20 de julho de 2020
Inscrições abertas para o transporte escolar para o ano letivo de 2020-2021
Para organizar o serviço de ônibus de forma mais eficiente para os alunos, o Serviço de
Transporte de Estudantes (Student Transportation Services, STS) do Sudoeste de
Ontário introduziu um sistema de inscrição obrigatório para os alunos que estão
qualificados a usar o serviço de ônibus. Ele não se aplica àqueles que utilizam
transporte especializado em razão de necessidades especiais.
Devido às limitações impostas pelo governo ao número de estudantes que podem ocupar
o mesmo ônibus e para permitir o rastreamento de pessoas em contato com infectados
no contexto da luta contra a COVID-19, a inscrição será o único critério para a
designação do transporte aos usuários. Nos anos anteriores, as inscrições eram feitas
automaticamente.
As diretrizes do Ministério da Educação reduziram a capacidade dos ônibus em todo o
sistema de transporte em 60%, aproximadamente. Não há ônibus ou motoristas
adicionais suficientes para atender à demanda causada pela redução dos assentos
disponíveis quando as medidas de distanciamento físico forem implementadas.
Os pais e responsáveis que puderem levar os filhos à escola por conta própria permitem
aumentar a capacidade dos ônibus para os alunos que não tiverem outra opção de
transporte. As famílias também podem promover formas mais ativas de ir à escola, como
a pé ou de bicicleta.
O serviço de ônibus escolar é um ambiente de transporte compartilhado por múltiplos
alunos ao longo do dia. Os preparativos para a volta às aulas incluem medidas adicionais
de limpeza dos ônibus e avisos à comunidade sobre segurança, mas algumas famílias
podem não querer usar o serviço de ônibus por questões pessoais ou de saúde.
A partir da semana de 20 de julho, o STS enviará e-mails às famílias de alunos
qualificados para uso do transporte escolar e que já estejam matriculados para iniciar as
aulas em setembro. O e-mail incluirá um link de acesso ao formulário de inscrição para os
alunos que dependam do serviço de transporte escolar.
Após o dia 29 de julho, aqueles alunos não tenham recebido o e-mail mas estejam
matriculados na escola e qualificados a usar o serviço de transporte escolar poderão se
inscrever no site www.mybigyellowbus.ca. Um e-mail de confirmação será enviado assim
que o formulário de inscrição for recebido pelo STS.
No final de agosto, as famílias serão orientadas a criar uma nova conta no Portal dos Pais
(Parent Portal) e a fazer login para consultar o cronograma de transporte. Espera-se que
até lá a decisão sobre o modelo de ano letivo já tenha sido anunciada e que as famílias
tenham outra oportunidade para decidir se precisarão utilizar o transporte escolar.
As inscrições serão encerradas em 14 de agosto para que as rotas sejam finalizadas
antes do início das aulas. Nenhuma inscrição adicional será processada até depois do dia

14 de setembro, quando o número de usuários e de inscrições tardias tiver se
estabilizado.
As famílias devem ser preparar desde já, fazendo a matrícula dos alunos e comunicando
mudanças de endereço à administração das escolas. Também devem ter o número de
identificação dos alunos, o qual pode ser informado pela administração ou
encontrado no Portal dos Pais de cada escola.
As inscrições para o transporte escolar devem preencher todos os termos e condições
para que estejam qualificadas. A inscrição será rejeitada se as informações contidas no
formulário não coincidirem com os dados pessoais do estudante arquivadas no conselho
escolar.
Uma linha de atendimento especial passará a funcionar no dia 20 de julho para ajudar
com o novo processo de inscrição no transporte escolar e para as famílias que não
tiverem acesso a computadores ou à internet. O número da linha de atendimento é
519-432-0687.
Datas importantes:
20 de julho
21 e 22 de julho
23 e 24 de julho
27 a 29 de julho
29 de julho
14 de agosto

Abertura da linha de atendimento para inscrição no transporte
escolar (519-432-0687)
Inscrições abertas para alunos do jardim de infância ao 4º ano.
Inscrições abertas para alunos do 5º ao 8º ano
Inscrições abertas para os alunos do ensino médio (high school)
O formulário de inscrição para o transporte escolar estará disponível
no site www.mybigyellowbus.ca
Fim do período de inscrições

Um formulário de inscrição deve ser enviado para cada aluno que se qualificar para o
transporte escolar. Após receberem a notificação, as famílias podem usar o mesmo link
para cada aluno que necessitar de transporte.
O STS tem o compromisso de continuar se comunicando com as famílias à medida que
nos preparamos para setembro. Agradecemos pela paciência ao longo de todo este
processo.
Perguntas gerais sobre o transporte escolar podem ser feitas pelo formulário Entre em
contato (Contact Us), no site www.mybigyellowbus.ca, ou pelo telefone 519-649-1160.

