ESCOLAS PÚBLICAS DE ABINGTON
DIRETRIZES DE TRANSPORTE K-2
PARA TRANSPORTE BASEADO EM TAXAS
Todos os estudantes de ônibus K-2 elegíveis devem andar no ônibus para o
qual são designados para a escola e para serem pegos e deixados em seus pontos de
ônibus designados. Os alunos serão convidados a caminhar até um ponto de ônibus
comum. Nessa situação, a criança deve ser acompanhada à parada por um dos pais ou
responsável. A responsabilidade de segurança para escoltar uma criança de e para o
ponto de ônibus deve recair sobre os pais ou responsáveis do jovem envolvido.
Os pais ou responsáveis pelos alunos são responsáveis pela supervisão até o momento
em que a criança embarca no ônibus pela manhã e depois que a criança sai do ônibus
no final do dia letivo. Uma vez que a criança embarca no ônibus – e somente nesse
momento – ele ou ela se torna responsabilidade do distrito escolar. Tal
responsabilidade terminará quando a criança for entregue no ponto de ônibus regular
no final do dia letivo. Espera-se também que todos os alunos estejam no ponto de
ônibus cinco minutos antes da chegada do ônibus. Os motoristas de ônibus foram
instruídos a não parar se nenhuma criança estiver esperando. Por razões de segurança,
é mais importante que um pai ou responsável esteja no ponto de ônibus para receber a
criança que volta para casa.
Como sempre, a segurança é de importância primária. Nos pontos de ônibus e nos ônibus
escolares, espera-se que os alunos sejam bem comportados e cooperativos o tempo todo. Um
aluno que se comporta repetidamente mal ou que por suas ações representa uma ameaça à
segurança de outras pessoas no ônibus pode ser suspenso, e se tal comportamento continuar, os
privilégios de ônibus podem ser removidos por um período maior de tempo.

1. Os alunos serão pegos e deixados em uma parada consistente de segunda a sextafeira. As paradas designadas serão determinadas com base na localização dos
alunos. Serão utilizadas paradas em grupo. A responsabilidade de escoltar uma
criança do outro lado da rua quando as calçadas estiverem apenas de um lado
e/ou onde o ponto de ônibus estiver do lado oposto da rua deve recair sobre os
pais ou responsáveis do aluno envolvido.
2. Você pode solicitar outro ponto de ônibus regular estabelecido, exceto para sua
casa, mediante o recebimento da taxa de transporte desde que:
• A parada é em uma rota programada para a escola do seu filho
• O acordo é permanente e o mesmo para todos os dias
• Há espaço disponível no ônibus

No entanto, se você solicitar uma parada alternativa, você será avaliado a taxa
de transporte de US $ 255. 00 por aluno com 510 dólares. 00 boné da família.

