ESCOLAS PÚBLICAS DE ABINGTON
FORMULÁRIO PARA TRANSPORTE

PARA & DE PARADA DE CASA
ANO ESCOLAR 2016-2017
FAVOR USAR LETRA DE FORMA

Nome de pais/tutor:
Endereço:
Nome(s) de aluno(s)
Sobrenome

Tel Res:
Primeiro nome

Tel de trabalho:
Série
2016-2017

Escola

USO
OFICIAL
ESCOLAR

1.
2.
3.
4.
CUSTO ANUAL DO ÔNIBUS:
A taxa para o ano letivo é de US $ 255 por aluno com um máximo de família de US $ 510 (nota: a taxa
de transporte está sujeito a alterações). A taxa é reembolsável apenas se o serviço não puder ser
fornecido. Os reembolsos estão sujeitos ao processo de mandato de cidade e podem levar até quatro
semanas para serem concluídos.
1. Por favor, devolva este pedido e pagamento integral até 1 de Julho, para cada aluno listados acima.
Este pagamento garante que seu filho / filhos, sujeito à disponibilidade de banco (s), está (ão) incluído(s)
na lista de viajantes de ônibus conforme as rotas são desenvolvidos durante o verão.
2. Os pedidos e pagamentos recebidos após 1 de Julho, serão acomodados somente se o espaço e
encaminhamento permitirem.
3. Se aplicável, reveja as Orientações das classes K-2 no verso deste formulário.

Faça cheques pagáveis a:: Abington Public Schools – Bus Fee

Total Anexado:_________

Enviar para o Gabinete do Superintendente ou enviar através escritório da direção. Endereçar todos os
envelopes da seguinte forma:
Abington Public Schools, Bus Transportation, 171 Adams Street, Abington, MA 02351
Eu entendo que número de passageiros não é garantida, pois é dependente de financiamento suficiente
e assentos disponíveis. Eu li, compreendi e aceito todas as regras e regulamentos, e eu revi as regras de
conduta de ônibus com o meu filho / filhos.
Assinatura de pais / tutor____________________________________/Data___________________

Estamos aceitando pagamentos e aplicações on-line de ônibus. Por favor, vá
para www.abingtonps.org

ESCOLAS PÚBLICAS DE ABINGTON
FORMULÁRIO PARA TRANSPORTE

PARA & DE PARADA ALTERNATIVA
ANO ESCOLAR 2016-2017
Se possível, atribuir o meu filho / filhos para o ponto de ônibus mais próximo para o endereço listado ao
lado de seu nome. Eu entendo que vaga não é garantida, e que este pedido está sujeito aos critérios
listados abaixo e do pagamento da taxa.
FAVOR USAR LETRA DE FORMA

Nome de pais/tutor:
Endereço:
Nome(s) de aluno(s)
Sobrenome

Tel Res:
Primeiro
Nome

Série
2016-2017

Tel de trabalho:
Escola

Uma parade
alternativa
A.M. & P.M. /
Segunda - Sexta

USO
OFICIAL
ESCOLAR

1.
2.
3.
4.
CRITERIA: Only one alternate stop is allowed. The alternate stop requested must:
1) Be on a route scheduled for the child’s assigned school; 2) Be permanent and the
same a.m. & p.m. for all days; 3) Conform to the K-2 transportation guidelines if
request is for a Grades K-2 student. (See other side)
YEARLY BUS COST:
The fee for the school year is $255 per student with a family cap of $510 (note: the fee is subject
to change). The fee is refundable ONLY if service cannot be provided. Refunds are subject to the
town warrant process and can take up to four weeks to complete.
1. Please return this application and full payment by July 1. This payment insures that your
child/children, subject to the above criteria, is included on the bus list as routes are developed
during the summer.
2. Applications and payments received after July 1, will be accommodated only if space and
routing allow.
Faça cheques pagáveis a:: Abington Public Schools – Bus Fee

Total Anexado:_________

Enviar para o Gabinete do Superintendente ou enviar através escritório da direção. Endereçar todos os
envelopes da seguinte forma:
Abington Public Schools, Bus Transportation, 171 Adams Street, Abington, MA 02351
Eu entendo que número de passageiros não é garantida, pois é dependente de financiamento suficiente
e assentos disponíveis. Eu li, compreendi e aceito todas as regras e regulamentos, e eu revi as regras de
conduta de ônibus com o meu filho / filhos.
Assinatura de pais / tutor____________________________________/Data___________________
Parent/Guardian Signature____________________________________/Date____________________

Estamos aceitando pagamentos e aplicações on-line de ônibus. Por favor, vá
para www.abingtonps.org

