
 

 

DEPARTAMENTO ESCOLAR DE ABINGTON  
ABINGTON, MA 02351 

REGRAS E REGULAÇÕES DO ÔNIBUS ESCOLAR 2016-2017  

 

TRANSPORTE PAGO PELA CIDADE 
Sob Leis gerais de Massachusetts, o transporte fornecido pela cidade será fornecidos a todos os alunos 
de Abington das classes K-6 que vivem duas milhas ou mais da escola que frequentam. Transporte à 
custa da cidade é baseada unicamente no endereço de origem do estudante e é apenas para o 
transporte entre casa e escola que ele / ela atende. Além disso, o transporte deve ser fornecido à custa 
da cidade para as crianças cujo Plano de Educação Individualizado (IEP) exige que esse transporte ou 
cuja condição física faz com que esse tipo de transporte seja necessário, conforme declarado em um 
(IEP). 
 
TRANSPORTE NÃO MANDATADO PAGO À PARTE 
 O sistema de transporte pago á parte fornece uma opção para organizar serviço de ônibus para 
estudantes das classes K-6 que vivem com menos de 2 milhas de sua escola e para todos os alunos das 
Séries 7-12. Há uma provisão para a dispensa da taxa. O " Formulário de Isenção de Taxa " deve ser 
preenchido e enviado até 1 de Julho, ao Gabinete do Superintendente. Este formulário está disponível no 
escritório do principal e do Gabinete do Superintendente. Elegibilidade está sujeito às diretrizes de renda 
e verificação. A vaga não é garantida, pois é dependente de financiamento suficiente, encaminhamento e 
assentos disponíveis. 
 
LIMITE DE DUAS MILHAS 
A medição de duas milhas é o caminho mais curto de veículos entre a passarela mais próxima ou 
calçada da residência do aluno para a passarela mais próxima ou estrada que conduz à escola. Se a 
quilometragem está em disputa, um "Formulário de Apelo de Distância" deve ser preenchido e enviado 
até 1 de Julho, para o Departamento Escolar. Este formulário está disponível no escritório do principal e 
n o Gabinete do Superintendente. A distância será verificada novamente e será tomada uma decisão. 
Esta decisão será final. Recursos não adequadamente apresentadas até 1 de Julho, não serão 
honrados. Por favor, note que a rota mais curta veicular pode mudar de ano para ano, como novas ruas 
abertas ao tráfego; por conseguinte, o percurso mais curto veicular será baseado em ruas existentes em 
1 de Julho, de cada ano. Quilometragem não será calculado para ou de um provedor de creche. 
 
LISTA DE RUAS 
A lista de ruas elegíveis e não elegíveis serão postadas em cada escola primária e no site das Escolas 
Públicas de Abington, www.abingtonps.org 
 
INSCRIÇÃO, TAXAS, & DATA DE VENCIMENTO 

• Durante o mês de Abril os alunos irão receber um pacote de Transporte contendo regras e 
regulamentos, perguntas frequentes, e todas os formulários pertinentes. 

• A taxa é de $ 255 por aluno com um máximo $510 por família. (Nota: a taxa de transporte 
está sujeito a alterações) A taxa é reembolsável apenas se o Departamento da Escola não pode 
fornecer o serviço. Afora essa exceção, e porque os ónibus devem ser contratados com 
antecedência, a taxa não é reembolsável e não será rateada de qualquer forma ou por qualquer 
motivo. O assento comprado não é transferível para outra rota. 

• A aplicação e pagamento integral deve ser apresentado até 1 de julho. Este pagamento 
garante que o seu filho está incluído na lista de ónibus conforme as rotas são desenvolvidos 
durante o verão. Aplicações e pagamentos recebidos após 1 de Julho, será considerado 
atrasado e será válida somente se houver espaço disponível e se há uma parada existente na 
rota. 

• Sujeito à disponibilidade de lugares e de uma parada de ónibus existente, os pedidos de 
crianças cujos pais / responsáveis estão enfrentando uma situação de emergência serão aceitas 
e processadas durante o ano letivo. Os pedidos apresentados sob essa provisão deve ser 
acompanhada de uma explicação por escrito da natureza da emergência e qualquer 
documentação de apoio solicitada pelo Departamento Escolar. O Superintendente das Escolas e 
/ ou pessoa designada irá analisar, agir sobre esses pedidos de emergência e, se aprovado, 
definir uma taxa proporcional 

 

http://www.abingtonps.org/


 

 

NOVOS RESIDENTES 
Sujeito à disponibilidade de lugares e de uma parade de onibus existente, aplicações e taxas para as 
crianças de novos residentes serão processados no momento da inscrição. 

