
Tới website transportation.dpsk12.org 
để biết thông tin cập nhật nhất về các lộ 
trình và lịch trình. Trong các trường hợp 
khẩn cấp, trường sẽ được thông báo và sẽ 
liên lạc trực tiếp với phụ huynh/học sinh.

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP
n Văn phòng trường: Trường sẽ là điểm 

liên lạc đầu tiên của quý vị, và có thể xác 
minh thông tin xe buýt của học sinh trên 
hệ thống Infinite Campus.  

n Điều vận xe: (720) 423-4624 
(5:30 a.m. – 7:30 p.m.)

	 •	 Xe	buýt	tới	trễ	hơn	15	phút		
	 •	 Học	sinh	không	đi	xe	buýt		
	 •	 Thiếu	học	sinh	
	 •	 Đồ	thất	lạc	và	tìm	thấy		

  Ban An ninh & An toàn của DPS:  
(720)	423-3911	 
(Sau 7:30 p.m. hoặc trong trường hợp 
khẩn cấp)

n Chuyên chở: (720) 423-4600 
transportation@dpsk12.org

	 •	 Thông	tin	về	xe	buýt	và	lộ	trình		
	 •	 Thắc	mắc	về	thẻ	+Pass		
	 •	 Thông	tin	tổng	quát
n Safe2Tell®: 1 (877) 542-SAFE
	 •	 Báo	cáo	các	vấn	đề	lo	ngại	về	an	toàn	

của học sinh
n Cổng thông tin dành cho phụ huynh: 

myportal.dpsk12.org
 Phụ huynh hiện có thể truy cập các thông 

tin	quan	trọng	về	học	sinh,	bao	gồm:	
	 •	 	Thông	tin	chi	tiết	về	lộ	trình	xe	buýt	

(thời gian và địa điểm dừng xe buýt) 
	 •	 Việc	sử	dụng	thẻ	+Pass	
	 •	 	Tin	tức	cập	nhật	quan	trọng	về	dịch	vụ	

chuyên chở
	 Liên	lạc	với	trường	quý	vị	để	đăng	ký	sử	

dụng	Cổng	thông	tin	dành	cho	 
phụ huynh

Dịch vụ chuyên chở được cung cấp theo các tiêu chuẩn điều 
kiện qui định của Ủy ban Giáo dục. 

n Trường tiểu học: Học	sinh	K-5	phải	ghi	danh	học	và	cư	ngụ	
cách	trường	qui	định	cho	khu	phố	của	em	hơn	một	dặm.

n Trường trung học cơ sở: Học	sinh	lớp	6-8	phải	ghi	danh	học	
và cư	ngụ	cách	trường	qui	định	cho	khu	phố	của	em	hơn	
2.5 dặm.

n Trường trung học: Học	sinh	lớp	9-12	cư	ngụ	cách	trường	
qui	định	cho	khu	phố	của	em	hơn	3.5	dặm	sẽ	hội	đủ	điều	
kiện	tham	gia	chương	trình	thẻ	RTD	này.

Lưu	ý:	Không	bảo	đảm	chắc	chắn	sẽ	có	dịch	vụ	chuyên	chở.	
Điều	này	đặc	biệt	quan	trọng	khi	phụ	huynh	hoàn	tất	thủ	tục	
ghi danh vào SchoolChoice hàng năm.

THỦ TỤC NGOẠI LỆ
Nếu cần dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt nhưng không hội đủ 
điều kiện qui định của Ủy ban Giáo dục, học sinh có thể điền 
mẫu	đơn	xin	áp	dụng	ngoại	lệ	về	dịch	vụ	Chuyên	chở.		Học	sinh	
có	thể	được	cho	hưởng	ngoại	lệ	nếu	còn	chỗ.	Mẫu	đơn	có	trên	
mạng	trực	tuyến	tại	transportation.dpsk12.org/eligibility.	Nếu	
quý	vị	có	thắc	mắc,	vui	lòng	liên	lạc	(720)	423-4699	(thứ	Hai	tới	
thứ	Sáu,	8	a.m.–3	p.m.).

TÌNH TRẠNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Điều	vô	cùng	quan	trọng	là	cần	phải	biết	con	quý	vị	
lên	xuống	xe	buýt	học	đường	lúc	nào	và	ở	đâu.	Mỗi	
học	sinh	DPS	hội	đủ	điều	kiện	sử	dụng	phương	tiện	
chuyên chở của trường và đi xe buýt học đường màu 
vàng	phải	sử	dụng	thẻ	Pass+	hàng	ngày,	không	có	
ngoại	lệ.	Để	thay	thẻ	hoặc	xin	thẻ	tạm	thời,	vui	lòng	
liên lạc với văn phòng trường của con quý vị hoặc 
ban	Dịch	vụ	Chuyên	chở	trong	mùa	hè.	

HỌC SINH:
n	 Tất	cả	các	học	sinh	đều	phải	sử	

dụng	thẻ	+Pass	hàng	ngày.
n	 Quét	thẻ	+Pass	của	bạn	khi	lên	xe	

VÀ	khi	xuống	xe
n	 Học	sinh	có	trách	nhiệm	giữ	gìn	

thẻ	+Pass	của	mình.	Đừng	nhai,	
làm	gãy	hoặc	đánh	mất	thẻ.

