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Câu hỏi: Tôi nghe nói rằng tôi không cần phải nộp lại yêu cầu áp dụng ngoại lệ trước khi khai giảng năm học mới nữa. Có thật như
vậy không?
Trả lời: Nếu trong năm học trước, con quý vị đi xe theo diện ngoại lệ được phê chuẩn từ một điểm dừng theo phạm vi ranh giới
(được biểu thị bằng một ngã tư đường hoặc địa chỉ một trường học) và 1) học sinh này vẫn tiếp tục học ở trường đó và 2) học sinh
này sẽ tiếp tục sử dụng cùng điểm dừng đón và thả như trong đơn yêu cầu áp dụng ngoại lệ được phê chuẩn ban đầu, thì quý vị
không cần nộp lại đơn Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở mới cho năm học mới.
Nếu trong năm học trước, con quý vị đi xe theo diện ngoại lệ được phê chuẩn từ một điểm dừng theo chương trình Giáo dục Đặc
biệt (được biểu thị bằng một số nhà và tên đường) trên xe buýt màu vàng hoặc xe của dịch vụ đối tác bên ngoài, thì điểm dừng của
quý vị không được bảo đảm chắc chắn từ năm này sang năm khác. Nếu muốn được xem xét cung cấp dịch vụ cho năm học mới, quý
vị cần nộp đơn Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở mới.
Câu hỏi: Năm trước, con tôi thuộc diện ngoại lệ đi xe buýt trường; tuy nhiên, năm nay tôi được cho biết là không còn chỗ. Tôi
nghĩ là tôi đã được bảo đảm một chỗ trên xe buýt trường?
Trả lời: Quyết định phê chuẩn trường hợp ngoại lệ là do có chỗ trên xe phục vụ cho lộ trình đó. Nếu có học sinh mới hội đủ điều kiện
sử dụng lộ trình này thì học sinh hội đủ điều kiện được ấn định chỗ trong xe phục vụ lộ trình đó và có thể không còn chỗ cho các học
sinh thuộc diện ngoại lệ.
Câu hỏi: Tôi có nên kiểm tra xem thử liệu con tôi vẫn có thể đi cùng xe buýt đó trong năm học tới hay không?
Trả lời: Nên. Nếu con quý vị đi xe theo diện ngoại lệ được phê chuẩn từ một điểm dừng theo phạm vi ranh giới (được biểu thị bằng
một ngã tư đường hoặc địa chỉ một trường học) và em vẫn tiếp tục học ở trường đó và tiếp tục sử dụng cùng điểm dừng đón và thả
như trong đơn yêu cầu áp dụng ngoại lệ được phê chuẩn ban đầu, thì điểm dừng vẫn giữ như cũ cho năm học mới. Tuy nhiên, mã số
lộ trình và thời gian đón/thả có thể đã thay đổi, do đó chúng tôi đề nghị quý vị luôn nên xác minh lại thông tin trong Cổng Thông tin
dành cho Phụ Huynh.
Câu hỏi: Tôi đã nộp yêu cầu áp dụng ngoại lệ và tôi nghe nói xe này đã khá kín chỗ. Quý vị xác định ai được quyền đi xe bằng cách
nào?
Trả lời: Chúng tôi áp dụng nguyên tắc giải quyết theo thứ tự nộp đơn. Ngày nộp đơn Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở quyết
định diện ngoại lệ của ai được phê chuẩn trước.
Câu hỏi: Khi diện ngoại lệ của tôi được phê chuẩn, tôi sẽ được thông báo bằng cách nào?
Trả lời: Các Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở chỉ được chấp nhận trực tuyến thông qua Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh.
Sau khi quý vị nộp yêu cầu, tất cả thông tin liên lạc sẽ được gửi theo địa chỉ email liên kết với tài khoản Cổng Thông tin dành cho Phụ
huynh.
Câu hỏi: Nếu tất cả các học sinh hội đủ điều kiện cho điểm dừng đó không đi xe nữa thì điều gì sẽ xảy ra?
Trả lời: Đối với các học sinh đi xe buýt màu vàng, điểm dừng vẫn sẽ giữ nguyên cho đến cuối năm học. Đối với các học sinh đi xe của
đối tác bên ngoài thì điểm dừng đó sẽ được hủy bỏ nếu các học sinh hội đủ điều kiện chuyên chở ngừng đi xe. Trong cả hai trường
hợp, các học sinh đi xe theo diện ngoại lệ phải nộp đơn lại để được áp dụng ngoại lệ về chuyên chở cho mỗi năm học do các điểm
dừng theo chương trình Giáo dục Đặc biệt không được bảo đảm từ năm này qua năm khác.
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Câu hỏi: Nếu tôi chuyển tới một địa chỉ mới, tôi có cần nộp đơn yêu cầu áp dụng ngoại lệ mới hay không?
Trả lời: Quý vị chỉ cần nộp đơn yêu cầu áp dụng ngoại lệ mới nếu quý vị dự định sử dụng một điểm dừng mới, khác với điểm dừng xe
hiện tại. Tuy nhiên, nếu hiện đang có danh sách chờ cho xe đó thì yêu cầu áp dụng ngoại lệ của quý vị sẽ xếp sau những người đang
chờ để được đi xe đó.
Câu hỏi: Tôi thực sự muốn diện ngoại lệ để con tôi được đón hoặc thả tại một địa điểm vào các ngày Thứ hai và Thứ Tư, và một
địa điểm đón và thả khác vào các ngày còn lại trong tuần. Điều này có khả thi hay không?
Trả lời: Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này. Chúng tôi có thể sắp xếp một điểm dừng cho buổi sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và
một điểm dừng khác cho buổi chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Câu hỏi: Nếu tôi muốn các con tôi đi xe theo diện ngoại lệ từ cùng một điểm dừng thì tôi có cần nộp đơn yêu cầu áp dụng ngoại lệ
cho mỗi học sinh hay không?
Trả lời: Có. Cần có đơn yêu cầu cho mỗi học sinh.
Câu hỏi: Nếu tôi biết có một điểm dừng phục vụ cho trường của tôi, thì con tôi có thể bắt đầu đi xe buýt trong khi đơn yêu cầu áp
dụng ngoại lệ đang được xử lý hay không?
Trả lời: Không. Có nhiều lộ trình đã kín chỗ và chúng tôi cần nghiên cứu để bảo đảm có chỗ cho con quý vị. Mục tiêu của chúng tôi là
giải quyết đơn Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu được phê chuẩn, con quý vị có thể bắt đầu
đi xe buýt ngay lập tức bằng cách lấy thẻ +Pass tạm thời từ văn phòng trường quý vị trong khi chờ thẻ +Pass chính thức được gửi
đến trường quý vị (thông thường trong vòng 7 ngày làm việc). Tìm hiểu thêm về chương trình thẻ +Pass ở đây.
Câu hỏi: Tại sao diện ngoại lệ của tôi bị từ chối? Tôi sẽ được thông báo hay không?
Trả lời: Quyết định từ chối diện ngoại lệ có thể là do các tiêu chí hội đủ điều kiện không được đáp ứng, xe đã kín chỗ, hoặc không
còn lộ trình đó nữa. Quý vị sẽ được thông báo khi diện ngoại lệ của quý vị không được phê chuẩn theo địa chỉ email liên kết với tài
khoản Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh, nơi đơn Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở được nộp.
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