 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Em meados de Agosto os passes de ônibus será enviado diretamente para as famílias de todos os 
passageiros mandatados e inscritos. O passe de ônibus vai indicar o nome, a série do aluno, a escola 
designada, rota de ônibus e local de parada. A partir do primeiro dia de aula, será necessário ter o passe 
para entrar no ônibus. Não fazer isso pode resultar na exclusão do ônibus. Sugerimos anexar o passe a 
mochila. Isto irá manter o passe acessível e permitir que o aluno exibi-lo sem demora. passes perdidos 
serão substituídos por uma taxa de $ 5.00. 
 
OS PONTOS DE ÔNIBUS E ROTEAMENTO 
Os estudantes K-12 não têm direito a busca  e / ou entrega de rua-a-rua ou porta-a-porta. O 
Departamento Escolar irá estabelecer pontos comuns para as vizinhancas. Sincronismo e roteamento 
não permitem paradas adicionais mesmo que o ônibus passa por sua residência. Como não se sabe 
quantos ônibus serão financiados, o comprimento de linhas de ônibus podem ser adversamente 
afetados. Todos os esforços serão feitos para agendar rotas de ônibus para que nenhuma criança esteja 
andando no onibus por mais de uma hora por viagem. 

 

SEGURANÇA 
A segurança é uma responsabilidade que é partilhada entre o domicilio e o distrito escolar. Embora a lei 
exige que o Departamento Escolar  forneça um nível definido de transporte, isso não exime os pais / 
tutores de alunos da responsabilidade de supervisão até ao momento em que a criança embarca no 
ônibus na parte da manhã. 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. Portanto, é da responsabilidade do pai / 
responsável para escoltar o filho de e para o ponto de ônibus, onde não há calçadas, onde as calçadas 
são apenas de um lado, onde a parada de onibus está no lado oposto da rua, e onde há qualquer tráfego 
ou preocupações ferroviários suburbanos. 
 

ISENÇÕES DE ÔNIBUS 
Um pai ou responsável pode solicitar um ponto diferente da parada de onibus atribuído completando um 
". Formulário de Isenção de Onibus" . Aprovação do pedido está sujeito aos seguintes critérios: 

 O ponto alternativo deve estar em uma rota prevista para escola designada da criança. 

 Disponibilidade de Assento. 

 A ponto solicitada deve ser permanente para busca e entrega diária. 

 para as classes K-2 alunos, o pedido deve estar em conformidade com K-2 Diretrizes de 
transporte. 

 

 

CONDUTA DE ÔNIBUS 
Tendo em vista o fato de que um ônibus é uma extensão da sala de aula, os alunos são obrigados a 
comportar-se de maneira consistente com as normas estabelecidas para o comportamento em sala de 
aula como indicado no manual do aluno. motoristas de ônibus têm a autoridade e a responsabilidade de 
manter a boa ordem durante a operação do ônibus. Além disso, os motoristas de ônibus são instruídos a 
informar o diretor da escola sobre qualquer má conduta do estudante que cria um aborrecimento ou 
distração durante a condução. O director  irá informar os pais / tutores da falta e solicitar a sua 
colaboração no acompanhamento do comportamento da criança. Qualquer estudante que se torna um 
problema disciplinar no ônibus escolar pode ter seu privilégio de andar de onibus  suspenso de forma 
temporária ou permanente. Nesses casos, os pais / tutores da criança envolvida tornar-se responsável 
por cuidar de que a criança chegue a escola com segurança. Não haverá reembolsos resultantes da 
ação disciplinar. 
 

 
REGRAS E REGULAMENTOS DO ONIBUS ESCOLAR 
Por favor, consulte o manual do aluno. Deve-se notar aqui que os tribunais têm declarado que o direito 
de um aluno para o transporte é um direito qualificado, que é dependente do bom comportamento. Em 



 

 

um caso em que um estudante quebra as regras seriamente ou continuamente, os pais / responsáveis 
serão notificados sobre o mau comportamento. Dependendo da gravidade da (s) infração (ões), o direito 
do aluno para transporte de ônibus escolar pode ser suspenso ou encerrado a qualquer momento. 
Qualquer infração das regras de ônibus escolar e regulamentos que é relatado para as autoridades 
escolares serão investigados antes de qualquer ação disciplinar ser tomada, e se há uma base para o 
relatório, será dada ao aluno conhecimento das acusações contra ele / ela. Se o estudante nega as 
acusações, uma explicação da evidência do Departamento Escolar tem e uma oportunidade para 
apresentar a sua / seu lado da história será conferida ao aluno de acordo com os procedimentos do 
devido processo estabelecidas no manual do estudante. 

 
OUTROS PEDIDOS, INQUERITOS OU PREOCUPAÇÕES 
Todas as outras solicitações, perguntas ou preocupações devem ser feitas por escrito e apresentada ao 
Escritório tanto do principal ou para o Gabinete do Superintendente para processamento. Nota: 
Apresentar todos os problemas de disciplina com a Principal. 
 
