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Pedido de transporte de ônibus estudantil
PEDIDO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS PARA O ANO ESCOLAR 2021-2022

Por favor, preencha um formulário separado para cada aluno.

Todas as inscrições de ônibus devem ser devolvidas ao Escritório de Transporte até 1º de junho de 2021 com um
depósito (se aplicável) de $ 100,00 por passageiro.

Pagamento FINAL devido em 21 de junho de 2021

Por favor, faça o cheque nominal a Escolas Públicas de Salem . Correio para Escolas Públicas de Salem, Escritório
de Transporte, Avenida Highland 29, Salem, MA 01970

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SALEM

SEM TAXAS DE TRANSPORTE

SEM taxa de transporte será fornecido para alunos nas seguintes distâncias:

2ª série: quem mora a 1 ou mais milhas da escola matriculada

3ª a 5ª série: quem mora a 1,5 ou mais milhas de sua escola matriculada

6ª série: quem mora a 2 ou mais milhas de sua escola matriculada

TRANSPORTE PAGO

O transporte será fornecido, se o espaço permitir , por uma taxa para as seguintes distâncias:

Do 3º ao 5º ano: quem mora a mais de 1 milha, mas a menos de 2,4 km de distância da escola matriculada

6ª série: quem mora a mais de 1 milha, mas a menos de 2 milhas de distância da escola matriculada

Do 7º ao 12º ano: quem mora a mais de 1 milha de distância da escola matriculada

As inscrições de dificuldades estarão disponíveis para você solicitar uma taxa reduzida ou transporte gratuito.
NENHUMA TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ REDUZIDA a menos que um requerimento de dificuldade seja
preenchido e os documentos apropriados sejam devolvidos ao escritório de transporte. Você será contatado
diretamente pelo departamento de transporte se precisar desta opção e indicar isso no formulário abaixo.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito integralmente. O PAGAMENTO DE VIAGEM REDONDA (de ida e volta para a escola)
é de $ 250,00 por aluno com um limite familiar de $ 400,00. O PAGAMENTO DE VIAGEM SÓ (casa para escola ou
escola para casa) é de $ 150,00. O pagamento total é devido em ou antes de 21 de junho de 2021 para reservar o
transporte. As inscrições recebidas ou incompletas após 21 de junho de 2021 serão processadas após a
primeira semana de aula . As formas de pagamento aceitáveis são: cheques pessoais, cheques bancários /
ordens de pagamento ou dinheiro. Pagamentos com cartão de crédito não são aceitos.

PASSES DE ÔNIBUS

Os passes de ônibus serão enviados para o endereço do aluno no arquivo antes do início das aulas. Todos os
alunos deverão apresentar seus passes de ônibus no primeiro dia de aula e todos os dias depois. Haverá uma taxa
de $ 5,00 (séries K-5) e $ 10,00 (séries 6-12) para um passe de substituição. Os alunos não serão permitidos em
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um ônibus sem um passe de ônibus.

PARADAS DE ÔNIBUS ESCOLAR

Os ônibus buscam os alunos em pontos de ônibus comuns. Cada passe de ônibus terá o ponto de ônibus e a hora
de chegada do ônibus impressos no passe. Os motoristas de ônibus não têm permissão para fazer alterações,
acréscimos ou exclusões em qualquer ponto de ônibus. Todos os alunos do jardim de infância e da primeira
série devem ser atendidos e levados do ônibus escolar por um pai / responsável ou adulto que tenha sido
autorizado pelos pais / responsáveis da criança.

Student Name

Student ID#

Student Grade Level

Student Escola

Escolha seu aluno no menu suspenso e responda às seguintes perguntas.

Endereço *

Número de telefone diurno *

Nome da pessoa que preencheu este formulário *

Nome e número de telefone do contato de emergência *

Por favor escolha um *

Ida e volta

Apenas manhã



Tarde apenas

Local de entrega (se diferente do seu endereço residencial)

Se o pagamento for exigido para o seu aluno, você precisará de ajuda financeira para pagar a taxa? (O
transporte entrará em contato com você diretamente)
*

sim

Não

Protocolos de transporte das escolas públicas de Salem A segurança do aluno é nossa maior prioridade. Para
manter um ambiente seguro para seu filho e outras crianças no ônibus escolar, a Política do Ônibus do
Estudante está sempre em vigor quando os alunos estão no ônibus. As questões de comportamento serão
tratadas de acordo com a política da escola. Todas as regras e expectativas da escola permanecem em vigor
para os alunos quando estiverem no ônibus escolar. Exigimos o seguinte: * Os alunos cooperam e são
respeitosos com o motorista do ônibus em todos os momentos. * Os alunos permanecem sentados durante
toda a viagem de ônibus. * Os alunos devem ser respeitosos uns com os outros, mantendo as mãos e os
pertences para si. * Nenhum alimento, chiclete ou bebida pode ser consumido durante a viagem de ônibus, a
menos que seja por necessidade médica. Além disso, para o ano letivo de 2021-22, os seguintes protocolos
estarão em vigor: * Todos os alunos deverão usar máscara no ônibus. * Os alunos não podem andar de ônibus
se apresentarem algum sintoma de doença ou se alguém em sua casa estiver doente. * Os alunos deverão
usar desinfetante para as mãos ao embarcarem no ônibus. * Os alunos deverão sentar-se sozinhos e na
cadeira designada. O diretor ou assistente do diretor pode disciplinar os alunos por comportamento inaceitável
em ônibus escolares da seguinte forma: * Advertência verbal * Advertência por escrito * Perda temporária de
privilégios de ônibus * Perda indefinida de privilégios de ônibus Como a natureza do mau comportamento pode
variar muito, o diretor pode usar o acima medidas disciplinares em qualquer ordem. Para garantir a segurança
de todos os alunos, o distrito reserva-se o direito de monitorar os ônibus por meio de vídeo de vigilância. Os
vídeos serão monitorados apenas no caso de um incidente pelo diretor da escola e / ou pela administração do
distrito e permanecerão propriedade das Escolas Públicas de Salem. Ao assinar abaixo, reconheço e
concordo com esses protocolos.

  I understand and agree to follow the terms and conditions described above.

  I assert that I DO NOT AGREE with the terms and conditions described above.

Parent/ Guardian Name

Parent/ Guardian Email

Parent/ Guardian Phone

Information entered on this form will be visible to the post admins and ParentSquare admins



Signature

 

Date


