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Thông tin Tổng quát 

› Mọi học sinh tiểu học cư ngụ trong Khu vực Chuyên chở Đông Nam Denver đều hội đủ điều kiện được đưa đón 
 đến bất kỳ trường nào trong khu vực của các em. Khu vực này bao gồm các trường Hampden Heights, Samuels, 
 và Holm. 

› Mọi học sinh tiểu học, bất kể hiện đang cư ngụ ở đâu, sẽ hội đủ điều kiện sử dụng hệ thống chuyên chở mới 
 trong khu vực. 

›  Mọi trạm dừng của dịch vụ xe buýt có thể cách nhà mọi học sinh tối đa một dặm. Hầu hết các trạm dừng sẽ ở 
 các trường học, công viên hoặc các trạm dừng thuộc khu sinh hoạt cộng đồng. 

› Sẽ có lịch chạy xe buýt vào tháng Sáu 2015 để giúp quý vị lập lịch trình đi xe buýt cho con quý vị. 

Hệ thống Xe buýt trong Khu vực Tuyến học Chung Đông Nam Denver: 

› Hệ thống này sẽ sử dụng các xe buýt học đường màu vàng. 
› Học sinh có thể đi xe buýt đến bất kỳ trường nào trong Khu vực Đông Nam Denver. Các trường do Học Khu 
  điều hành nằm trong khu vực này đều tham gia cung cấp dịch vụ. 
› Hệ thống này yêu cầu học sinh phải có mặt ở điểm dừng xe buýt để được đưa đến một trường học trong 
  khu vực. 
› Nếu trường của học sinh đó gần hơn so với khoảng cách đến trạm dừng xe buýt, dịch vụ chuyên chở là 
  không cần thiết. 
› Các học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ có thêm nhiều cơ hội được đưa đón bằng xe buýt cùng với các học sinh 
  khác. 

Các Thắc mắc Thường gặp về Dịch vụ Chuyên chở 

Hiện tại, xe buýt đón con tôi gần nhà hoặc ngay trước nhà. Tại sao phải thay đổi hệ thống dịch vụ xe buýt? 
Hệ thống xe buýt hiện tại chỉ dành cho các học sinh hội đủ điều kiện và theo học một số trường nhất định. Hệ thống xe 
buýt mới sẽ cung cấp dịch vụ chuyên chở cho 100% học sinh tiểu học theo học các trường trong khu vực của quý vị. Các 
trạm dừng xe buýt mới sẽ cách nhà quý vị chưa tới 1 dặm và sẽ nằm ở những nơi an toàn như trường học, công viên hay 
các trạm dừng ở khu sinh hoạt cộng đồng. 

Hệ thống xe buýt này sẽ phục vụ các học sinh có nhu cầu đặc biệt như thế nào? 
Xe buýt sẽ rời lộ trình chính để đón các học sinh có nhu cầu đặc biệt tại nhà và sau đó trở lại lộ trình chính để đón các học 
sinh khác. 

Nếu con tôi sống trong Khu vực Chuyên chở Đông Nam Denver nhưng lại muốn theo học trường nằm bên ngoài khu vực 
này thì sao?  
Nếu có xe buýt nào chạy theo lộ trình đến trường ngoài khu vực đó và còn chỗ, học sinh có thể sử dụng dịch vụ chuyên 
chở này. Học sinh cần phải điền mẫu đơn xin áp dụng ngoại lệ về chuyên chở. 

Khi nào thông tin này sẽ được chia sẻ cho các phụ huynh? 
Có thể tìm danh sách các trường tham gia hệ thống dịch vụ chuyên chở này tại trang web của ban Chuyên chở tại 
http://transportation.dpsk12.org. Bản kế hoạch về giờ dừng xe đang trong quá trình hoàn tất và sẽ có vào tháng Sáu 2015. 
Tất cả các trường tham gia dịch vụ chuyên chở trong khu vực sẽ thông báo cho các gia đình bằng cách gởi thông tin về nhà. 
Điều quan trọng là quý vị cần cho trường của con quý vị biết địa chỉ nhà chính xác. 
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Nếu con tôi đang theo học chương trình chuyên thì sao, làm sao để biết cháu nên đón xe buýt nào? 
Các trường chuyên nằm ngoài khu vực không thuộc phạm vi cung cấp dịch vụ chuyên chở của khu vực. Các học sinh hội 
đủ điều kiện chuyên chở sẽ được nhận thông tin vào tháng Tám 2015. Sẽ không có thay đổi gì đối với dịch vụ này. 