 

 

ESCOLAS PÚBLICAS DE ABINGTON 
SYSTEMA DE TRANSPORTE DE ALUNO 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
 

1. QUEM É ELEGÍVEL PARA ANDAR ÀS CUSTAS  DA CIDADE? 
Conforme estipulado por lei estadual, apenas estudantes das classes K-6 de Abington que 
vivem duas (2) milhas ou mais de sua escola, estudantes que têm um componente de 
transporte no seu Plano de Educação Individualizada (IEP) e alunos designados como sem-teto 
são habilitados para a condução às custas cidade. Transporte à custa da cidade é baseada 
unicamente no endereço de origem do estudante e é apenas para o transporte entre ponto 
residencial do estudante e sua escola designada. Qualquer disposição alternativa está sujeita ao 
processo de dispensa e o pagamento da taxa. 
 

2. QUAL É O SISTEMA DE TRANSPORTE PAGO A PARTE? 
Todos os alunos que não são elegíveis para ónibus pago pela cidade terá a opção de comprar 
um passe de ônibus. Os passes são $ 255 por aluno com um máximo por família de $ 510. Se 
um banco não for atribuído, a taxa será reembolsada; caso contrário, a taxa não é reembolsável 
e não será rateada de qualquer forma ou por qualquer motivo. O assento comprado não é 
transferível para outra rota. 
 

3. COMO POSSO SABER SE MINHA CASA ESTÁ ACIMA OU ABAIXO DE DUAS MILHAS DA 
ESCOLA QUE MEU FILHO FREQUENTA? 
Guias de ruas são publicadas em cada escola primária e no site do Departamento da Escola, 
www.abingtonps.org. Em conformidade com a lei estadual, a medição é feita através da menor 
rota veicular. Isso pode mudar de ano para ano, com novas ruas abertas ao tráfego; portanto, 
distâncias serão calculados com base em ruas existentes a partir de 1º de julho de cada ano. 
 

4. COMO É FEITO A DETERMINAÇÃO DE DUAS MILHAS? 
A distância é medida somente usando a rota mais curta de veículos da calçada mais próxima ou 
entrada para a residência do aluno para a passarela mais próxima estrada que conduz à porta 
da frente a escola. A rota mais curta veicular pode mudar de ano para ano, conforme novas ruas 
abrem ao tráfego; Por conseguinte, o percurso mais curto veicular será baseado em ruas 
existentes em 1 de Julho, de cada ano. A distância a partir do endereço de uma babysitter não 
será considerada. 
 

 
  
5. O QUE DEVO FAZER SE EU NÃO CONCORDO COM A MEDIÇÃO DE QUILOMETRAGEM 

DA ESCOLA ? 
Você pode preencher um "Formulário de Apelo de Distância" e enviá-lo para o Gabinete do 
Superintendente de Escolas em ou antes de julho 1. Os formulários estão disponíveis no 



 

 

escritório do diretor ou superintendente Escolar. A distância será checado e uma decisão 
proferida. Esta decisão é final e não susceptível de recurso. IMPORTANTE: Não serão aceitos 
apelos após 1 de Julho 
 
 
 

6. ONDE QUE MEU FILHO IRÁ SER PEGO? 
O ponto de ónibus será indicado no passe de ônibus que será emitido para o seu filho. Como os 
estudantes não têm o direito de ser buscado e / ou de entregue de rua-a-rua ou porta-a-porta, o 
seu filho terá de caminhar até um ponto de ônibus comum. A responsabilidade de segurança 
para escoltar uma criança de e para o ponto de ônibus, recai sobre os pais / tutores do jovem 
envolvido. Isso inclui a escolta do filho, onde não há calçadas ou as calçadas são apenas de um 
lado da rua, onde o ponto de ónibus está no lado oposto da rua, e onde existem preocupações 
de trânsito. 
 

 
7. MEU FILHO PODE SER BUSCADO OU DEIXADO EM UM PONTO DE ÓNIBUS QUE NÃO 

SEJA O SEU PONTO DESIGNADO?  
Observados os critérios abaixo, você pode aplicar para uma isenção solicitando outro ponto 
regular que não seja de sua residência. Se aprovado, uma taxa deve ser paga. 
1. A parada é em uma rota programada para a escola do seu filho. 
2. O arranjo é permanente e o mesmo para todos os dias. 
3. Há espaço disponível no ônibus. 
4. Apenas uma parada alternativa será considerada. 
5. Atribuições de Kindergarten manhã e tarde são baseadas no endereço de casa. Os alunos só 
serão transportados para outro endereço dentro dessa mesma sessão sujeito aos critérios 
acima. Por favor, refira manual do aluno sobre as orientações específicas para as classes K-2. 

