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Các Thắc Mắc Thường Gặp về Thủ Tục Áp Dụng Ngoại Lệ 

 
H: Tôi nghe nói là tôi không cần phải nộp lại đơn áp dụng ngoại lệ trước khi bắt đầu năm học mới nữa. Điều 
đó có đúng không? 

 
Đ: Nếu năm ngoái con quý vị đi xe theo diện ngoại lệ đã được chấp thuận và 1) con quý vị vẫn tiếp tục học tại 
trường cũ, 2) con quý vị sẽ tiếp tục sử dụng điểm đón thả như cũ trong mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ đã được chấp 
thuận ban đầu; và, 3) một học sinh hội đủ điều kiện đang sử dụng điểm dừng xe buýt được yêu cầu đó thì quý vị 
không cần phải nộp lại đơn xin mới cho năm học mới. Cho tới chừng nào con của quý vị còn hội đủ điều kiện "1)" 
và " 2)" và học sinh hội đủ điều kiện đó tiếp tục đi xe từ điểm dừng yêu cầu, mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ còn có giá 
trị và vẫn được lưu tại Ban Chuyên Chở. 

 
H: Năm ngoái con tôi được hưởng diện ngoại lệ đi xe buýt; tuy nhiên, năm này tôi được biết là không còn 
chỗ trên xe buýt. Tôi cứ nghĩ rằng tôi được bảo đảm một chỗ trên xe buýt? 

 
Đ: Việc đồng ý áp dụng ngoại lệ là cho chỗ còn trống trên xe buýt.  Nếu các học sinh mới hội đủ điều kiện bắt đầu 
sử dụng lộ trình xe buýt đó, thì các học sinh hội đủ điều kiện sẽ đi xe buýt đó nên sẽ không còn chỗ cho các học sinh 
thuộc diện ngoại lệ. 

 

H: Tôi có cần kiểm tra xem con tôi vẫn có thể đi xe buýt cũ trong năm học tới không? 
 

Đ: Có. Miễn là học sinh theo diện ngoại lệ của quý vị vẫn học tại trường cũ và sử dụng cùng một địa điểm đón thả 
như cũ trong đơn xin áp dụng ngoại lệ ban đầu, và học sinh hội đủ điều kiện vẫn sử dụng điểm dừng xe buýt được 
yêu cầu, thì điểm dừng đó vẫn được áp dụng cho năm học mới. 

 

H: Tôi đã nộp đơn xin áp dụng ngoại lệ và tôi nghe nói là xe buýt đã khá đầy chỗ. Học khu quyết định ai sẽ 
được đi xe buýt như thế nào? 

 
Đ: Chúng tôi áp dụng nguyên tắc "ai tới trước sẽ được phục vụ trước". Ngày đóng dấu trong mẫu đơn áp dụng 
ngoại lệ khi Ban Chuyên Chở nhận được sẽ quyết định ai được áp dụng ngoại lệ trước. 

 

H: Khi trường hợp ngoại lệ của tôi được chấp thuận, tôi sẽ được thông báo như thế nào? 
 

Đ: Chúng tôi sẽ gửi e-mail thông báo hoặc gọi số điện thoại nhà của học sinh ghi trong đơn xin để nói chuyện với ai 
đó hoặc nhắn tin lại nội dung thông báo. Do đó, điều quan trọng là cần phải lưu giữ số điện thoại có thể sử dụng 
được. 

 

H: Chuyện gì xảy ra nếu tất cả các học sinh hội đủ điều kiện tại điểm dừng xe buýt đó không còn đi xe nữa? 
 

Đ: Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các học sinh thuộc diện ngoại lệ sử dụng điểm dừng xe buýt đó qua số điện 
thoại nhà được lưu trong Hệ Thống Thông Tin về Học Sinh rằng điểm dừng xe buýt đó sẽ bị loại bỏ sau năm ngày 
học. Khi chúng tôi gọi đến số điện thoại nhà, chúng tôi sẽ cố gắng nói chuyện với ai đó hoặc nhắn tin lại với nội dung 
thông tin. Do đó, điều quan trọng là cần phải lưu giữ số điện thoại có thể sử dụng được. 

 

H: Nếu tôi chuyển tới địa chỉ mới, tôi có cần phải nộp mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ mới không? 
 

Đ: Quý vị chỉ cần nộp đơn xin áp dụng ngoại lệ mới nếu quý vị dự định sử dụng một điểm dừng xe buýt khác với địa 
điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu có danh sách chờ để sử dụng xe buýt đó, mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ mới của quý 
vị sẽ ghi tên quý vị sau những người đang chờ để sử dụng xe buýt mới. 
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H: Tôi thực sự muốn xin áp dụng ngoại lệ cho con tôi để chúng tôi có thể sử dụng một điểm đón/thả vào thứ 
Hai và thứ Tư hàng tuần, và một địa điểm đón/thả khác cho thời gian còn lại của tuần đó. Như vậy có được 
không? 