PHỤ HUYNH:
n	 Bảo	đảm	là	con	quý	vị	sử	dụng	thẻ	

+Pass	mỗi	khi	em	đi	xe	buýt	học	
đường 

n	 Trong	trường	hợp	khẩn	cấp,	thẻ	
+Pass	giúp	ban	Chuyên	chở	và	
trường	xác	định	đúng	những	học	
sinh nào ở trên xe buýt 

n	 +Pass	giúp	DPS	tận	dụng	tối	đa	các	
nguồn	lực	và	thông	tin	liên	lạc	với	
phụ	huynh	hiệu	quả	hơn	

Học	sinh	đặt	thẻ	+Pass		phía	trước	
máy	đọc	thẻ	khi	lên	và	xuống	xe	buýt	
học đường.

Máy	đọc	thẻ	sẽ	kêu	bíp	và	chuyển	
sang	màu	xanh,	xác	nhận	đã	đọc	thẻ	
+Pass.

Ngày	giờ	và	địa	điểm	nơi	học	sinh	lên	
xuống	xe	được	ghi	ngay	vào	một	cơ	
sở	dữ	liệu	bảo	mật	mà	chỉ	có	các	viên	
chức	quản	lý	trường	và	ban	chuyên	
chở mới được xem. 

SỬ DỤNG THẺ +PASS 
NHƯ THẾ NÀO

THAY THẺ VÀ 
THẺ +PASS TẠM 
THỜI
n	 Phải	lấy	thẻ	tạm	thời	qua	

văn	phòng	tiếp	tân	của	
trường.	Học	sinh	có	thể	sử	
dụng	thẻ	này	trong	tối	đa	
năm	ngày.	Phải	có	được	
thẻ	+Pass	thay	thế	hợp	lệ.	

n	 Để	thay	thẻ	+Pass	bị	
mất, vui lòng tới gặp 
văn	phòng	tiếp	tân	của	
trường.
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Để	biết	thêm	thông	tin,	bạn	có	thể	
tới transportation.dpsk12.org/pass.



THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ XE BUÝT  
TRƯỚC NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN
n	 Xem	lại	thông	tin	về	lộ	trình	xe	buýt	(cả	buổi	sáng	và	buổi	chiều)
n Nhớ mã số lộ trình xe buýt 
n	 Biết	thời	gian	xe	buýt	đón	và	thả	học	sinh	
n Tới (các) điểm dừng xe buýt
n	 Xưng	danh	với	nhân	viên	xe	buýt	

TỚI VÀ RỜI ĐIỂM DỪNG XE BUÝT
n	 Tới	điểm	dừng	xe	buýt	sớm	ít	nhất	10	phút
n Tới và rời điểm dừng xe buýt theo con đường an toàn nhất 
n	 Đừng	trò	chuyện	với	người	lạ	hoặc	đồng	ý	lên	xe	của	người	lạ!
	 •	 Nếu	có	người	lạ	đến	gần,	hãy	báo	ngay	cho	nhân	viên	lái	xe	buýt	

biết 
n Lên xe buýt theo giờ và điểm dừng qui định 
n	 Nếu	xe	đã	rời	đi,	hoặc	xe	tới	trễ	hơn	15	phút,	 
hãy	gọi	số	(720) 423-4624

	 •	 LƯU	Ý:	Xe	buýt	có	thể	tới	trễ	trong	hai	tuần	học	đầu	tiên,	vào	
những	ngày	có	tuyết,	hoặc	do	giao	thông	

TẠI ĐIỂM DỪNG XE BUÝT 
n	 Tôn	trọng	khu	vực	xung	quanh	điểm	dừng	xe	buýt.	Đừng	vứt	rác	
hoặc	giẫm	lên	những	nơi	trồng	cây/cỏ	

n	 Chuẩn	bị	sẵn	sàng	để	lên	xe	buýt,	và	đứng	cách	đường/lề	đường	ở	
khoảng	cách	an	toàn

	 •	 LƯU	Ý:	Nhân	viên	lái	xe	buýt	không	thể	bấm	còi	tại	điểm	dừng	
xe	buýt	để	thông	báo	với	hành	khách	là	xe	đã	đến.	Vui	lòng	đến	
đúng	giờ

n	 Tránh	xa	các	vùng	nguy	hiểm	(xem	hình	ở	dưới)

n	 Cầm	sẵn	thẻ	+Pass	để	lên	xe

ĐI XE BUÝT 
n	 Tất	cả	các	học	sinh	đều	phải	sử	dụng	thẻ	+Pass	hàng	ngày!
n	 Ngồi	một	chỗ,	mặt	hướng	về	phía	trước	
n	 Tránh	để	chân	và	bàn	chân	ở	lối	đi	giữa	
n	 Không	đưa	người	ra	ngoài	xe	buýt	
n	 Đừng	giữ	chỗ	trước
n	 Nói	năng	nhỏ	nhẹ	khi	ở	trên	xe	để	tránh	gây	mất	tập	trung	chú	ý	
cho	nhân	viên	lái	xe	buýt

