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Prezados(as) estudantes, pais, mães e famílias, 
 
No início deste ano ficamos muito empolgados por saber que a Van Pool 
Transportation tinha sido selecionada para prestar serviços de transporte 
especial para as escolas públicas de Framingham a partir de 1º de julho de 
2019.  Muitos de vocês devem conhecer a Van Pool, pois prestamos alguns 
serviços limitados em Framingham no passado, e através da ACCEPT 
Collaborative.  Temos escritórios por perto, em Hudson, Wrentham e Bedford, 
com escritórios adicionais em Duxbury, Fitchburg, Barre e Wilbraham.  
Atualmente atendemos a mais de 100 distritos escolares e transportamos mais 
de 5000 alunos em Massachusetts, diariamente.  Continuamos dedicados ao 
transporte especial; acreditamos que oferece o foco e a flexibilidade necessários 
para cumprir a nossa missão de colaborar de maneira positiva e significativa 
para o sucesso dos nossos alunos, escolas e comunidades.   
 
Realizamos diversas reuniões com administradores dos distritos escolares em 
preparação para o início de julho e estaremos disponíveis para discutir qualquer 
dúvida ou preocupação que vocês possam ter na quarta-feira, dia 5 de junho, às 
17h30.  A reunião será realizada na escola primária “Woodrow Wilson 
Elementary School”, em 169 Leland Street, Framingham, MA 01701, EUA.  Após 
essa reunião, entraremos em contato com vocês para nos apresentar e oferecer 
informações adicionais sobre a nossa empresa.  Enquanto isso, é possível nos 
conhecer melhor acessando o nosso site: www.vanpoolma.com. 
 
Uma das primeiras perguntas que normalmente fazem é onde estaremos 
situados.  Estamos em processo de abrir nosso novo escritório na area De 
Framingham.  Tendo atendido ao distrito e a muitos dos distritos vizinhos, 
nossos motoristas e monitores conhecem a área e os programas de educação 
especial dos quais nossos alunos participam.  Continuaremos a contratar na 
área, pois a natureza do nosso trabalho exige que estejamos prontos para rotas 
novas e em constante mudança, à medida que surgem.  Caso conheça alguém 
interessado em trabalhar conosco, dê à pessoa as nossas informações de 
contato, disponíveis no início desta página.   
 
Mudanças às vezes podem ser difíceis, mas também criam oportunidades.  
Estamos gratos por essa nova oportunidade e aguardamos ansiosamente pela 
reunião ou para conversar com vocês nas próximas semanas.  Quanto mais 
pudermos conhecer sobre vocês, seus filhos e suas metas de ensino, melhor.   
 
Estamos muito empolgados por atender as escolas públicas de Framingham e 
aguardamos o seu contato. 
 
 
Kevin Hinkamper 
Presidente 
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