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Perguntas e Respostas sobre o Passe de Ônibus
1. QUEM É ELEGÍVEL PARA RECEBER TRANSPORTE, ÀS CUSTAS DA CIDADE?

Todos os alunos das séries K-6 que residem a mais de duas milhas de sua respectiva escola em seu
distrito.

2. QUEM NÃO É ELEGÍVEL PARA RECEBER TRANSPORTE, ÀS CUSTAS DA CIDADE E OU
OBRIGADO A PAGAR?
Todos os alunos das séries K-6 que residem a duas milhas ou menos de sua respectiva escola em seu
distrito.
Todos os alunos das séries 7-12, independentemente da distância, são obrigados a pagar pelo
transporte.

3. COMO POSSO SABER SE MINHA CASA ESTÁ A DUAS MILHAS OU MENOS DA ESCOLA QUE
MINHA CRIANÇA FREQUENTA?
Há uma lista de endereços disponíveis para informações no site das Escolas de Barnstable abaixo da
página de transporte.  https://www.barnstable.k12.ma.us/

4. COMO É FEITA A DETERMINAÇÃO DE DUAS MILHAS?
De acordo com a lei Estadual, é medida a rota de veículos mais curta da calçada ou via pública em
frente ou mais próxima à casa da criança até a via pública mais próxima da escola que o aluno estuda.

5. O QUE DEVO FAZER SE EU DISCORDAR DA MEDIÇÃO DE MILHA DO DEPARTAMENTO
ESCOLAR?
Você pode contactar a diretora de transportes, Sandy Gifford em 508-790-6498. Se a distância da
milhagem oficial parecer ser mínima ou for contestada, a medida da escola será a determinação final.

6. ONDE O ÔNIBUS IRÁ PEGAR OU DEIXAR A MINHA CRIANÇA EM CASA?
As crianças vão caminhar até um ponto de ônibus comum. Faremos todos os esforços para ter essa
distância não superior a 1 milha. Os pontos de ônibus serão estabelecidos, aprovados, administrados e
verificados somente pela diretora de transportes. Os alunos não têm o direito de serem pegos ou
entregues na rua ou em frente da casa em que moram. Todas as paradas serão em esquinas, sempre
que possível, de modo a torná-las justas e consistentes para todos. Os pontos de ônibus são
estabelecidos de acordo com a política do Comitê Escolar e a lei Estadual. No caso de novos
residentes, você pode estar em uma área que pode exigir a emissão de um novo ponto de ônibus.
Enquanto a área é revisada e, se necessário, um ponto de ônibus novo precisar ser adicionado, os
alunos irão usar o ponto de ônibus mais próximo até serem capazes de usar o ponto de ônibus novo.
Os pais são responsáveis de garantir que a sua criança esteja no ponto de ônibus correto. Qualquer
criança esperando em um ponto ou localização não autorizada e não permitida pelo departamento de
transportes, não poderá pegar o ônibus. Não assuma que os pontos serão no mesmo local que no ano
anterior, sendo que eles podem mudar devido a localização de alunos e população. Os motoristas de
ônibus não podem fazer mudanças, adições ou cancelar qualquer rota ou parada. Enquanto a lei exige
que os departamentos escolares forneçam o transporte, aqueles alunos que não estão seguindo as
regras do Estado, não remove a responsabilidade dos pais de supervisionar a criança até ela embarcar
no ônibus pela manhã e na chegada em casa ao final do dia. No momento que a criança entra dentro
do ônibus e somente à partir deste momento, a criança torna-se responsabilidade do distrito escolar.
Tal responsabilidade deve terminar quando a criança é entregue na parada de ônibus no final do dia
escolar. Todos os alunos do Kindergarten devem ter a presença de um adulto no momento do ônibus
passar. Os alunos do Kindergarten serão devolvidos à escola em caso de um adulto não estiver
presente no ponto.

7. POSSO ESCOLHER OUTRO PONTO DE ÔNIBUS ALÉM DO PONTO DETERMINADO PARA
A MINHA CRIANÇA?
OS ALUNOS DEVEM EMBARCAR E DESEMBARCAR SOMENTE NO PONTO DE
ÔNIBUS ESTIPULADO. Se for solicitada uma parada alternativa, ela deverá ser pré-aprovada,
enquanto se aguarda espaço no ônibus, será a parada de ônibus mais próxima
existente e, no caso de escolas primárias, deverá estar localizada no distrito daquela escola.
As solicitações de paradas alternativas (se concedidas) podem ser feitas SOMENTE pelas
seguintes razões - NÃO há exceções:



(A.) daycare (creche) licenciada (B.) pai/mãe com a custódia compartilhada ou (C.) o local de
trabalho de um aluno… o critério incluso e taxas definidos na Seção #9 devem ser aplicados,
baseados na série e distância. Uma solicitação de parada alternativa NÃO é um requisito e as
solicitações podem não ser concedidas. Não são permitidas visitas à casa de amigos, endereços
temporários para uso enquanto os pais estão de férias, em viagens de negócios, etc., não são

permitidos, você deve providenciar seu próprio transporte.

