
TRANSPORTE PARA O SERVIÇO DE ANO ESCOLAR PRORROGADO (ESY) – 2020 
Distrito Escolar da Filadélfia 

Secretaria de Serviços Especializados 
 

ATTENTION:  School Staff 
Please read and follow instructions below carefully.  Thank you.  

1. SCHOOL Must Complete This Section (Required): 

  
2. SCHOOL must distribute this form to parents of ESY-Eligible Students for completion. 
3. SCHOOL must complete the 2020 ESY Transportation “Google” Form with the information below. 
4. SCHOOL must file completed form in student confidential file. DO NOT FORWARD FORM. Forms 

received at OSS will be returned to schools for processing. 
 

Caros Pais/Responsáveis, Data:     

Na ocasião da última avaliação do IEP sobre o seu filho, ficou determinado que ele é qualificado para receber os serviços de Extended 
School Year (ESY, Ano Escolar Prorrogado). 
O tipo e o valor dos serviços de ESY que o seu filho receberá se baseiam nas necessidades individuais da criança e os mesmos foram 
ou serão discutidos em uma reunião do IEP e com a equipe de IEP do seu filho. Os serviços serão registrados no IEP do seu filho. Este 
formulário tem a finalidade exclusiva de determinar a sua intenção de que o seu filho participe ou não dos serviços de ESY. O 
formulário é necessário para que o distrito escolar possa tomar as devidas providências de transporte e outras providências para 
acomodar as necessidades do seu filho.  

Se você pretende enviar o seu filho para participar do serviço de ESY, a Secretaria de Transporte (Office of Transportation) enviará 
uma carta para o seu endereço residencial (conforme indicado no Sistema de Informações de Alunos, Student Information System) 
informando o local dos serviços de ESY e as informações sobre o transporte, incluindo os horários para buscar o seu filho. No geral, 
os serviços de ESY serão oferecidos às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, das 9h00 às 13h00, a partir da terça-feira, dia 30 
de junho de 2020, e com término na quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. No entanto, se a equipe de IEP do seu filho determinar que 
ele deva receber serviços a mais, a menos ou diferentes dos quais são oferecidos de acordo com este cronograma, o cronograma, o 
local e o transporte oferecidos ao seu filho serão, então, determinados de acordo com o caso dele. 

Você também receberá um crachá contendo o nome do seu filho juntamente com a carta sobre o transporte. Se o seu filho não 
conseguir informar o nome dele a um adulto quando perguntado, solicitamos que o crachá, que será incluído na carta sobre o 
transporte, seja colocado na criança no primeiro dia do ESY, conforme apropriado. Essa providência ajudará a garantir a segurança 
de todos os alunos. PREENCHA e ASSINE abaixo. Devolva o formulário preenchido para a escola do seu filho. 

 

ESY 2020 Transportation Form 

School Name /Nome da escola:      

Student’s Last Name /Sobrenome do aluno:  Student’s First Name /Nome do aluno:     

Student ID#: /N° ID do aluno:  Date of Birth /Data de nascimento:    

CADASTRO DE TRANSPORTE PARA O ESY 2020 - INSTRUÇÕES PARA PAIS/RESPONSÁVEIS: (Preencha 4 itens abaixo) 

1.  Meu filho PARTICIPARÁ do Programa de ESY 2020. OU 
 Meu filho NÃO PARTICIPARÁ do Programa de ESY 2020. 

2.  EU LEVAREI o meu filho para o local do Programa ESY. OU 
 BUSCAR o meu filho no seguinte ENDEREÇO:    

3.  EU BUSCAREI o meu filho no local do Programa ESY. OU 
 DEIXAR o meu filho no seguinte ENDEREÇO:    

4 INFORMAÇÕES DE CONTATO DURANTE O VERÃO:    
Nome completo do contato N° do telefone do contato 

Assinatura do pai/mãe/responsável Data 


	1. SCHOOL Must Complete This Section (Required):