 
Đ: Chúng tôi không thể điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu đó. Chúng tôi có thể thiết lập một điểm dừng vào buổi sáng 
thứ Hai đến thứ Sáu và một điểm dừng vào buổi chiều thứ Hai đến thứ Sáu. 

 

H: Nếu tôi muốn các con tôi là anh/chị/em với nhau đi xe theo diện ngoại lệ xuất phát từ cùng một điểm 
dừng xe buýt, tôi có phải điền đơn xin áp dụng ngoại lệ cho từng cháu không? 

 
Đ: Có. Phải sử dụng một đơn xin cho từng học sinh. 

 
H: Nếu tôi biết có một điểm dừng xe buýt đưa đón học sinh tới trường của con tôi, con tôi có thể bắt đầu đi 
xe buýt đó trong thời gian giải quyết đơn xin áp dụng ngoại lệ của tôi không? 

 
Đ: Không, trong đa số các trường hợp chúng tôi sẽ chấp thuận cho con quý vị bắt đầu đi xe ngay trong khi chúng tôi 
giải quyết đơn xin áp dụng ngoại lệ và thêm tên của em vào danh sách đi xe buýt. Tuy nhiên, có các lộ trình đã đầy 
chỗ mà chúng tôi cần phải tìm hiểu để bảo đảm là còn chỗ cho con quý vị. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ liên 
lạc với quý vị trong vòng vài ngày kể từ khi nhận được đơn xin áp dụng ngoại lệ để xác nhận xe buýt còn chỗ hoặc 
đã đầy chỗ. Nếu xe buýt đã đầy chỗ, chúng tôi sẽ cho quý vị biết vị trí của quý vị trong danh sách chờ. 

 

H: Tại sao trường hợp ngoại lệ của tôi lại bị từ chối? Tôi có được thông báo không? 
 

Đ: Việc từ chối áp dụng một trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra do xe buýt đã đầy chỗ, hoặc không còn lộ trình xe 
buýt hiện tại. Quý vị sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc e-mail rằng trường hợp ngoại lệ của quý vị không được 
chấp thuận. 

Cập nhật 6/20/14 – SC/FM  


	Các Thắc Mắc Thường Gặp về Thủ Tục Áp Dụng Ngoại Lệ
	H: Tôi nghe nói là tôi không cần phải nộp lại đơn áp dụng ngoại lệ trước khi bắt đầu năm học mới nữa. Điều đó có đúng không?
	H: Năm ngoái con tôi được hưởng diện ngoại lệ đi xe buýt; tuy nhiên, năm này tôi được biết là không còn chỗ trên xe buýt. Tôi cứ nghĩ rằng tôi được bảo đảm một chỗ trên xe buýt?
	H: Tôi có cần kiểm tra xem con tôi vẫn có thể đi xe buýt cũ trong năm học tới không?
	H: Tôi đã nộp đơn xin áp dụng ngoại lệ và tôi nghe nói là xe buýt đã khá đầy chỗ. Học khu quyết định ai sẽ được đi xe buýt như thế nào?
	H: Khi trường hợp ngoại lệ của tôi được chấp thuận, tôi sẽ được thông báo như thế nào?
	H: Chuyện gì xảy ra nếu tất cả các học sinh hội đủ điều kiện tại điểm dừng xe buýt đó không còn đi xe nữa?
	H: Nếu tôi chuyển tới địa chỉ mới, tôi có cần phải nộp mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ mới không?
	H: Tôi thực sự muốn xin áp dụng ngoại lệ cho con tôi để chúng tôi có thể sử dụng một điểm đón/thả vào thứ Hai và thứ Tư hàng tuần, và một địa điểm đón/thả khác cho thời gian còn lại của tuần đó. Như vậy có được không?
	H: Nếu tôi muốn các con tôi là anh/chị/em với nhau đi xe theo diện ngoại lệ xuất phát từ cùng một điểm dừng xe buýt, tôi có phải điền đơn xin áp dụng ngoại lệ cho từng cháu không?
	H: Nếu tôi biết có một điểm dừng xe buýt đưa đón học sinh tới trường của con tôi, con tôi có thể bắt đầu đi xe buýt đó trong thời gian giải quyết đơn xin áp dụng ngoại lệ của tôi không?
	H: Tại sao trường hợp ngoại lệ của tôi lại bị từ chối? Tôi có được thông báo không?


