
Barnstable Public School 
Programa de Creche Das Escolas 

Quarta e Quinta Série 

Antes da escola 

6:45-7:45am 

$5 por dia  

Programa  

Horas 

Custo 

Depois da escola 

2:45pm-5:30pm 

$160 por mês  

Pagamentos  
Os pagamentos antes e depois do atendimento são pagos mensalmente, com vencimento no 

primeiro dia do mês. O pagamento pode ser feito através do MySchoolBucks (preferencial) ou um 

cheque para a “Town of Barnstable ”ou dinheiro pode ser entregue ao Coordenador do Site. Se o 

seu aluno participou de Antes ou depois do atendimento por pelo menos 5 meses, o mês de jun-

ho é gratuito; caso contrário, seu pagamento de junho, será de 50% do custo listado acima. Se 

você não deseja mais participar do Antes e Depois Cuidado, notifique o Coordenador do Site. 

Deixando seu filho de manhã 

Os alunos serão admitidos no Before Care antes das 6:45 da manhã. Isso é para que nossa equipe 

possa se preparar para seus alunos. 

Tarde Pegar 

Os pais ou pessoas autorizadas devem buscar seus filhos até as 5:30pm. É de responsabilidade do 

pai / responsável para providenciar o transporte da criança. Uma taxa de retirada tardia de $10 a 

cada 15 minutos será avaliado. Às 5:45pm, a equipe começará a entrar em contato com os contatos 

de emergência listados para retirada. E se A coleta vai além das 6:00pm sem que a comunicação dos 

pais e contatos de emergência não possa ser alcançado, a polícia de Barnstable será notificada. 

Inscrição  
1. O preenchimento do formulário de inscrição deve ser recebido para ser considerado. 

https://forms.gle/e9VM3Zsdu7GW3gT2A 

2. A inscrição é o primeiro a chegar, primeiro a ser atendido, onde é dada prioridade aos alunos que 

retornam.  

3. Se vagas forem preenchidas, seu aluno será colocado em uma lista de espera.  

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o Coordenador do site ou o 

Coordenador de Distrito Antes e Depois, Dylan Gerald por e-mail gerald_dylan@mybps.us ou pelo 

telefone 508-790-6460, x1077. 

https://forms.gle/e9VM3Zsdu7GW3gT2A

