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NHỮNG KỲ VỌNG VỀ HỌC SINH MẪU GIÁO-LỚP 8 TRÊN XE BUS 
Ban Vận Chuyển 

 
 

Ðó là quyền của mỗi học sinh được vận chuyển trên một xe bus để nhận được dịch vụ này theo một cách an toàn nhất 
mà có thể. Ðể đảm bảo điều này, nó là điều cần thiết cho tất cả các học sinh để biết và tuân thủ các quy tắc và quy định 
được định bởi tiểu bang và Sở Giáo Dục địa phương. Bên dưới là một bản sao của áp phích CHAMPS mà sẽ được 
đăng trên mỗi xe bus với các kỳ vọng thêm sau. Các phụ huynh được khuyến khích để giúp các con em mình hiểu tầm 
quan trọng của những quy tắc này bởi vì chúng có liên quan đến an toàn cá nhân của chúng. Ðừng quên đi xe bus là 
một phần của ngày học và rằng quy tắc trường và lớp học được đòi hỏi tuân thủ ở nơi xe bus ngừng cũng như trên xe 
bus. 

Conversation Mức độ giọng 1 hoặc 2– Thì thầm hoặc nhỏ giọng (Mức độ 0 - (Không được nói chuyện ở đường rầy xe lửa) 

Help Ðưa tay lên và hỏi tài xế để được giúp đỡ. 

Activity Tôn trọng trong lời nói và hành động của mình. 

Movement Tiếp tục ngồi ở ghế ngồi đã được chỉ định trừ khi được chỉ dẫn khác hơn. (Xuống và lên xe bus an toàn 
 bằng dùng tay vịn, đi bộ, hai chân trên thềm, giữ các phần của cơ thể và các đồ vật bên trong xe bus) 

Participation Tuân theo các chỉ dẫn (Miễn thức ăn, thức uống hoặc kẹo gum, các backpack trong một nơi 
thích hợp 

Success in school An toàn cho mọi người đi xe bus 
 

 Có mặt đúng giờ ở nơi xe bus được chỉ định của mình. 

 Chỉ mang các học cụ thích hợp trên xe bus. 

 Luôn luôn tuân theo chỉ thị của tài xế và/hoặc người phụ tá. 

 Việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân như các điện thoại di động và các iPod có thể được phép trên 
xe bus khi được sử dụng yên lặng và thích hợp. Các học sinh tự có trách nhiệm về các thiết bị điện tử 
cá nhân của mình. 

 Một học sinh nào với vận chuyển như một dịch vụ có liên quan trên một xe bus Giáo Dục Ðặc 
Biệt cần được đón bởi một phụ huynh/giám hộ. Các học sinh Pre-K phải được nhận trực tiếp 
tại xe bus. 

 Một học sinh mẫu giáo đang đi một xe bus giáo dục bình thường cần được đón bởi một phụ 
huynh/giám hộ. 

 
Vi phạm các quy tắc xe bus kết quả có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi đặc quyền đi xe bus. 

 

 

Những người ký tên dưới đây ý thức rằng mình đang nhận một bản sao của Kỳ Vọng Học Sinh trên Xe Bus và hiểu 
rằng theo Chính Sách 7311 của Sở Giáo Dục một đặc quyền đi xe bus của học sinh có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi về 
hành vi không an toàn và/hoặc không thích hợp trên xe bus. (Xem mặt sau để biết thêm thông tin vận chuyển.) 

 
   

 
   

Tên của Học Sinh  Học Sinh Ký (khi áp dụng) 

___________________________________________ Ngày ________________ 
              Phụ Huynh/Giám Hộ Ký 
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Thông Tin Vận Chuyển Khác dành cho các Phụ Huynh 
 

1. Các học sinh được khuyến khích để có mặt ở nơi xe bus đón 5 phút trước giờ được chỉ định. 
 

2. Vị sự an toàn của học sinh, chúng có thể chỉ dùng nơi đón xe bus đã được chỉ định. 
 

3. Nhũng đồ vật như sau sẽ không được phép trên xe bus: ván trượt, banh không được giữ trong backpack, súng 
nước hoặc các vũ khí giả, thú vật/vật cưng, scooter, bong bóng, bó hoa, hoặc bất kỳ đồ vật nào bị cấm bởi 
chính sách huyện, có thể gây sao lãng, hoặc không an toàn trên xe bus. 

 
4. Trong trường hợp một khẩn cấp trong lúc xe bus đang vận chuyển, tài xế sẽ tuân theo nghỉ thức của công ty xe 

bus. Người đáp ứng thích hợp sẽ được liên lạc và được đưa đến để phụ giúp. Tùy thuộc vào tính chất của vụ 
việc, trường học sẽ được liên lạc và thông báo các phụ huynh nếu thích hợp và có thể. 
 

5.   Nếu các xe bus đang vận chuyển khi một cảnh báo lốc xoáy (tornado) được ban hành, các xe bus sẽ được 
chỉ dẫn để tuân thủ kế hoạch thời tiết khắc nghiệt và khi thích hợp để tiến tới trường trung học gần nhất 
của USD 259 trong buổi sáng và trường tiểu học gần nhất trong buổi chiều để tìm nơi trú ẩn. Các tài xế 
xe bus sẽ ở lại với các học sinh ở địa điểm đó cho đến khi được phép để tiếp tục tuyến đường xe bus 

6.   Một phụ huynh, giám hộ, hoặc người liên lạc khẩn cấp (có trong danh sách ở trường) phải nhận đón bất 
kỳ học sinh nào đang nhận vận chuyển giáo dục đặc biệt. Người lớn phải có mặt ở nơi đón. Các học 
sinh Pre-K phải được nhận trực tiếp tại xe bus.  

 
7. Một phụ huynh, giám hộ, hoặc người liên lạc khẩn cấp (có trong danh sách ở trường) phải đón một học sinh 

mẫu giáo được vận chuyển trên một xe bus giáo dục bình thường. Người lớn phải có mặt ở nơi đón. Ngoại lệ: 
Một học sinh mẫu giáo giáo dục bình thường nào có một anh hoặc chị cùng đi chung xe bus có thể xuống xe 
bus với anh hoặc chị của mình hoặc gặp ở xe bus bởi một anh hoặc chị đang học cấp hai hoặc ba. Trong một 
ngày khi anh hoặc chị của học sinh mẫu giáo vắng mặt hoặc không đi xe bus, học sinh mẫu giáo đó phải được 
đón. 

 
Thông tin sau đây xác định người liên hệ khi một số tình huống phát sinh: 

 
 

THẮC MẮC NGƯỜI ÐỂ LIÊN HỆ SỐ ÐIỆN THOẠI 
Ðứa Trẻ Thất Lạc First Student  

Sở Vận Chuyển 
832-9231 
973-2190 

Ngưng hoặc Ðổi Ðịa Chỉ Trường Học  
Các Vấn Ðề Tài Xế Trường Học 

Sở Vận Chuyển 
 

973-2190 
Học Sinh Không Ðược Ðón First Student 832-9231 
Hợp Lệ cho Ði Xe Bus Trường Học  
Ðồ Vật Bị Mất trên Xe Bus First Student 832-9231 
Phụ Huynh Khẩn Cấp Trường Học  
Trường Ðóng Cửa Ðường Dây Liên Lạc USD 259 973-4259 
Kỷ Luật Trường Học  
Thông Tin Nơi Ðón Xe Bus Trường Học  
Xe Bus Trễ First Student 

Nếu không trả lời 
Sở Vận Chuyển 

832-9231 
 

973-2190 
Ranh Giới Tham Gia Pupil Accounting 973-4498 

 