 
 

8. 8. O MEU FILHO PODE, EM DADA OCASIÃO, PEGAR CARONA EM OUTRO ÓNIBUS PARA 
IR A CASA DE UM AMIGO? 
Exceto no caso de uma emergência, um aluno que anda de ónibus pode andar apenas em seu  
ónibus regular. Uma nota de um dos pais / responsáveis deve ser apresentado a um 
administrador da escola claramente indicando a emergência antes que qualquer pedido possa 
ser honrado. 

 
9. E SE EU SÓ PRECISO DO ÓNIBUS PARA APENAS IDA OU VOLTA OU SOMENTE 2 OU 3 

DIAS POR SEMANA? 
O custo para todos os alunos é o mesmo. A quantidade de tempo que você usar o ônibus não 
importa, porque os custos de ônibus não pode ser rateados de acordo com o uso diário variado. 

 
10. SE MEU FILHO VAI PARA UM DAYCARE, EU TENHO QUE PAGAR? 

Sim, o transporte a custas da cidade é baseada unicamente no endereço de origem do 
estudante e é apenas para transporte entre o ponto residencial do aluno e sua escola designada. 
Todas modalidades de transporte para creche estão sujeitos ao processo de isenção. 
 

11. QUANDO EU DEVE PAGAR A TAXA? 
O formulário devidamente preenchido e pagamento integral são devidos em ou antes de 1 de 
Julho. Este pagamento garante que o seu filho, sujeito a financiamento suficiente e de ter 
assento disponível, será incluído na lista de ónibus conforme as rotas são desenvolvidos durante 
o verão. Qualquer Formulário recebido após 1 de Julho será considerado atrasado e será 
validado somente se houver espaço disponível e se houver uma parada existente já em uma 
rota. Novos pontos não serão adicionados para os alunos que pagam tarde. 
 

12. EXISTE ALGUMA PROVISÃO PARA UMA ISENSÃO DA TAXA? 
Um formulário de Insenção de Taxa pode ser obtida no Gabinete do Superintendente (781- 982-
2150). Os critérios são os mesmos que os requisitos de elegibilidade para o almoço gratuito e 
estão sujeitas à verificação. Diretrizes de renda são atualizados em junho pelo governo federal, 
portanto, uma decisão não pode ser processado até que eles são publicados. Como é o caso 



 

 

com todos os candidatos, a vaga não  não pode ser garantida, uma vez que é dependente de 
financiamento suficiente e assentos disponíveis. 

 
13. COMO E ONDE DEVO FAZER O PAGAMENTO? 

Todos os pagamentos devem ser por cheque e pagável a: “Abington Public Schools – Bus Fee” 
Pagamentos e aplicações podem ser apresentadas em envelope selado ao escritório do principal 
ou enviado para o Gabinete do Superintendente. Por favor, abordar todos os envelopes da 
seguinte forma: Abington Public Schools, Bus Transportation, 171 Adams Street, Abington, 
MA  02351 

 
14. SE EU PAGAR, MEU FILHO É GARANTIDO UM ASSENTO 

Não, assentos são sujeitos a financiamento suficiente, roteamento e espaço disponivel.  Se o 
departamento escolar não puder providênciar o serviço, a taxa será reembolsada.  

 
15. QUANTO TEMPO DEMORA PARA PROCESSAR UM REEMBOLSO? 

Reembolsos são sujeitos a um processo de mandato da cidade e poderá demora até 4 semanas 
para ser concluido.  

 
  



 

 

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 

  

1. 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 

2. 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. 

3. 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 

4. Também para os alunos do jardim-de-infância: 

 

o Balanceamento do tamanho da classe é a primeira prioridade para sessões manhã e tarde para 

alunos do jardim-de-infância. 

o Se você é atribuído uma sessão da manhã, a sua isenção só pode ser para outro endereço de sessão 

matinal. 

o Se você é atribuído uma sessão da tarde, sua renúncia só pode ser dispensada para outro endereço 

de sessão da tarde. 

o Em cada caso, a disponibilidade de lugares vai ser determinada apenas após acomodar os 

endereços servidos por rotas. 

o Os alunos cujas residências são atendidas pela via sempre terá prioridade à acomodações para 

creche. 

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. 

o Por favor, refira ao Manual do Aluno sobre diretrizes específicas para as classes K-2 

 



 

 

 
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:                                     Tel Res:                          Tel de trabalho: 

 

Nome(s) de aluno(s) 
Sobrenome 

 
Primeiro nome 

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  

 

http://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:                                     Tel Res:                          Tel de trabalho: 

                                                                                                                                                   

Nome(s) de aluno(s) 
Sobrenome 

 
Primeiro 
Nome 

Série 
2016-2017 

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) 

 

CUSTO ANNUAL DE ÔNIBUS: 
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  

http://www.abingtonps.org/

