
HỌC SINH KHÔNG TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH ĐEO KHĂN CHE MẶT (KHẨU TRANG)  
KHI TRÊN XE BUS CỦA TRƯỜNG  

(DÀNH CHO HỌC SINH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐI XE BUS) 
 
KỲ VỌNG:  Tất cả học sinh thuộc học khu USD 259 trên xe bus / xe van của trường sẽ đeo khăn che mặt (khẩu trang) thích hợp để giúp ngăn chặn sự lây lan của 
Covid-19. Điều này rất quan trọng trong xe vì do thiếu sự lưu chuyển của không khí. Ngoài ra, rất khó thực hiện và duy trì giãn cách xã hội ít nhất 6 feet trên xe 
bus. Các sơ đồ bên dưới được phát triển để hướng dẫn cách đáp ứng với những học sinh không tuân thủ quy tắc che mặt (khẩu trang).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình huống 1:  

Học sinh không 
có khẩu trang 
tại trạm dừng. 

Tài xế đưa khẩu 
trang dùng một 
lần cho học sinh  
và nhẹ nhàng nhắc 
nhở học sinh mang 
theo khẩu trang 
của mình. 

 

    
 

Học sinh đeo 
khẩu trang. 

Học sinh có thể 
lên xe bus; không 
cần thêm hành 
động nào. 

Học sinh từ chối 
đeo khẩu trang. 

TIỂU HỌC  & (Xe bus K-8 ): Tài xế sẽ chở học sinh 
không đeo khẩu trang và cố gắng đặt học sinh 
cách xa các học sinh khác sáu feet nếu có thể. 

Tình huống 2:  Sau khi được chuyển 
hướng, học sinh tiếp tục từ chối đeo 
khẩu trang phù hợp bất cứ lúc nào khi 
ở trên xe do trường tài trợ. 

 

Tài xế sẽ 
giới thiệu 
học sinh  
với bộ 

phận xử 
lý  hành 
vi xe bus 

bậc 3. 

Nhà trường sẽ phản hồi bằng Kế hoạch 
Hành vi Cá nhân trên Xe Bus của Trường 
cho việc thiếu tuân thủ khăn che mặt 
(khẩu trang). 

Bước 1:  Nhà trường sẽ họp với học sinh 
để thông qua kế hoạch. Nhà trường sẽ 
thông báo đến phụ huynh. 

Bước 2: Nhà trường sẽ ấn định các biện 
pháp kỷ luật được phác thảo trong kế 
hoạch. 

Vi phạm lần 1:  Đình chỉ đi xe bus 1 ngày 

Vi phạm lần 2:  Đình chỉ đi xe bus 3 ngày 

Vi phạm lần 3: Đình chỉ đi xe bus 5 ngày  

Vi phạm lần 4:  Đình chỉ đi xe bus cả Học 
kỳ  

Bước 3:  Nhà trường sẽ thông báo hình 
thức kỷ luật cho tài xế xe bus. Nếu việc 
thu hồi dịch vụ vận chuyển xảy ra, nhà 
trường sẽ báo cho Ban Vận Chuyển Học 
Khu USD 259 biết. 

Giáo Dục Đặc Biệt: Cần giải quyết vướng mắc với những học sinh từ chối đeo khẩu trang nhưng được đưa đón như là một dịch vụ liên quan trong IEP (Học sinh Giáo dục Đặc biệt) 
của chúng. Tài xế / giám sát nên cố gắng xếp chỗ cho học sinh không đeo khẩu trang sáu feet cách chỗ ngồi của những học sinh khác. Sau đó, tài xế / giám sát phải điền mẫu liên lạc 
SPED và thông báo sự việc khi xe đến trường. Nhà trường sẽ nhanh chóng phản hồi mẫu liên lạc SPED và có thể nhờ tài xế / giám sát giải quyết vướng mắc. 

Tài xế cung cấp hơn 3 khẩu trang cho mỗi học sinh mỗi tháng phải thông báo cho nhà trường. Nhà 
trường sẽ làm việc với học sinh / gia đình để tìm một giải pháp giúp học sinh nhớ khẩu trang của 
mình. 

TRUNG HỌC: Học sinh sẽ không được phép lên xe 
bus. Tài xế sẽ liên lạc bằng radio với First Student 
và thông báo cho họ biết rằng một học sinh đã bị 
bỏ lại ở trạm dừng. Bộ phận Vận chuyển của USD 
259 sẽ cố gắng liên hệ với phụ huynh của học sinh. 



KẾ HOẠCH HÀNH VI CÁ NHÂN TRÊN XE BUÝT - Thiếu Tuân thủ Chính sách Khăn che mặt (Khẩu trang) 
 
Ngày: 
 

Phụ Huynh:      Tên Học Sinh: 

Địa Chỉ:      Đi xe Bus: 

Thành phố, Tiểu bang ZIP:      

        

Kính gởi ________________________________________:   
Tài xế xe bus, học sinh, phụ huynh, nhân viên nhà trường và Ban Vận Chuyển USD 259 chia sẻ trách nhiệm về an 
toàn xe bus. Học sinh phải tuân theo tất cả các quy tắc và cư xử có trách nhiệm khi đi trên xe bus. Đi xe bus của 
trường là một đặc ân. Học sinh nào đủ tiêu chuẩn để được đưa đón và cư xử phù hợp trong khi vận chuyển sẽ được 
phép đi xe bus của trường.     

Dựa vào việc người đi xe bus không tuân thủ chính sách đeo khăn che mặt (khẩu trang) của học khu USD 259, việc 
lập Kế hoạch Hành vi Cá nhân trên Xe Bus của Trường cho  ___________________________________ (Tên học 
sinh) là cần thiết , để đảm bảo an toàn và phúc lợi của học sinh trên xe bus.  

Kế hoạch như sau: 

Xin lưu ý rằng kế hoạch này tuân theo thẩm quyền của Chính sách 7310 của Hội đồng Giáo dục, An toàn và Kỷ 
luật Xe BusTrường học, và Chính sách 7311, Từ chối, Đình chỉ hoặc Hủy bỏ Phục vụ xe Bus. 
 
Viên chức Nhà trường:  ___________________________      
 
 
Phụ huynh / Người Giám hộ:  __________________________       
 
 
Học sinh:  _________________________________ 
 
Lưu ý: Mặc dù Kế hoạch Hành vi Cá nhân trên Xe bus của Trường có chỗ cho chữ ký của phụ huynh, nhưng chữ ký không bắt buộc phải 
có để nhà trường hành động hoặc thực hiện kế hoạch. 

1. Vi phạm lần đầu chính sách mang khăn che mặt (khẩu trang) của học khu USD 259 sẽ bị đình chỉ 
đi xe bus 1 ngày. 

2. Vi phạm lần hai chính sách mang khăn che mặt (khẩu trang) của học khu USD 259 sẽ bị đình chỉ  đi 
xe bus 3 ngày 

3. Vi phạm lần ba chính sách mang khăn che mặt (khẩu trang) của học khu USD 259 sẽ bị đình chỉ xe 
bus 5 ngày. 

4. Vi phạm lần thứ tư đối với chính sách che mặt (khẩu trang) của học khu USD 259 sẽ dẫn đến việc 
hủy bỏ phục vụ vận chuyển trong thời gian còn lại của học kỳ. Học sinh sẽ bị đình chỉ đi xe buýt. 


