
Atualização de Transporte Escolar:  28/08/19 

 

Notificação de: Escolas Públicas de Northborough & Southborough 

Boa noite: 
 
Como Superintendente de Escolas, eu esperava que houvesse um começo de transporte 
escolar tranquilo esse ano letivo, pois muito esforço foi dedicado para melhorar o modo como o 
Distrito fornece serviços de transporte escolar aos seus alunos. Embora o transporte escolar 
tenha sido tranquilo para muitas famílias, para outras, isso não aconteceu. Independentemente 
de qualquer coisa, é minha responsabilidade garantir que todos os problemas são resolvidos, e 
isso é a minha prioridade principal. Peço desculpas àquelas famílias e alunos que, hoje, foram 
impactados pelos serviços de transporte escolar do Distrito. O foco do primeiro dia de aula 
deveria ser em dar um início espetacular para nossos alunos ao invés de tentar resolver 
problemas de transporte. 
 
Reuni a equipe do Departamento de Transporte hoje à tarde para identificar o que aconteceu, o 
porquê e o que precisa ser feito entre agora e amanhã cedo. O problema com os ônibus que 
saem mais tarde da escola hoje à tarde foi devido a um erro eletrônico, o qual o Departamento 
de Tecnologia está trabalhando para resolver. Estamos trabalhando em parceria com a 
empresa de transporte NRT para assegurar que os alunos sejam buscados e levados de modo 
seguro e pontual amanhã, quinta-feira, 29 de agosto de 2019. 
 
Amanhã cedo, seu(s) filho(s) deverão esperar no ponto de ônibus o qual ele(s) foi(foram) 
pego(s) hoje de manhã, 28 de agosto de 2019. As rotas da tarde estão sendo presentemente 
corrigidas para as rotas S3, S9, S12 e S14 de Southborough e serão fornecidas aos motoristas 
da NRT. 
 
Por favor, esteja certo de que estamos ativamente trabalhando para resolver todos os 
problemas que foram recebidos. Postaremos as atualizações das rotas domingo à noite, dia 1o 
de setembro de 2019, às 18h. 

 
Link para a webpage:  NBORO Transportation  

 
 
Respeitosamente, 

 
 
Gregory L. Martineau 
Superintendente de Escolas 
 


