Quy định Hướng dẫn Thủ tục Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở
Năm học 2019-20

Tổng quan về Thủ tục Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở:
Ban Dịch vụ Chuyên chở của Học Khu Công Lập Denver (DPS) có thủ tục áp dụng ngoại lệ, cho phép những học sinh không
đáp ứng các tiêu chí điều kiện hội đủ theo chính sách EEAA về chuyên chở của Hội đồng Giáo dục DPS, được nhận dịch vụ
nếu có dư chỗ trên các lộ trình hiện có.
Chính sách EEAA về chuyên chở của Hội đồng Giáo dục DPS quy định điều kiện hội đủ như sau:
• Học sinh từ mẫu giáo tới lớp năm phải cư ngụ cách trường thuộc phạm vi cư trú của các em hơn một (1) dặm.
• Học sinh lớp sáu, bảy và tám phải cư ngụ cách trường thuộc phạm vi cư trú của các em hơn hai dặm rưỡi (2.5
dặm).
• Học sinh lớp chín tới 12 phải cư ngụ cách trường thuộc phạm vi cư trú của các em hơn hai dặm rưỡi (2.5 dặm).
Tiêu chuẩn Điều kiện Thủ tục Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở:
Phụ huynh/người giám hộ của các học sinh hiện không đáp ứng các tiêu chí về điều kiện hội đủ để nhận dịch vụ chuyên
chở học đường có thể nộp yêu cầu áp dụng ngoại lệ trên mạng trực tuyến thông qua Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh.
Yêu cầu áp dụng ngoại lệ được phê chuẩn nếu đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Học sinh phải ghi danh theo học tại Học khu Công lập Denver
2. Có sẵn lộ trình và điểm dừng hiện tại
Lưu ý: Sẽ không thêm điểm dừng hoặc điều chỉnh lộ trình để đáp ứng yêu cầu của trường hợp ngoại lệ
3. Có sẵn một chỗ ngồi trên xe được ấn định để phục vụ lộ trình đó
 Sẽ cung cấp dịch vụ ngoại lệ cho một đích đến, năm ngày hàng tuần, nhất quán không đổi.
o Nếu yêu cầu áp dụng ngoại lệ về chuyên chở là cho tuyến từ nhà đến trường và từ trường về nhà, nhưng sức
chứa chỉ đủ cho tuyến này hoặc tuyến kia, thì phụ huynh/người giám hộ sẽ được một thành viên của Ban Lập Lộ
Trình liên lạc để xác nhận liệu gia đình có muốn được phê chuẩn trường hợp ngoại lệ chuyên chở một chiều, hay
là yêu cầu nên bị từ chối hoàn toàn.
 Học sinh sẽ được sắp xếp điểm dừng hiện có gần nhất với địa chỉ của em. Sẽ không lập thêm các điểm dừng mới.
o Nếu không muốn điểm dừng hiện có gần nhất theo địa chỉ của học sinh, thì phụ huynh phải xác định vị trí điểm
dừng theo yêu cầu trong mẫu đơn yêu cầu áp dụng ngoại lệ về chuyên chở.
 Phụ huynh chịu trách nhiệm giám sát và đưa đón học sinh đến và về từ điểm dừng đó. Điều này cũng bao gồm trách
nhiệm chuẩn bị việc thu xếp khác để gặp và giám sát học sinh khi xe đến trễ hoặc khi phụ huynh không thể có mặt
vào thời gian học sinh được trả ở điểm dừng đó.
Khung thời gian & Thủ tục Nộp Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở:
Có thể nộp các yêu cầu áp dụng ngoại lệ về chuyên chở cho năm học 2019-20 theo khung thời gian sau đây:
• Thứ Hai, ngày 15 tháng Bảy, 2019, cho đến Thứ Sáu, ngày 26 tháng Bảy, 2019 – Các đơn yêu cầu nộp trong thời
hạn “Sớm (Early Bird)” sẽ được xử lý và quyết định sẽ được thông báo trễ nhất vào Thứ Sáu, ngày 16 tháng Tám,
2019.
• Thứ Hai, ngày 12 tháng Tám, 2019, cho đến Thứ Sáu, ngày 17 tháng Tư, 2020 – Các đơn yêu cầu nộp trong thời
hạn “Thông thường” sẽ được xử lý và quyết định sẽ được thông báo trong vòng 7-10 ngày làm việc, và quyết
định về các đơn xin cuối cùng sẽ bắt đầu có hiệu lực trễ nhất vào ngày 30 tháng Tư, 2020.
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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.
Thông tin Chi tiết thêm về Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở
Con quý vị sẽ cần thẻ +Pass để đi xe buýt học đường màu vàng. Tìm hiểu thêm về chương trình +Pass bằng cách bấm vào
đây. Nếu con quý vị không có thẻ +Pass, trường sẽ đặt yêu cầu cấp thẻ và thẻ sẽ được gửi về trường con quý vị trong
vòng bảy (7) ngày làm việc. Con quý vị phải lấy thẻ tạm thời từ văn phòng trường trong khi chờ đợi. Nếu con quý vị đã
được cấp thẻ +Pass trong vòng hai năm qua, thì thẻ đó vẫn còn hiệu lực và vẫn có thể sử dụng. Có thể nộp các thắc mắc
đến +Passadmin@dpsk12.org.
Vui lòng lưu ý rằng nếu con quý vị được ấn định một điểm dừng theo phạm vi ranh giới (được biểu thị bằng một ngã
tư đường hoặc địa chỉ một trường học), thì quý vị không cần nộp lại yêu cầu áp dụng ngoại lệ chuyên chở khi con quý vị
theo học trường được liệt kê trong đơn đăng ký và đi xe buýt từ điểm dừng được xác định. Nếu một trong hai điều trên
thay đổi, quý vị sẽ cần nộp một đơn Áp dụng Ngoại lệ mới trên mạng trực tuyến thông qua Cổng Thông tin dành cho Phụ
Huynh.
Vui lòng lưu ý rằng nếu con quý vị được ấn định 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 tới,
quý vị sẽ cần nộp đơn Áp dụng Ngoại lệ về Chuyên chở mới.
Các Thay đổi Diện Ngoại lệ về Chuyên chở
Diện ngoại lệ về chuyên chở có thể bị hủy bỏ vì các lý do sau:
1. Cần chỗ ngồi trên xe cho các học sinh hội đủ điều kiện.
2. Điểm dừng hiện tại bị xóa bỏ.
3. Hành xử của học sinh trên xe là không an toàn và gây nguy hại đến sự an toàn của chính em và người khác.
Nếu việc hủy bỏ dịch vụ đi xe của học sinh là cần thiết, ngày nộp đơn sẽ được sử dụng để xác định thứ tự hủy bỏ, bắt
đầu với ngày được phê chuẩn gần nhất. Nói cách khác, học sinh cuối cùng được phê chuẩn diện ngoại lệ sẽ là người
đầu tiên bị hủy bỏ dịch vụ. Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh bị ảnh hưởng sẽ được Ban Dịch vụ Chuyên
chở DPS thông báo về ngày có hiệu lực đối với thay đổi đó theo thông tin liên lạc được cung cấp và ghi trong IC.
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