❖ Taxa reduzida para aplicações de aprovação / Pagamentos recebidos no escritório em ou antes de
14dejulho.
❖ Todos os passes entregues na sala de aula do aluno na primeira semana de aula se registrados até 10
deagosto.
❖ As inscrições / pagamentos recebidos em 15 de julho ou depois pagarão a tarifa total, que inclui uma
taxa administrativa. A taxa administrativa de US $ 25 por passageiro se aplica a todos os passageiros,
incluindo aqueles para os quais a taxa é reduzida ou isenta.

ESCOLAS PÚBLICAS DE
NORWOODresponsáveis: OS
ALUNOS DE 1ª A 12ª ANOS
2020 - 2021
TRANSPORTE DE ÔNIBUS
REGISTRO
DEPrezados pais /
QUE PLANEJAM PEGAR UM ÔNIBUS DEVEM SE REGISTAR, incluindo os alunos elegíveis para transporte
municipal (gratuito). Observe que a tarifa total do ônibus é de $ 300 por aluno, com um limite familiar de $ 750.
Os alunos da 1ª à 6ª série que moram a mais de 2 milhas da escola, e todos os alunos do jardim de infância, não precisam
pagar a taxa integral. Os alunos do jardim de infância receberão uma etiqueta de ônibus durante a orientação escolar e NÃO
precisam preencher este formulário.
O formulário preenchido e o pagamento reduzido devem ser recebidos no escritório o mais tardar no fechamento dos
negócios em 1º de julho. Oscarimbos
postais não constituem recibo de pagamento. Não nos responsabilizamos por correspondência perdida ou mal
direcionada.

Faça os cheques nominais a:
Mail to:

Norwood Public Schools

Norwood Public Schools Transportation Office, PO Box 67, Norwood, MA 02062-0067

Para sua conveniência, os passes também podem ser adquiridos on-line em: www.norwood.k12.ma.us

NENHUM DINHEIRO ACEITA ... LIGUE 781-440-5831 ou 781-440-5832 COM PERGUNTAS
Os
passes serão entregues na sala de aula do seu aluno na primeira semana de aula que for registrada até 10 deagosto.
Pai / responsável legal:

_________________________________________________________________

Endereço:

_________________________________________________________________

Número (s) de telefone:

_________________________________________________________________
Nome do aluno

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Marque todas as caixas que se aplicam:

escolar

Sérieem
setembro de
2020

□ Queremos nos inscrever para uma taxa reduzida passes ($ 275 por aluno, $ 725 limite familiar) recebidos até 14
de julho.
A partir de 15 de julho, os passes incluem a taxa administrativa. ($ 300 por aluno; $ 750 limite familiar).

□ Nós nos qualificamos para um passe livre (alunos da 1ª à 6ª série que moram a mais de 2 milhas da escola).
A partir de 15 de julho, os passes gratuitos incluem a taxa administrativa de $ 25.

□ Anexamos uma aplicação de Isenção de Taxa concluída com base em nosso nível de renda e ter incluído a
taxa administrativa de US $ 25 começando 15 dejulho.

Assinatura do pai / responsável legal:

