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Tổng Quan về Thủ Tục Áp Dụng Ngoại Lệ  

Thủ tục áp dụng ngoại lệ về chuyên chở của Ban Dịch Vụ Chuyên Chở Denver Public Schools (DPS) cho phép các học 
sinh không hội đủ tiêu chuẩn điều kiện được đi xe buýt học đường hoặc tham gia chương trình RTD theo chính sách về 
chuyên chở của Ban Giám Hiệu Denver Public Schools EEAA ("Những Người Đi Bộ và Đi Xe"). Theo qui định của Ban Giám 
Hiệu DPS:  
 Các học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm phải cư ngụ cách trường trong phạm vi dành cho khu phố của các  

em hơn một (1) dặm;  
 Các học sinh lớp sáu, lớp bảy, và lớp tám phải cư ngụ cách trường trong phạm vi dành cho khu phố của  

các em hai dặm rưỡi (2.5) trở lên;  

 Các học sinh từ lớp chín tới lớp mười hai phải cư ngụ cách trường trong phạm vi dành cho khu phố của 
các em ba dặm rưỡi (3.5) trở lên.  

Tiêu chuẩn điều kiện được áp dụng Ngoại Lệ về Chuyên Chở:  

Cha mẹ/người giám hộ của những học sinh hiện không hội đủ các tiêu chuẩn điều kiện để nhận dịch vụ chuyên chở bằng 
xe buýt học đường có thể nộp đơn xin áp dụng ngoại lệ. Sẽ chấp thuận áp dụng ngoại lệ về dịch vụ xe buýt cho con quý vị 
nếu hội đủ các tiêu chí sau đây:  

1. Học sinh phải ghi danh học tại Denver Public Schools 
2. Có chỗ ngồi trên xe buýt 
3. Lộ trình xe buýt hiện tại và điểm dừng hiện tại vẫn còn 

a. Sẽ không điều chỉnh hoặc thêm các điểm dừng xe buýt vào các lộ trình để đáp ứng yêu 

cầu áp dụng ngoại lệ. 

 Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng cho một điểm đến, năm ngày một tuần, liên tục. 
 Học sinh sẽ được bàn giao tại điểm dừng hiện tại nơi gần nhất theo địa chỉ của học sinh đó. Các điểm dừng 

xe buýt mới sẽ không được thiết lập. 

 Phụ huynh cần xác định điểm dừng xe buýt được yêu cầu. 
 Phụ huynh có trách nhiệm giám sát và đưa đón học sinh tới điểm dừng xe buýt đó. Điều này bao gồm cả trách nhiệm 

thu xếp phương án khác để gặp và giám sát học sinh khi xe buýt tới trễ hoặc phụ huynh không thể có mặt tại thời điểm 
học sinh được trả về điểm dừng xe buýt đó. 

Xin áp dụng Ngoại Lệ về Phương Tiện Chuyên Chở:  

Quý vị có thể nộp đơn xin áp dụng Ngoại Lệ cho năm học 2014-2015 bắt đầu từ thứ Hai, ngày 7 tháng Bảy, 2014.  

2. Có thể lấy mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ bằng cách: 

a. Trên mạng trực tuyến tại http://transportation.dpsk12.org/eligibility và bấm vào Mẫu Đơn Xin Áp Dụng Ngoại 
Lệ.  

b. Lấy mẫu đơn từ trường của con quý vị. 
c. Lấy mẫu đơn từ Ban Dịch Vụ Chuyên Chở của DPS - Hilltop Terminal tại 2909 W. 7th Ave. hoặc Northeast 

Terminal tại 4937 Dallas St. 
3. Tôi cần phải nộp lại mẫu đơn đã điền tới đâu? 

a. Tới cho ban Dịch Vụ Chuyên Chở trên mạng trực tuyến, tới văn phòng tại địa chỉ ở trên, qua email tới 
transportation@dpsk12.org, hoặc fax tới 720.423.4615 

b. Cho trường của con quý vị 
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Thông báo về tình trạng đơn xin:  

Đơn xin áp dụng ngoại lệ sẽ được giải quyết theo hình thức ai tới trước sẽ được giải quyết trước. Do số lượng đơn xin 
ngoại lệ nhận được vào thời điểm bắt đầu năm học rất nhiều, nên các yêu cầu nộp trước ngày 1 tháng Tám sẽ được giải 
quyết trước ngày khai giảng. Đơn xin nhận được sau ngày 27 tháng Tám sẽ được giải quyết theo thứ tự ban Dịch Vụ 
Chuyên Chở nhận được, tùy theo tình trạng có sẵn.   

Nếu đơn yêu cầu xin áp dụng trường hợp ngoại lệ của quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ được thông báo 
bằng những cách sau: 

Trực tiếp cho quý vị  
 Thông báo bằng e-mail - tới địa chỉ e-mail mà quý vị cung cấp trong đơn xin. 

o Thông báo này sẽ chuyển quý vị tới tài khoản trên Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh và 
Học Sinh của con quý vị để lấy thông tin về lộ trình xe buýt. 

 Gọi điện thoại tới số điện thoại trên đơn xin của quý vị hoặc trên Infinite Campus (IC). 

Trường của con quý vị  
 Trường có thể xem IC trong Mục Thông Tin về Xe Buýt để cung cấp cho quý vị thời gian và địa 

điểm đón/thả bằng xe buýt.  

Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh  
 Đăng nhập tại https://campus.dpsk12.org/campus/portal/icprod.jsp và bấm vào Bus Information o Thời gian và 
địa điểm đón/thả bằng xe buýt nếu đơn xin đã được giải quyết 

Các thay đổi về Mẫu Đơn Xin Áp Dụng Ngoại Lệ :  

Ngoại lệ về dịch vụ xe buýt có thể bị hủy bỏ vì các lý do sau đây:  

1. Phải có chỗ ngồi trên xe buýt cho các học sinh hội đủ điều kiện. 

2. Điểm dừng xe buýt hiện tại đã bị phá bỏ. 

3. Hành vi ứng xử của học sinh trên xe buýt bị coi là không an toàn và đe dọa tới sự an toàn của bản 

thân học sinh đó và những người khác. 

Nếu cần phải đình chỉ việc học sinh đi xe buýt, ngày áp dụng sẽ được sử dụng để xác định thứ tự đình chỉ bắt đầu từ ngày 
được chấp thuận gần đây nhất. Nói cách khác, trường hợp ngoại lệ cuối cùng được chấp thuận sẽ là trường hợp đầu tiên 
bị hủy bỏ và đưa vào danh sách chờ.  Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh bị ảnh hưởng sẽ được ban chuyên chở 
thông báo về ngày bắt đầu áp dụng thay đổi theo địa chỉ liên lạc đã cho và ghi trên IC.                    
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