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Informações sobre o transporte de ônibus 2018 - 2019 

 

As inscrições para o transporte de ônibus do ano letivo 2018 - 2019 já estão abertas. Por favor, verifique seu 
e-mail ou acesse o site do departamento de Transporte para obter mais informações: 
https://www.framingham.k12.ma.us/transportation  

O prazo de inscrição é até 15 de junho de 2018 

Os alunos não serão incluídos no ônibus a menos que um pedido de transporte de ônibus seja 
recebido e aprovado pelo Departamento de Transporte. Os pedidos de transporte recebidos após o prazo 
final de 15 de junho podem não ser processados até o início do ano letivo! 

O site também oferece instruções de login ilustradas, bem como um vídeo tutorial. 

 Instruções para solicitação de transporte  

PASSO 1: Inicie uma sessão no Portal Aspen X2 (http://bit.ly/FPSX2). Se é a primeira vez que você acessa 
o portal, o número de identificação LASID é senha 6 dígitos que seu filho usa para iniciar a sessão que é a 
data de nascimento do seu filho em AAAAMMDD (Ano/Mês/ Dia). Se seu filho está na High School ou na 
Middle School e já acessou o portal para obter outras informações, utilize o número de identificação LASID e a 
senha já criada para acessar o portal. 

• Se você está utilizando um aparelho móvel (como celular por exemplo), uma vez conectado à 
Internet, selecione “ver página completa” (View Full Site).   

• Se você está solicitando transporte para mais de um aluno, terá que iniciar uma sessão usando os 
dados de cada aluno pois o número de identificação LASID é individual. 

PASSO 2: Complete o formulário de solicitação de transporte. 

Revise cuidadosamente seu endereço e o e-mail que está no formulário.  Esta informação será utilizada para 
designar um ônibus para seu filho e para serem enviados os e-mails de confirmação e notificação. 

PASSO 3: Um e-mail de confirmação será enviado,  para o contato de e-mail principal no arquivo escolar 
do seu filho que aparece no formulário de solicitação de transporte. Se for pedido, anexe o e-mail de 
confirmação quando enviar o pagamento.  

PASSO 4: Efetue o pagamento. Alunos ingressando no jardim de infância a 6a série que moram dentro de 
2 milhas de sua escola designada e TODOS os alunos do 7o ao 12o ano são obrigados a pagar a taxa de 
ônibus de US $ 250 por criança/US $ 500 máximo por família. O prazo de pagamento da taxa de ônibus é 
até 31 de julho de 2018. Os pagamentos on-line agora são aceitos com cartão de crédito/débito e eCheck. 
Para pagar on-line, consulte este site: http://bit.ly/FPSBusFee. Cheque ou ordem de pagamento deve ser 
pago à cidade de Framingham e enviado pelo correio para; Centro de Informações aos Pais, 31 Flagg Dr., 
Porta 4A, Framingham MA 01702. Nenhum dinheiro será aceito. A taxa de ônibus será dispensada para os 
alunos que se qualificarem para o programa de refeições gratuitas/reduzidas. 

PASSO 5: Um e-mail de confirmação será enviado no final de agosto, com a informação do ônibus do aluno 
para o contato de e-mail principal que consta no arquivo escolar de seu filho, que aparece no formulário de 
solicitação de transporte. 
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Dúvidas? Entre em contato com o Departamento de Transportes em 508-626-9179 (segunda à sexta, das 8h 
às 16h). 
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