
Registrar 2 Passeio 

 

Informações de contato do Register 2 Ride 

• Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco: 

E-mail: register2ride@browardschools.com 

Telefone: 754-321-4499 

Folheto Register2Ride de transporte 

• Registre 2 instruções de passeio 

1.) Navegue até https://tfsweb.browardschools.com/Ride 

2.) Faça login com uma conta de aluno, por 

exemplo: 06XXXXXXXX@my.browardschools.com 

 

3.) Responda à(s) pergunta(s) correspondente(s) 

  

mailto:register2ride@browardschools.com
tel:%207543214499
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/12704/FINAL%20Register%202%20Ride%20General%20Flyer.pdf
https://tfsweb.browardschools.com/Ride
mailto:06XXXXXXXX@my.browardschools.com


 

4.) Pressione Enviar para concluir. Você pode retornar ao formulário a qualquer momento 

antes do prazo para atualizar sua resposta.  

Registro do piloto 

• Todos os alunos qualificados que precisam de transporte de ônibus para o 

próximo ano letivo devem se registrar para uma atribuição de 

ônibus. Use  https://tfsweb.browardschools.com/ride para se registrar e 

garantir um ônibus para o primeiro dia de aula. 

• Qualquer aluno que se inscreveu para um ônibus no ano passado e não usou 

o serviço, deve se registrar para um ônibus usando sua conta de aluno 06. 

• Os alunos elegíveis matriculados até 7 de julho de 2023 terão um ônibus 

garantido para o primeiro dia de aula.   

Registre 2 linha do tempo de passeio 

 

• Inscreva-se até 7 de julho de 2023, garanta uma vaga no ônibus até o primeiro dia 

de aula. 

• Inscrições entre 8 de julho de 2023 e 21 de julho de 2023, os assentos do ônibus 

serão atribuídos até a segunda semana de aula. 

https://tfsweb.browardschools.com/ride


• Quaisquer inscrições após 21 de julho de 2023, serão encaminhadas de forma 

expedita na ordem em que foram recebidas.  

NOTA : Os processos de registro de transporte para programas como ESE, 504, Foster, 

Homeless e Teen Parent não foram alterados e continuarão. 

*Alunos não matriculados esperando em um ponto de ônibus sem a presença dos 

pais/responsáveis, serão transportados para a escola e entregues a um 

administrador. Alunos não matriculados não serão transportados para casa depois da 

escola. Isso será de responsabilidade dos pais/responsáveis. * 

Você deve se registrar para montar. As instruções para inscrição estarão disponíveis 

na página  https://www.browardschools.com/register2ride . As atribuições de 

ônibus estarão disponíveis em agosto para o ano letivo de 2023/24. Entre em 

contato com a escola designada para uma data efetiva de atribuição de ônibus. 

 

https://www.browardschools.com/register2ride

