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1.    Chỉ có các học sinh và nhân viên trường thường xuyên được đi xe buýt cho một lộ 
trình hoặc một chuyến đi nhất định mới được phép đi xe buýt của trường, trừ khi có sự 
cho phép đặc biệt của viên chức phụ trách. 

2.    Trong khi có mặt tại điểm dừng xe buýt hoặc điểm xe tới đón, học sinh phải: 

a.    Cư xử đứng đắn  

b.    Tránh vứt rác 

c.    Không đứng dưới đường 

d.    Tôn trọng quyền của các tư gia ở gần đó 

3.    Học sinh sẽ ngồi vào chỗ ngay sau khi lên xe buýt.  Không được giữ chỗ trước.  
Nếu nhân viên lái xe hoặc nhân viên phụ tá trên xe buýt chỉ định học sinh vào một chỗ 
ngồi nào đó, học sinh phải chấp hành.  Học sinh sẽ ngồi trong ghế của mình khi xe 
đang di chuyển. 

4.    Học sinh không được mở hoặc đóng cửa sổ hoặc cửa thoát hiểm trong trường hợp 
khẩn cấp trừ khi được nhân viên lái xe hoặc phụ tá xe buýt đề nghị làm như vậy.  Học 
sinh không được đưa tay và đầu ra ngoài xe buýt. 

5.    Trong khi đi xe buýt, học sinh không được: 
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a.    Hút thuốc lá (qui định của tiểu bang) 

b.    Vứt đồ vật 

c.    Gây trở ngại cho nhân viên lái xe 

d.    Vứt rác 

e.    Gây ồn ào hoặc gây tiếng động không cần thiết 

f.    Ăn uống 

g.    Mang theo đồ vật có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an toàn của bất kỳ 
hành khách nào khác.  

6.    Học sinh nên báo cáo cho nhân viên lái xe hoặc nhân viên phụ tá trên xe buýt nếu 
ghế ngồi hoặc bất kỳ bộ phận nào của xe buýt bị hư hỏng. 

7.    Học sinh xuống xe buýt không bao giờ được đi phía sau xe buýt.  Học sinh cần 
phải tuân theo tất cả các đèn tín hiệu - biển báo giao thông dành cho lối qua đường.  
Nếu học sinh phải qua đường phía trước xe buýt, các em phải làm như vậy ở vị trí cách 
phía trước xe buýt khoảng 10 feet. 

8.    Khi có yêu cầu, học sinh trung học đệ I và đệ II phải xuất trình giấy tờ nhận dạng 
thích hợp mà mỗi trường cung cấp như là thẻ cho phép đi xe buýt. 

Nếu học sinh vi phạm bất kỳ nội qui nào trong số này, nhân viên lái xe hoặc nhân viên 
phụ tá xe buýt sẽ có nhiệm vụ thông báo cho hiệu trưởng của trường hoặc người được 
ủy quyền. 

Chính sách JK và JK-R (Kỷ Luật Học Sinh) sẽ qui định biện pháp kỷ luật học sinh liên 
quan tới hành vi sai trái của học sinh trên xe buýt học đường, xe cộ của học khu, hoặc 
bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chuyên chở nào mà học khu sử dụng. 

Phương thức hiện tại được đánh mã số 1993 
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