
 
 

 
 

 
 
 

Trong những tháng mùa đông, Ban Chuyên chở DPS làm việc cật lực để bảo đảm rằng An toàn là mối 

quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Nhân viên xe buýt được giao nhiệm vụ lên đường sớm hơn để tránh  

việc học sinh phải chờ xe buýt lâu hơn. Chúng tôi làm việc liên tục để xe buýt đúng giờ, tuy nhiên chúng 

tôi cũng xin cung cấp những chỉ dẫn sau đây cho phụ huynh để chuẩn bị cho thời tiết mùa đông: 

 
• Mặc ấm cho mùa đông! Những học sinh phải đi bộ đến hoặc đợi ở các trạm dừng xe buýt nên mặc 

áo quần thích hợp cho thời tiết lạnh, băng giá. Áo quần thích hợp bao gồm áo choàng ấm, găng tay, 

mũ và giày chống thấm nước. 

• An toàn là Ưu tiên! Học sinh nên chờ xe buýt dừng hẳn trước khi đến gần để lên xe hoặc trước khi 

đứng dậy để xuống xe. Luôn cẩn thận khi bước lên hay xuống xe buýt và phải đợi tín hiệu của nhân 

viên lái xe mới được băng qua đường trước mặt xe buýt để lên và xuống xe. 

• Cảnh giác! Dừng, nhìn và lắng nghe là rất quan trọng cho học sinh. Mũ trùm, dây nghe nhạc, và 

các thiết bị điện tử cầm tay đều có thể làm học sinh mất tập trung vào giao thông xung quanh. 

• Hãy ghi nhớ các Khu vực Nguy hiểm! Đây là khu vực kéo dài 10 feet ở mọi hướng quanh xe buýt. 

Lên xe và xuống xe là thời điểm nguy hiểm nhất khi đi xe buýt. Tránh xa Khu vực Nguy hiểm sẽ bảo 

đảm rằng nhân viên lái xe có thể nhìn thấy mình để việc lên xuống xe được an toàn. 

• Hãy chọn xe buýt nhà trường là phương tiện chuyên chở đầu tiên Vào các buổi sáng có thời 

tiết xấu nhưng trường vẫn mở cửa, hãy để con quý vị đi học bằng xe buýt. 

• Chậm trễ có thể xảy ra. Vào buổi chiều khi nhiệt độ xuống thấp, đường sá có thể bị đóng băng và 

gây chậm trễ cho việc đưa học sinh về nhà. 

• Chuẩn bị trước. Học sinh không bao giờ được chạy theo sau xe buýt. Phải chuẩn bị trước và dành 

đủ thời gian để đến trạm dừng xe buýt. Khi thời tiết lạnh hơn, nhiều gia đình thường để con em 

mình chờ trong nhà cho đến khi xe buýt đến. Tuy nhiên, xin nhớ rằng khi chúng tôi chờ con em quý 

vị chạy đến trạm dừng từ nhà, xe buýt sẽ bị chậm lịch trình và điều đó khiến tất cả học sinh trong lộ 

trình phải chờ đợi trong thời tiết giá lạnh. 

• Sắp xếp kế hoạch. Xem xét khả năng gởi trẻ trong trường hợp trường học đóng cửa cả ngày. 

Tương tự, sắp xếp kế hoạch nếu trường cho bãi học sớm, ví dụ như: 

o Nói chuyện với người/nơi giữ trẻ về qui định khi thời tiết xấu. 

o Nói chuyện với hàng xóm về việc cho gởi con em quý vị ở đó. 

o Sắp xếp để có một người lớn ở nhà sau giờ bãi học. 

o Bảo đảm rằng con quý vị có chìa khóa để vào nhà. 

• Liên lạc với trường của con quý vị Nếu quý vị dự định đón con em mình từ trường, xin thông báo 

trước với nhà trường. 

o Lưu ý: Phải tuân theo thủ tục thông thường của trường khi đón con quý vị. 
 
 
 
 

Vui lòng vào www.transportation.dpsk12.org hoặc gọi số 720.423.4600. 

Lời khuyên về An toàn trong Thời tiết mùa 

Đông Dành cho Học sinh và Phụ huynh 

http://www.transportation.dpsk12.org/