n	 Nghiêm	cấm	mang	đồ	vật	cồng	kềnh,	nguy	hiểm	lên	xe	buýt	học	
đường 

n	 Ván	trượt	và	các	dụng	cụ	thể	thao	phải	để	gọn	trong	túi	

RỜI XE 
n	 Học	sinh	chỉ	được	xuống	xe	tại	điểm	dừng	xe	qui	định	
n	 Nếu	cần	xuống	nơi	khác,	phải	có	giấy	cho	phép	của	phụ	huynh	và	

ban lãnh đạo trường 
n	 Ngồi	một	chỗ	cho	tới	khi	xe	buýt	dừng	hẳn	và	cửa	xe	mở

HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT
n	 HỌC	SINH	NHẬN	DỊCH	VỤ	GIÁO	DỤC	ĐẶC	BIỆT:	Cha	(mẹ),	người	
giám	hộ	hoặc	người	lớn	khác	được	ủy	quyền	phải	có	mặt	để	đón	
học	sinh	khi	xe	tới	nơi	khi	hướng	dẫn	của	nhân	viên	lái	xe	cho	biết	
không thể để học sinh một mình mà không có người trông nom.

n	 Tất	cả	các	học	sinh	ECE	và	mẫu	giáo	nửa	ngày	phải	có	người	giám	
hộ	được	ủy	quyền	đón.	Học	sinh	mẫu	giáo	rời	lớp	vào	cuối	ngày	sẽ	
rời xe tại điểm dừng xe buýt qui định với anh/chị hoặc một người 
lớn	được	ủy	quyền,	và	sẽ	không	đứng	một	mình	mà	không	có	
người giám sát.

n	 Những	học	sinh	không	thể	để	một	mình	và	những	em	không	có	
người lớn tới đón sẽ ở lại trên xe buýt và tiếp tục đi. Do đó, học 
sinh	có	thể	được	đưa	tới	trạm	xe	buýt	chính.

HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH TRÊN 
XE BUÝT 
n Tôn trọng người khác, nói năng lịch thiệp, ưu 

tiên hàng đầu cho an toàn 
n Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về hạnh 

kiểm: Các hành vi nghiêm trọng là: lăng mạ/
ngôn	ngữ	không	phù	hợp,	đánh	lộn/gây	hấn,	
sách	nhiễu/ức	hiếp,	cố	ý	phá	hoại/làm	hư	hỏng	
tài	sản,	ăn	cắp,	hành	vi	gợi	dục,	hung	hăng	
thách	thức	nhân	viên	ban	chuyên	chở.

n	 Ức	hiếp:	DPS	không	dung	thứ	cho	hành	động	ức	
hiếp.	Nếu	bị	ức	hiếp	hoặc	cảm	thấy	không	an	toàn,	
học	sinh	cần	phải	báo	cáo	ngay	cho	nhân	viên	lái	
xe	buýt	hoặc	nhân	viên	trợ	giúp	trên	xe	buýt.

Ban	chuyên	chở	có	quyền	đình	chỉ	quyền	đi	xe	
buýt	đối	với	các	hoạt	động	sau	giờ	học	và	những	
học	sinh	đi	xe	theo	diện	ngoại	lệ,	hoặc	những	học	
sinh vi phạm nghiêm trọng nội qui hạnh kiểm khi 
học	sinh	có	nguy	cơ	ảnh	hưởng	tới	an	toàn	của	

những	người	khác	trên	xe.	Học	sinh	cũng	có	thể	
bị	trường	xử	phạt	theo	Chính	sách	hiện	hành	của	
Ban giám hiệu. 

LỰA CHỌN ĐI LẠI KHÁC
n Đi xe đạp tới trường:
	 •	 Đội	nón	bảo	vệ	và	dụng	cụ	bảo	vệ	an	toàn		
	 •	 Đi	bên	phải/cùng	chiều	với	luồng	xe		
	 •	 Quan	sát	xe	cộ	trên	đường		
	 •	 Đi	theo	đường	thẳng		
	 •	 Dừng	lại	ở	cuối	đường	dốc	lái	xe	ra	vào	trước	

khi đi xuống đường
n Đi bộ tới trường:
	 •	 Đi	cùng	nhau		
	 •	 Cố	gắng	để	người	khác	nhìn	thấy	bạn		
	 •	 Quan	sát	xe	cộ	trên	đường		
	 •	 Qua	đường	an	toàn	và	qua	đường	tại	vạch	

qua đường, luôn đi trên lối đi bộ  
	 •	 Tuân	thủ	đèn	tín	hiệu	giao	thông,	xi-nhan	

và	hướng	dẫn	của	nhân	viên	hướng	dẫn	qua	
đường của trường

Dừng lại! Đó là luật!

n Đèn nhấp nháy có 
nghĩa là DỪNG LẠI

n Đang có trẻ em 

n Đừng đi tiếp cho tới 
khi đèn đỏ ngừng 
nhấp nháy


