
Aplicação para Transporte – Escolas Públicas de Framingham 
Ano Escolar 2019 - 2020 

O transporte de ônibus será providenciado durante o ano escolar 2019/2020 de acordo com a política de transporte das 
Escolas Públicas de Framingham. 
  
Para determinar a elegibilidade dos estudantes para o transporte nas séries Kindergarten (jardim da infância) à 6a, favor 
referir-se ao site: www.framingham.k12.ma.us/transportation. Endereços inelegíveis estão listados no site das Escolas 
Públicas de Framingham.  
 
O custo para o ano escolar 2019/2020 será $250.00 por criança / $500.00 máximo por família. O prazo de pagamento 
da taxa de ônibus é até 31 de julho de 2019. 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. # 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. 
 
Dispensa de Pagamento de Taxa: estudantes que se qualificam para Refeições Grátis / Reduzidas podem ser 
dispensados do pagamento de transporte. A aplicação para Refeições Grátis / Reduzidas (Free/Reduced Meals) deve ser 
preenchida todos os anos em agosto. Se o formulário não for completado, a família será obrigada a pagar o custo do 
transporte de ônibus acima. Os privilégios de transporte de ônibus serão suspensos até que o pedido de dispensa de 
pagamento seja aprovado ou até que a taxa seja paga. A aplicação para Refeições Grátis / Reduzidas (Free/Reduced 
Meals) estará disponível online e fornecida à sua criança na escola em 08/01/2019. 
http://www.framingham.k12.ma.us/foodservice.cfm 
 
Estudantes inelegíveis para o Transporte de Ônibus: 

* Estudantes nas séries Kindergarten (jardim da infância) à 6ª que moram a menos de duas milhas de sua escola; e 
* Todos os estudantes nas séries 7ª à 12ª. 

 
Opção para poder comprar um assento no ônibus para estudantes que são inelegíveis para o transporte 
Todos os estudantes inelegíveis tem a opção de aplicar para ter um assento num ônibus do distrito escolar. As solicitações 
serão revisadas na seguinte ordem de prioridade:  

Primeiro: Aqueles que moram a mais de 2 milhas da sua escola 
Segundo: Aqueles que moram a mais de 1 e menos que 2 milhas da sua escola  
Terceiro: Aqueles que moram a menos de 1 milha da sua escola  

 
A aprovação da solicitação para transporte para estudantes inelegíveis será baseada na disponibilidade de espaço. O 
transporte não é garantido. Todos os estudantes inelegíveis que conseguirem um assento no ônibus terão que pagar o custo 
de transporte ou se qualificar para a dispensa do pagamento (ver acima).  
 
Nome do aluno __________________________________ Data de nascimento __________ LASID #________________ 

Endereço __________________________________________________ Telefone de casa ________________________  

Escola no ano escolar 19-20 _________________________________________   Série no ano escolar 19-20 _________ 

Nome do Pai ou da Mãe _____________________________________________________________________________  

Assinatura do Pai ou da Mãe ___________________________________________________   Data ________________ 

Opção de Pagamento: Cheque ou Money Order _______________ Aplicação (Free/Reduced Meals): __________ 

Plano de Chegada (ida à escola pela manhã): 
Transporte Escolar Público              Sim________                     Não _________ 
Séries Kindergarten (jardim da infância) à 5ª somente.  Para solicitar uma parada alternativa, favor preencher a aplicação Alternate Stop / Daycare 
Transportation Request 
 
Plano de Saída (deixar de tarde):  
Transporte Escolar Público              Sim________                     Não _________ 
Séries   Kindergarten (jardim da infância) à 6ªsomente.  Para solicitar uma parada alternativa, favor preencher a aplicação Alternate Stop / Daycare 
Transportation Request.  
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. CAI 7/11/2016 

http://bit.ly/FPSBusFee

