
ESCOLAS PÚBLICAS DE ASHLAND

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE TRANSPORTE

ANO ESCOLAR 2022-2023

ESTE FORMULÁRIO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO PARA À ESCOLA.  É NECESSÁRIO APENAS UM FORMULÁRIO

POR FAMÍLIA.  ESTE FORMULÁRIO DEVE SER RENOVADO A CADA ANO ESCOLAR.

Nome dos

Pais/Responsável 1

Nome dos

Pais/Responsável 2

Endereço dos

Pais/Responsável 1

Endereço dos

Pais/Responsável 2

Telefone dos

Pais/Responsável 1

Telefone dos

Pais/Responsável 1

SOBRENOME  DO ESTUDANTE NOME DO ESTUDANTE SÉRIE EM 2022-2023 NOME DA ESCOLA

A taxa do ônibus escolar deve ser paga até o dia 1° de maio de 2022. Os formulários recebidos depois dessa data talvez não possam ser

processados até o dia 1° de setembro.  Não poderemos garantir uma vaga no ônibus para qualquer estudante que envie registration depois do dia

1° de maio.  Todos os assentos do ônibus serão preenchidos por ordem de chegada dos formulários.  Por favor envie seu formulário pelo correio

junto com o check or ordem de pagamento com a taxa apropriada ($ 360 por estudante/$720 limite máximo por família – formulários recebidos

antes do dia 1° de maio receberão desconto: $290 / 580) o check dever ser nominal à Ashland Public Schools-Bus Fee.  Pagamentos podem

ser feitos online: https://epay.cityhallsystems.com. Nenhum passe de ônibus será dado até que o pagamento seja recebido. Envie este

formulário para: Ashland Public Schools, Business Office, 87 West Union St., Ashland, MA 01721. Ligue para Tamara Saviatto (508) 532-4007 se

houver qualquer dúvida.

● Nós qualificamos para o transporte gratuíto (Séries K-6 morando há mais de 2 milhas da escola)

● Gostaríamos de registrar para o transporte com o pagamento da taxa de ($360 por estudante / $ 720 limite máximo por família –

formulários recebidos antes do dia 1° de maio receberão desconto ($ 290 / $ 580) Você tem a opção de pagar o valor total, podendo

pagar metade de sua taxa até 1º de maio de 2022 e a metade restante até 1º de junho de 2022. (você ainda receberá o desconto usando

essa opção). Seu(s) filho(s) não será(ão) atribuído(s) a um assento no ônibus até que a taxa total de inscrição seja recebida.

● Sua criança não será registrada para o ônibus escolar até que a taxa do transporte seja recebida.

● Estamos solicitando isenção da taxa de transporte (Formulários DEVEM ainda serem enviados até o dia 1° de maio.  Isenção para a taxa

de transporte está disponível para as famílias que se qualificam com baixa renda familiar.   Se você checar essa opção, por favor

complete o formulário de Isenção e anexar um comprovante de verificação de renda.  Formulários de Isenção da Taxa de Transporte

deverão ser recebidos em nosso escritório até o dia 15 de maio de 2022.

Assinatura dos Pais/Responsaveis:  ______________________________________________________________________________

A sua criança tem alergia severa ou outra condição médica que você gostaria que o motorista do ônibus estivesse ciente?

___________________________________________________________________________________________________________

-apenas para uso em escritório -
Data Recebida Montante Recebido CHEQUE # OUTRA

https://epay.cityhallsystems.com

