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O transporte para uma parada alternativa / creche não é garantido e está disponível de Kindergarten (jardim da 
infância) à 5a séries.  As solicitações serão analisadas pelo Departamento de Transporte.  Você será notificado sobre a 
aceitação ou recusa de transporte. Por favor, observe que o transporte pode não estar disponível no primeiro dia de aula.  
   
O aluno deve ir para e/ou vir desse endereço designado nos CINCO dias da semana. Para a segurança de seu filho, 
não há exceções à regra dos cinco dias. 
 
Por favor, ao escolher o local solicitado, esteja ciente que vamos atribuir a parada à esquina mais próxima da rota do 
ônibus. Se o seu filho necessita de um adulto para apanhá-lo, por favor, verifique se o provedor da creche estará 
disponível. 
  
As Escolas Públicas de Framingham não fornecem transporte para creches que tenham seu próprio sistema de 
transporte como: SMOC, YMCA, Suburban Athletic Club e Boys & Girls Club. Outros provedores que FPS não fornecem 
transporte são: Kindercare, Learning Zone e Longfellow Club. FPS não fornece transporte para locais de 
negócios/empresas ou endereços de trabalho. 

Se você está utilizando o programa antes/após a aula nos 5 dias por semana da escola do seu filho, o transporte FPS 
não estará disponível. Se sua criança está utilizando o transporte da creche - SMOC, YMCA, Suburban, Boys & Girls 
Club,  o transporte da  FPS não estará disponível.  
  
Para determinar a qualificação do transporte para os alunos, por favor, veja a lista de inelegibilidade de endereços 
listados no website do departamento de transporte FPS. 
 
ELEGÍVEL: O endereço de casa e a localização da creche está a mais de 2 milhas da escola do aluno. Se o local de 
parada alternativa/creche está a menos de 2 milhas da escola do aluno, ele se tornará inelegível.  
 
INELEGÍVEL: O endereço de casa está a menos de 2 milhas da escola do aluno. Os pedidos podem ser submetidos, 
no entanto, e serão revistos após a colocação de todos os alunos elegíveis. Caso o transporte esteja disponível, a taxa 
será de $250.00 por criança / $500.00 no máximo por família. 
 
Nome do aluno _______________________________________________________   LASID #_____________________  

Endereço _____ ______________________________________________   Telefone ____________________________  

Escola que frequenta __________________________________________________   Série _______________________ 

Nome dos pais/responsáveis _________________________________________________________________________  

Assinatura dos pais/responsáveis ________________________________________________   Data ________________ 

Ponto pela manhã – se diferente do endereço de casa: 

Nome da creche/babá________________________________________________________________________  

Endereço da creche/babá ____________________________________________________________________  

Ponto pela tarde - se diferente do endereço de casa: 

Nome da creche/babá _______________________________________________________________________  

Endereço da creche/babá ____________________________________________________________________ 

As Escolas Públicas de Framingham são equipadas para monitorar as atividades dos ônibus usando gravações 
audiovisuais.  Ao autorizar seu(a) filho(a) a ser transportado em um ônibus das Escolas Públicas de Framingham, você 
consente que seu(a) filho(a) seja filmado(a) ou tenha suas conversas gravadas. 

“Translations are a courtesy of FPS. Translators are not responsible for the content of the document.” RDS 5/7/2015 


