Maio de 2022
Inscrição para o transporte escolar 2022-2023
do Serviço de Transporte Escolar do Sudoeste de Ontário
Estão abertas as inscrições para o transporte dos alunos no próximo ano escolar!
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 anual obrigatório para
os alunos que estão qualificados a usar o serviço de ônibus. Os alunos
devem se inscrever todos os anos para que possam usar o ônibus escolar. O
formulário de inscrição não se aplica àqueles que utilizam transporte
especializado/acessível em razão de necessidades especiais.
Para fazer a inscrição antes de 15 de julho, clique em: Formulário de
inscrição para o transporte escolar 2022- 2023
Saiba o número de identificação de aluno
Ante de se registrar, as famílias devem ter o número de identificação dos alunos,
o qual pode ser obtido junto à administração da escola, no Portal dos Pais de
cada escola ou no Portal dos Pais do STS.
Prazo para inscrição
As inscrições para o serviço de transporte se encerram no dia 15 de julho de 2022
para que as rotas possam ser definidas antes do início das aulas. Pode haver
atrasos para as famílias que se inscreverem depois de 15 de julho e os ônibus
podem não estar disponíveis para o começo das aulas.
Você não precisa do serviço de ônibus escolar no próximo ano?
Não precisa fazer nada. O serviço de ônibus escolar é um ambiente de transporte
compartilhado por múltiplos alunos ao longo do dia. Algumas famílias podem
decidir não usá-lo por razões pessoais. Se você não for utilizar o serviço de
ônibus, não há necessidade de se inscrever. Sabemos que as circunstâncias
podem mudar. Se isso acontecer, basta preencher o formulário de inscrição.
Perguntas frequentes
Sabemos que pode ter perguntas ou precisar de ajuda para preencher o
formulário de inscrição. Teremos prazer em ajudar.
• Visite nossa Página de ajuda para ver perguntas frequentes.
• Envie-nos uma mensagem pela Página de contato.
• Ligue para a nossa central de atendimento para inscrições por telefone:
519-432-0687
Obrigado,
Serviço de Transporte Escolar do Sudoeste de Ontário
www.mybigyellowbus.ca