#7B) O aluno não se torna um problema de disciplina.
#7C) Apenas uma parada alternativa por criança é permitida. A parada alternativa, se aprovada, deve
ser consistente.

8. E SE EU SOMENTE PRECISAR DO ÔNIBUS NA IDA OU VOLTA DA ESCOLA OU SOMENTE
POR  2 OU 3 DIAS DA SEMANA?
O custo para todos os alunos é o mesmo. A quantidade de vezes que você usa o ônibus não importa,
os custos de operar o ônibus não podem ser rateados de acordo com o uso diário. Não há passes
baseados em “escolha de dias”. AS TAXAS NÃO SÃO RATEADAS.

9. QUAL É O CUSTO DO ÔNIBUS?
O valor da taxa será determinado anualmente. A taxa para o ano escolar de 2022/2023 é a seguinte:
∙A taxa é de $200,00 para a primeira criança, $200,00 para a segunda criança da mesma família e o
máximo para uma família é de $400,00 por ano, independente da data de entrada no sistema escolar.
A perda do passe do ônibus resultará em uma taxa de $5,00 para a emissão de um novo passe.
Por favor, consulte a aplicação para taxa com desconto, se disponível. As rotas de ônibus são
concluídas o mais rápido possível, a fim de estabelecer prazos e fornecer as informações ao público.
Os alunos DEVEM ter um passe de ônibus para entrar no ônibus.

10. QUANDO EU TEREI DE PAGAR PELO PASSE DE ÔNIBUS?
Você pode fazer pagamentos a qualquer momento – NO ENTANTO Todas as taxas devem ser pagas
integralmente antes de obter um passe de ônibus. Não podemos emitir um passe sem o pagamento
COMPLETO. Aplicações, pagamentos e qualquer papelada de qualificação devem ser completados e
trazidos para o departamento de Transporte ou enviados pelo correio. *Veja a aplicação do passe de
ônibus para métodos de pagamento. * Os alunos que entrarem no sistema escolar após o início das
aulas serão aceitos com base na disponibilidade de espaço em um ônibus e se já houver uma parada
existente na rota. Se for solicitado um reembolso, ele deverá ser feito por escrito ao Departamento de
Transporte, antes de 31 de janeiro. NENHUM REEMBOLSO SERÁ EMITIDO APÓS ESTA
DATA. Novos residentes podem pagar pelo ônibus à medida que entram na escola e se matriculam.
Informações sobre ônibus, paradas e horários serão configurados após a conclusão da matrícula.

11. EXISTE ALGUMA PROVISÃO PARA O CANCELAMENTO DA TAXA?
Por favor, consulte o formulário "Sharing Information" (Compartilhando Informações). Não
determinamos a Elegibilidade Financeira. É de sua responsabilidade solicitar e verificar seu
status com o Programa de Serviços Alimentícios. Seguimos a determinação que é feita pelos
Serviços de Alimentação e não podemos mudar nenhuma determinação feita por eles. Até que
uma determinação seja feita, você é responsável pelo transporte de seu filho de e para a escola.
Qualificar-se para o Programa Federal de Alimentação NÃO o qualifica automaticamente para
um passe de ônibus. Se você se qualificar para lanche reduzido, você deve pagar a taxa antes
da emissão de um passe de ônibus e se for qualificado gratuitamente, significa que não
podemos cobrar a taxa. Todos os assentos de ônibus para alunos não autorizados (taxa) são
baseados no espaço do ônibus, por ordem de chegada. Observe que, caso você resida na zona de
caminhada existente de 1 milha, dentro do distrito de sua escola, não será considerada a isenção
de taxas de inscrição. O valor total da taxa deve ser processado. Se você não puder fornecer esta
taxa, residindo dentro da zona de caminhada, seu filho continuará sendo um andador.

12. PARA ONDE EU ENVIO O PAGAMENTO E OS FORMULÁRIOS/O QUE EU FAÇO COM O
PASSE DE ÔNIBUS ANTIGO 21/22?
Todos os formulários, sejam eles uma aplicação "PAGA" ou "GRATUITA", devem ser
devolvidos ao Departamento de Transporte das Escolas Públicas de Barnstable, C/O Sandy
Gifford OU Beth Metell em 835 Falmouth Road, Hyannis, MA. 02601. Os cheques devem
ser nominais a Barnstable Public Schools - Escreva Transportation na seção de “Memo”,



junto com o nome(s) de sua(s) criança(s). Também aceitamos Mastercard ou Visa para
pagamento, consulte a aplicação sobre como utilizar este método. Você também pode
pagar através de sua conta do School Bucks.

Todos os passes de ônibus 21/22 são nulos no final do ano letivo 21/22. Você pode levá-los ao
Departamento de Transporte ou entregá-los nos dias de retirada dos Passes de Ônibus. Por
favor, observe que as Escolas Públicas de Barnstable, Política de ônibus estudantil, estão sempre em
vigor, pois andar de ônibus escolar é um privilégio e deve permanecer seguro para todos os
passageiros. As questões de comportamento serão tratadas de acordo com a Política Escolar.
Suspensão e/ou revogação dos privilégios de andar de ônibus, por qualquer aluno, não acarretará
reembolso das taxas de ônibus por qualquer motivo.


