REGISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA DURHAM SCHOOL SERVICES
FORMULÁRIO DO ANO LETIVO 2021-2022 - DISTRITO ESCOLAR BLUE
VALLEY
OBSERVAÇÃO: Todos os alunos devem se inscrever para o transporte escolar até 21 de julho de cada ano letivo para
ter direito ao serviço de transporte escolar no início do ano letivo. IMPORTANTE: Os alunos que se inscreverem após
21 de julho não terão a garantia da prestação do serviço antes de 1º. de setembro, e serão atendidos conforme a
ordem de inscrição.
Todas as taxas são referentes ao serviço do ano letivo integral. Todos os serviços de transporte são oferecidos
segundo as regras e regulamentações de transporte escolar do distrito escolar de Blue Valley em vigor no momento.
Ao inscrever o aluno, você confirma a aplicabilidade de tais regras e regulamentações e concorda em cumpri-las.
Data:

Telefone:
Nome do aluno

N.º de
identidade do
aluno

Série

Escola

Endereço:
Cidade:
Endereço alternativo de retirada/devolução:

Solicitação de
serviço
Manhã/Tarde/A
mbos

Almoço
gratuito/redu
zido

N.º do apt.:
CEP:

Informações de contato de emergência
Nome do contato/responsável:

Celular

Número comercial

E-mail

Serviços, opções e custos, se a distância Inscrição antes/até 30 de junho
A partir de 1.º
de julho
de casa para a escola for inferior a 2,5
milhas:
Serviço somente pela manhã ou à tarde
US$
US$ 259,00
215,00
Serviço integral para o 1.º passageiro
US$
US$ 370,00
pagante
295,00
Serviço integral para o 2.º passageiro
US$
US$ 333,00
pagante
265,50
Serviço integral para o 3.º (ou mais)
US$
US$ 296,00
passageiro pagante
236,00
Observação: Um desconto para vários passageiros pagantes é oferecido para famílias com mais de um aluno pagante,
no caso de escolha do serviço INTEGRAL.
Enviar o pagamento para: Durham School Services, 7321 W 135 th Street, Overland Park, 66223
Este contrato é vinculante para ambas as partes durante sua vigência, sendo a única exceção a mudança do aluno para fora da
área de cobertura ou parar de frequentar a escola. Em qualquer uma dessas situações, a empresa de transporte deve ser
notificada, por escrito, pelo pai (responsável) para que seja feito o reembolso para o pai (responsável), que ocorrerá com base
em valor trimestral dividido proporcionalmente, menos uma taxa de processamento de 10%.

Consulte o outro lado do documento para obter informações de pagamento.

Método de pagamento: Cheque n.º_____ Ordem de pagamento n.º
AMEX_ ____

Visa_____MasterCard_____Discover

Número do cartão:

N.º de segurança: Data de validade:

Nome do titular do cartão:

CEP para faturamento:

Total pago:

Assinatura do titular do cartão:
Somente para uso comercial

Registrado

_ Pagamento processado

Responsável notificado

Escola notificada

Motorista notificado