 
Con tôi nên có mặt tại trạm dừng xe buýt hoặc được thả tại trường sớm nhất là bao lâu? 
Học sinh nên có mặt tại trạm dừng xe buýt 10 phút trước giờ dừng xe đã chọn. Các học sinh được thả tại trường không nên 
đến trường sớm hơn 20-25 phút trước giờ chuông reo. Vui lòng hỏi trường của quý vị để biết giờ nhà trường bắt đầu mở 
cửa phục vụ bữa sáng. Sau đó hãy kiểm tra lịch chạy xe buýt để tìm chuyến và thời gian học sinh nên có mặt tại trạm dừng 
để đến trường theo giờ mong muốn. 

 
Con tôi nên chờ xe buýt ở đâu và làm sao cháu có thể nhận ra xe buýt của mình? 
Mỗi trường sẽ quy định rõ các địa điểm đón/thả của xe buýt đã xác định và sẽ gửi về nhà thư thông báo về dịch vụ 
chuyên chở học sinh trong tháng Tám. Các xe buýt sẽ có bảng ghi tên tuyến đường xe buýt sẽ chạy ở cửa kính trước xe. 
Học sinh và phụ huynh nên biết số hiệu tuyến đường của chuyến xe buýt mà học sinh đó sẽ đi. 

 
Ban Chuyên chở cung cấp môi trường an toàn cho con tôi bằng cách nào? 
An toàn cho học sinh là nỗ lực chung của phụ huynh, học sinh và nhà trường. Điều này phải có sự hợp tác và cần mọi người 
chung sức giúp hệ thống chuyên chở mới này thành công. Chúng tôi tuyệt đối không tha thứ cho hành động ức hiếp và 
đánh lộn tại các trạm dừng xe buýt. Ban Chuyên chở áp dụng Hệ thống Hỗ trợ Can thiệp Hành vi Tích cực. Nhân viên lái xe 
sẽ giải quyết mọi quan ngại nhằm giúp uốn nắn hành vi và bảo đảm an toàn cho học sinh. Nếu hành vi tiêu cực vẫn tiếp tục, 
học sinh có thể mất quyền được đi xe buýt. Có thể tìm thông tin chi tiết về chương trình PBIS tại trang web của ban Chuyên 
chở tại http://transportation.dpsk12.org. 

 
Làm sao tôi biết được con tôi có mặt trên xe buýt hay không? 
Với thẻ +Pass, hệ thống chuyên chở học sinh DPS bắt đầu sử dụng từ năm 2013, các trường học và phụ huynh có thể truy 
cập ngay thông tin này dễ dàng. Phụ huynh có thể liên lạc với trường của con em mình, hoặc truy cập thông tin đi xe qua 
Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh. Mọi học sinh hội đủ điều kiện sử dụng dịch vụ chuyên chở tại DPS và đi xe buýt học 
đường màu vàng đều phải sử dụng thẻ +Pass. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc trường của quý vị hoặc truy cập 
http://transportation.dpsk12.org. 

 
Nếu con tôi chọn xuống xe ở trạm khác thì sao? 
Ban Chuyên chở sẽ khuyến khích học sinh luôn xuống xe tại các trạm dừng quy định của các em, tuy nhiên không thể 
ngăn học sinh xuống xe ở trạm dừng khác. 

 
Nếu con tôi bỏ lỡ trạm dừng xe buýt của cháu thì sao? 
Nếu học sinh bị nhỡ trạm dừng hoặc quên xuống xe, các em phải báo cho nhân viên lái xe và ở lại trên xe buýt. Nhân viên 
lái xe sẽ thông báo cho đội xử lý khẩn cấp qua radio là học sinh đã nhỡ trạm dừng và em sẽ được xuống xe tại trạm dừng 
quy định của em sau khi xe buýt đã qua hết mọi điểm dừng khác. 

 
Tôi nên gọi cho ai nếu không tìm thấy con mình? 
Gọi cho đội xử lý khẩn cấp qua radio tại số 720-423-4624, giờ làm việc của văn phòng là từ 5:45 sáng đến 6 giờ tối hoặc gọi 
cho Ban An ninh và An toàn tại số 720-423-3911. Nếu học sinh sử dụng thẻ +Pass của mình, Ban Chuyên chở sẽ có thể 
nhanh chóng định vị học sinh. Các học sinh hiện đang có thẻ +Pass bao giờ cũng nên quét thẻ khi lên và xuống xe buýt. Nếu 
con quý vị không có thẻ, quý vị có thể nhờ nhà trường xin cấp thẻ thay thế. 

 
Nếu tôi có thắc mắc về địa điểm đón và thả học sinh, tôi nên gọi cho ai? 
Gọi ban chuyên chở tại số 720-423-4600 hoặc liên lạc với trường của con quý vị. Quý vị cũng có thể truy cập trang web 
của chúng tôi tại http://transportation.dpsk12.org hoặc Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh để biết thông tin cập nhật. 
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