ESCOLAS PUBLICAS DE ABINGTON

K-2 ORIENTAÇÃO DE TRANSPORTE
PARA TRANSPORTE PAGO
Todos os estudantes K-2 de ônibus são esperados a pegar o ônibus para o qual eles são atribuídos de e para
a escola e para ser levado e deixados no seu ponto de ónibus atribuído. Os alunos serão solicitados a andar até um
ponto de ónibus comum. Nessa situação, a criança deve ser acompanhada até o ponto por um dos pais ou
responsável. A responsabilidade de segurança para escoltar uma criança de e para o ponto de ônibus, recai sobre os
pais ou tutores do jovem envolvido.
Os pais ou responsáveis dos alunos são responsáveis pela supervisão até que a criança embarque o ônibus
de manhã e depois que a criança deixa o ônibus no final do dia escolar. Depois que a criança embarca no ônibus - e
apenas nesse momento - ele ou ela torna-se a responsabilidade do distrito escolar. Tal responsabilidade termina
quando a criança é entregue ao ponto de ônibus regular no final do dia escolar.
Espera-se também que todos os alunos cheguem no ponto de ônibus CINCO minutos antes do ônibus.
Motoristas de ônibus foram instruídos a NÃO PARAR, se nenhuma criança estiver esperando. Por razões de
segurança, é de máxima importunância que um pai ou tutor esteja no ponto de ônibus para receber a criança ao
voltar da escola.
Como sempre, a segurança é de importância primordial. Nos pontos de ónibus e nos ónibus é esperado que
os alunos mantem bem comportados e cooperativo em todos os momentos. Um aluno que repetidamente se
comporta mal ou que por suas ações representa uma ameaça para a segurança dos outros no ônibus pode ser
suspenso, e se tal comportamento continua, privilégios de ônibus poderá ser removida por um longo período de
tempo
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Os alunos serão apanhados e deixados na creche após a aprovação da presente dispensa pelo Administrador
Predial. Aprovação está sujeita a estes arranjos serem permanente, previamente combinado, o mesmo
para todos os dias, e a disponibilidade de assentos. A aprovação é também sujeito ao daycare ser
localizado em uma rota estabelecida. As rotas são estabelecidas com base em endereços residenciais. A
disponibilidade de lugares será determinada apenas após acomodar os endereços servidos pela via. Os
alunos cujas residências são atendidas pela via sempre terá prioridade sobre a creche. Se você mora 2 ou
mais milhas da escola, você não será cobrado uma taxa de transporte de e para o seu endereço de casa. No
entanto, se você solicitar uma isenção de transporte, você será cobrado a taxa de transporte de$ 255,00 por
aluno com um máximo por família de $ 510,00
Os alunos serão apanhados e deixados em uma parada consistente de segunda a sexta-feira. Paradas
designadas será determinado com base no local de alunos. Paradas para grupo serão utilizados. A
responsabilidade de acompanhar uma criança do outro lado da rua quando calçadas são apenas de um lado
e / ou onde o ponto de ônibus fica do lado oposto da rua, recai sobre os pais ou responsáveis do aluno
envolvido.
Você pode solicitar outro ponto de ônibus regular estabelecido, além de sua casa, após a aprovação de uma
isenção de transporte e após o recebimento da taxa de transporte, desde que:
 A parada é em uma rota programada para a escola do seu filho
 A organização é permanente e o mesmo para todos os dias
 Há espaço disponível no ônibus
Também para os alunos do jardim-de-infância:
o
o
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o
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Balanceamento do tamanho da classe é a primeira prioridade para sessões manhã e tarde para
alunos do jardim-de-infância.
Se você é atribuído uma sessão da manhã, a sua isenção só pode ser para outro endereço de sessão
matinal.
Se você é atribuído uma sessão da tarde, sua renúncia só pode ser dispensada para outro endereço
de sessão da tarde.
Em cada caso, a disponibilidade de lugares vai ser determinada apenas após acomodar os
endereços servidos por rotas.
Os alunos cujas residências são atendidas pela via sempre terá prioridade à acomodações para
creche.
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o

Atribuições de Jardim-de-infância manhã e tarde são baseadas no endereço de casa. Os alunos só
vão ser transportado para um outro endereço de dentro dessa mesma sessão sujeito aos critérios
acima.
Por favor, refira ao Manual do Aluno sobre diretrizes específicas para as classes K-2

