
Dịch vụ Chuyên chở cam kết cung cấp chuyến đi an toàn và thú vị 
đến và đi từ trường cho con quý vị.

Cần phải làm gì nếu địa chỉ của tôi thay đổi?
Nếu địa chỉ hoặc thông tin liên lạc của quý vị thay đổi vào bất kỳ lúc nào, 
vui lòng:
1. Thông báo cho văn phòng trường để cập nhật Infinite Campus
2. Thông báo cho giáo viên phụ trách nhu cầu đặc biệt của học 

sinh nhằm cập nhật mẫu 1066 để nộp cho SE&O.
Tất cả mọi thắc mắc nên được chuyển đến văn phòng SE&O.

Thủ tục Yêu cầu Dịch vụ Chuyên chở Giáo dục Đặc biệt
Thông tin cho các Học sinh và Gia đình

Gia đình học sinh gặp 
mặt với Giáo viên phụ 

trách Giáo dục Đặc biệt/
Chuyên viên Hướng dẫn 

Giảng dạy


Bước 1 Bước 2

Mẫu điền 1066 về Dịch 
vụ Chuyên chở được 
giáo viên hoàn tất và 

nộp cho SE&O

 Bước 3

SE&O 
Xử lý và nộp 

Mẫu điền 
1066 và các 
tài liệu liên 

quan cho Ban 
Sắp lịch của 
Ban Chuyên 

chở 



 Bước 4

Ban Sắp lịch của Ban 
Chuyên chở quyết định 
hình thức chuyên chở

 Bước 5

Nếu được sắp xếp trên ALC, thông báo 
sẽ được Ban Lập Lộ trình gửi cho nhà 

trường và ALC sẽ thông báo 
cho các gia đình.


Có thể mất 
tới 10 Ngày 

Làm việc

Dịch vụ Chuyên chở
Bắt đầu!



Nếu được xếp lộ trình trên Xe buýt màu vàng,
thông báo về lộ trình xe buýt sẽ được Ban Lập 

Lộ trình gửi cho nhà trường và được 
hiển thị trong Cổng Thông tin dành cho 

Phụ huynh/Infinite Campus 



Tôi cần liên lạc với ai nếu có Thắc mắc?
Tất cả mọi thắc mắc nên được 
chuyển cho giáo viên phụ trách 
nhu cầu đặc biệt của con quý vị, 
là người có thể liên hệ đại diện 
văn phòng SE&O của DPS nếu 
cần.



Đối với các học sinh có ấn định Chương trình Học tập Cá nhân (IEP), và chuyên chở là một dịch vụ liên quan, 
thì Ban Dịch vụ Chuyên chở phải nhận được thông tin đầy đủ và chính xác về nhu cầu đặc biệt của con quý vị 
từ Văn phòng Cơ hội và Bình đẳng cho Học sinh (SE&O) nhằm bảo đảm dịch vụ chuyên chở an toàn. 
Bắt buộc có Mẫu điền 1066 về Dịch vụ Chuyên chở trước khi dịch vụ chuyên chở bắt đầu. Để chấp hành Đạo 
luật Quyền Giáo dục và Bảo vệ thông tin Riêng tư của Gia đình (FERPA), mọi thông tin cá nhân về học sinh 
được bảo mật nghiêm ngặt.

Ngoài các dịch vụ Lộ trình Xe Buýt Màu vàng Thông Thường, Ban Dịch vụ Chuyên chở DPS còn sử dụng công 
ty đối tác bên ngoài, American Logistics Company (ALC), để cung cấp dịch vụ cho gia đình các học sinh có nhu 
cầu đặc biệt.


