ESCOLA PÚBLICA ABINGTON
PEDIDO DE TRANSPORTE
NÓS ESTAMOS ACEITANDO AGORA APLICAÇÕES E PAGAMENTOS EM LINHA DA BARRA-ÔNIBUS
PARA & FROM Um Alternativo PARAGEM DE AUTOCARROS
2020 – 2021 ANO LETIVO
Se possível, por favor, atribua o meu filho/filhos para o ponto de ônibus mais próximo ao endereço listado ao lado de seu nome. Eu
compreendo que o passageiros não é garantido e que este pedido está sujeito aos critérios alistados abaixo e ao pagamento da taxa.

Por favor, imprima claramente
Nome do pai/guardião:
Endereço Residencial:
Telefone preferencial #:
Alternate Phone #:
Uma paragem de autocarro alternativo AM & PM de segunda a sexta-feira
ENDEREÇO ALTERNATIVO:
Sobrenome do estudante
Primeiro nome
Grau
2020-2021
1.
2.
3.
4.

Escola
atribuída

School Use
Only

CRITÉRIOS: apenas uma parada alternativa é permitida. O Stop alternativo solicitado deve:
1) Estar em uma rota agendada para a escola designada pela criança; 2 Seja permanente e a mesma a.m. & p.m. for all
days; 3) conformam-se às directrizes do transporte K-2 se o pedido for para um estudante das classes K-2. (Ver outro
lado)
Custo anual do barramento:
A taxa para o ano escolar é de $255 por aluno com um boné de família de $510. (Nota: a taxa de transporte está sujeita a
alterações.). A taxa é reembolsável Só Se o serviço não puder ser fornecido. Os reembolsos estão sujeitos ao processo de mandado
de cidade e podem demorar até quatro semanas para serem concluídos.
1.

2.

Por favor, devolva este pedido e pagamento integral até 1 de julho, para cada aluno listado acima. Este pagamento garante
que o seu filho/filhos, sujeito à disponibilidade de um assento (s), está incluído na lista de ônibus como rotas são
desenvolvidas durante o verão.
Aplicações umd pagamentos recebidos após 1 de julho, será acomodado somente se o espaço e o roteamento permitirem.

ESTAMOS ACEITANDO PAGAMENTOS ON-LINE DE ÔNIBUS. POR FAVOR, VÁ PARA www.abingtonps.org

Clique Pagamentos online-efetue login na sua conta ou crie uma conta para a minha escola Bucks Ou
Fazer verificações a pagar para ABINGTON ESCOLAS PÚBLICAS – TAXA DE ÔNIBUS.
Total fechado $ _

Cheque

Pagamento em linha _ _

Correio para o escritório do Superintendente ou enviar através do PrincipParado escritório. Endereçar todos os
envelopes da seguinte forma:
Abington Public Schools, transporte rodoviário, 1071 Washington Street, Abington MA, 02351
Eu compreendo que o passageiros não é garantido, porque é dependente Suficiente financiamento e assentos disponíveis. Eu li,
compreendo e aceito todas as regras e regulamentos, e eu revisei as regras de conduta de ônibus com meu filho/filhos.
Assinatura do pai/guardião _________________________________ Data______________________

