Transportes Escolas Públicas de Attleboro

