
Sexta-feira, 16 de agosto de 2019 
 
 
Prezados Pais e Responsáveis: 
 
Com o início do ano letivo 2019-2020 rapidamente se aproximando, gostaríamos de            
compartilhar com as famílias algumas novidades sobre transporte escolar. Primeiramente,          
sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019, o Distrito forneceu as primeiras versões das rotas de                
ônibus para a empresa North Reading Transportation (NRT) para serem revisadas e para             
receber feedback sobre essas rotas. Além disso, os motoristas de ônibus receberam as rotas,              
receberam as primeiras versões das mesmas e tiveram a oportunidade de dar sua opinião              
sobre elas.  
  
Como parte do contrato de transporte dos distritos com a NRT, exige-se que os motoristas de                
ônibus façam o trajeto de suas rotas antes do início do ano letivo. A NRT garante que isso já                   
ocorreu ou certamente ocorrerá. Além disso, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019, a equipe               
de liderança do Distrito e os diretores escolares se reuniram com os motoristas de ônibus para                
darem a estes as boas vindas e compartilhar expectativas. Sexta-feira, 16 de agosto de 2019, o                
Departamento de Transporte do Distrito já revisou as sugestões dos motoristas e aderiram a              
muitas de suas recomendações quanto às rotas. 
 
Quando as rotas de ônibus serão publicadas? 
Segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019, às 16h, o Distrito publicará as rotas de Transporte na                 
webpage do website do Distrito www.nsboro.k12.ma.us. Pedimos que os pais/responsáveis          
revisem as rotas e comuniquem quaisquer dúvidas ou perguntas usando o Formulário de             
Comunicação de Transporte NSBORO (NSBORO Transportation Communication Form). 
  
Onde as rotas serão publicadas? 
The District Transporation Webpage 
 
Quando serão feitas as mudanças sugeridas às rotas? 
Na sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019, todas as rotas se tornarão permanentes até               
sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Nenhuma mudança será feita às rotas a menos que                
seja devido a algum problema de segurança. Todas as mudanças requisitadas serão            
revisadas e implementadas segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. O propósito de não              
fazer nenhuma mudança até setembro a essas rotas é para que os motoristas aprendam suas               
rotas. 
 
E se eu tiver uma preocupação, pergunta ou sugestão? 
Por favor revise as Perguntas Feitas Frequentemente [Frequently Asked Questions (FAQs)] 
localizadas no website. 
 

https://www.nsboro.k12.ma.us/transportation


Se você identificar um problema de segurança ou se estiver requisitando uma mudança nas              
paradas do ônibus, pedimos que você comunique isso online pelo formulário NSBORO            
Transportation Communication Form. Essas preocupações/pedidos serão revisados pelo        
departamento de coordenação de Transporte, em consulta com outros, e mudanças serão            
implementadas, caso sejam necessárias. 
  
Implementações Futuras: O Distrito iniciará um programa piloto em aplicativo chamado “Lá            
Vem o Ônibus (“Here Comes The Bus”) em pequena escala inicialmente, como um teste do               
conceito. Três rotas serão selecionadas, uma de cada distrito, para usar o aplicativo. A partir               
desse programa piloto em pequena escala, o Distrito determinará se é viável implementar esse              
programa em larga escala. Mais informações sobre esse programa piloto serão compartilhadas            
brevemente. 
 
Finalmente, é importante lembrar famílias e responsáveis de que uma operação de transporte             
bem-sucedida exige parceria forte entre as famílias, o Distrito e a empresa de ônibus. No início                
do ano letivo, espera-se que pequenas mudanças e ajustes precisarão ser feitos, pois             
estaremos transportando mais de 4 mil alunos. Agradecemos sua parceria e paciência.  
 
Sinceramente, 
 
 
Pauline Joncas Rebecca Pellegrino 
Coordenadora de Transporte                        Diretora de Finanças e Operações 
 
 

https://forms.gle/xpcSSNGFTmk11ypx6
https://forms.gle/xpcSSNGFTmk11ypx6

