ATTLEBORO PUBLIC SCHOOLS

100 RATHBUN WILLARD DRIVE • ATTLEBORO, MA 02703 • TELEPHONE 508.222.0012 • FAX 508.223.1541

TRANSPORTATION DEPARTMENT
Março de 2019
RE: Taxa para Transporte de Serviço
Prezado Pai / Guardião:
As Escolas Públicas de Attleboro oferecerão serviço de ônibus com base em Taxa por Serviço para
o ano letivo de 2019-2020. A política da escola permite o seguinte:
Nível de ensino

Política de transporte

Status do Transporte

Jardim de Infância e Grau 1

Todos os alunos do jardim de infância
e do primeiro ano são elegíveis para
transporte gratuito.

Transporte Gratuito

Graus 2 - 4

.4 milha o menos da escola
designada

Não qualificado para transporte

Graus 2 - 4

.5 – 2.0 milha da escola designada

Taxa para transporte de serviço

Graus 2 - 4

2.1 milha o mais da escola designada

Transporte Gratuito

Graus 5 – 6

1.0 milha o menos da escola
designada

Não qualificado para transporte

Graus 5 – 6

1.1 to 2.0 milha da escola designada

Taxa para transporte de serviço

Graus5 – 6

2.1 milha o mais da escola designada

Transporte Gratuito

Graus 7 – 12

1.0 milha o menos da escola
designada

Não qualificado para transporte

Graus 7 – 12

1.1 millha o mais da escola
designada

Taxa para transporte de serviço

Escolas particulares:
Todos os alunos das séries K-12 que são residentes em Attleboro e frequentam uma das
escolas particulares listadas abaixo precisam se registrar para o transporte,
independentemente da qualificação do ônibus. Os alunos que se qualificarem para o transporte
de Taxa por Serviço, de acordo com as diretrizes listadas acima, deverão preencher uma solicitação
de Taxa por Serviço com o Departamento de Transporte de Escolas Públicas de Attleboro.
•
•
•
•
•

Bishop Feehan High School
Bristol Agricultural High School
Dayspring Christian Academy
St. John’s the Evangelist School
Tri-County
Engage • Challenge • Inspire

THE ATTLEBORO PUBLIC SCHOOL DISTRICT IS IN COMPLIANCE WITH THE U.S. CIVIL SERVICE RIGHTS ACT OF 1964 AND THE TITLE IX EDUCATIONAL AMENDMENTS OF 1972 PART 8 SECTION 504 OF THE
REHABILITATION ACT OF 1973. THE SCHOOL DISTRICT PROVIDES EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY TO ALL INDIVIDUALS AND DOES NOT DISCRIMINATE ON THE BASIS OF RACE, NATIONAL ORIGIN,
SEX, AGE, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY, OR RELIGION.

Durante o ano passado, seu filho pode ter sido transportado gratuitamente; no entanto, o status de
transporte do seu filho para o ano letivo de 2019-2020 pode ser afetado por fatores como política,
frequência escolar e mudanças graduais, para que seu filho não seja mais elegível para transporte
gratuito. Certifique-se de verificar a elegibilidade do seu filho para o próximo ano letivo de 20192020, visualizando a listagem por ruas em nosso site www.attleboroschools.com. Esta informação é
baseada na área geral e está sujeita a alterações.





Informações de elegibilidade do ônibus:

Ônibus/Autocarro - Transporte Gratuito (não é necessário registro)
Segurança - Transporte Gratuito (não é necessário registro)
FFS - Taxa de Transporte de Serviço (é necessário o registro)
Andador- Não qualificado para transporte

É importante lembrar que, se você estava inscrito no transporte Fee for Service durante o ano letivo de 2018-2019, ainda
precisará se inscrever novamente para o transporte no ano letivo de 2019-2020. O aplicativo Fee for Service está
disponível no Departamento de Transporte das Escolas Públicas de Attleboro e no nosso site. Um requerimento
preenchido deve ser acompanhado de cheque ou ordem de pagamento a pagar ao Departamento Escolar de Attleboro.
As renúncias serão concedidas às famílias cuja renda esteja dentro das diretrizes de renda (consulte as Diretrizes de
Elegibilidade de Rendimentos anexas e disponíveis em nosso site).

Status de Almoço Grátis / Reduzido:
Os alunos que se qualificarem para o almoço grátis ou com desconto ainda precisam preencher um
formulário de inscrição na FFS junto ao Departamento de Transporte.
* Taxa de Cronograma de Taxa de Serviço para o ano letivo de 2019-2020:
1º aluno
2º aluno
3º aluno

$190.00
$170.00
$140.00

Custo total para 2 estudantes $360.00
Custo total para 3 estudantes $500.00
Máximo por família
$500.00

Se as famílias se registrarem entre segunda-feira, 29 de abril de 2019 até quarta-feira, 31 de
julho de 2019, haverá uma taxa com desconto de:
1º aluno
2º aluno
3º aluno

$170.00
$150.00
$120.00

Custo total para 2 estudantes
Custo total para 2 estudantes
Máximo por família

$320.00
$440.00
$440.00

As solicitações juntamente com os pagamentos são devidas na íntegra até quarta-feira, 31 de
julho de 2019. Observe que uma comprovação de residência atual deve acompanhar a
solicitação da taxa de serviço. Haverá um “congelamento de registro” após o prazo de 31 de julho
de 2019. Este período de tempo é necessário para finalizar as listas de ônibus e verificar o número
de passageiros. Portanto, é importante que todos entendam que qualquer pessoa que não tenha
solicitado o transporte dentro do prazo pode não estar em um ônibus para o início do ano letivo. Os
pedidos atrasados recebidos após o período de inscrição serão colocados em uma lista de espera
por ordem de chegada e um assento no ônibus não será garantido. Os pedidos atrasados serão
processados a partir de segunda-feira, 16 de setembro de 2019.
.

Taxa para informações de registro de serviço:
• A taxa pelo registro do serviço não garante serviços de transporte.
• Uma candidatura por família é necessária.
• Apenas um endereço é permitido para o transporte. Os estudantes só podem andar de ônibus
todos os dias.
• A comprovação atual da residência é exigida no momento do registro (exemplos: fatura
de serviço público datada nos últimos 45 dias, cópia do pagamento de hipoteca mais
recente, carteira de motorista sem seletores de endereço, etc.).
Registros Walk-In:
O Departamento de Transporte das Escolas Públicas de Attleboro será aberto de segunda a sexta
das 8:00 às 16:00. para inscrições abertas a partir de segunda-feira, 29 de abril de 2019. O último
dia para se inscrever para o transporte de Taxa de Serviço será na quarta-feira, 31 de julho de 2019
.
Inscrições noturnas:
As inscrições noturnas serão realizadas a partir das 17:00. às 19:00 horas nas datas listadas abaixo:
terça-feira, 30 de abril de 2019
Quarta-feira, 8 de maio de 2019
Quinta-feira, 16 de maio de 2019
Terça-feira, maio 21, 2019
Quarta-feira, maio 29, 2019
Quinta-feira, junho 6, 2019
Terça-feira, junho 11, 2019
Nosso principal objetivo é transportar os alunos para a escola de forma segura, eficiente e
eficaz a cada dia. Trabalhando juntos, podemos fazer isso acontecer!
Se você tiver alguma dúvida sobre transporte, consulte as “Perguntas mais frequentes sobre
transporte” em nosso site www.attleboroschools.com.
Atenciosamente,

Departamento de Transporte das Escolas Públicas de Attleboro

