ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHUYÊN CHỞ ĐẶC BIỆT
Năm học 2021-2022

Mỗi năm tất cả học sinh phải hoàn thành mẫu đơn này. Thông tin này được sử dụng để đánh giá nhu cầu chuyên
chở, xác định những học sinh đủ điều kiện và lập kế hoạch đưa đón học sinh. “Nhà Trẻ” bao gồm các nhà cung cấp
dịch vụ tư nhân và / hoặc các thành viên gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc tại một địa điểm khác với nơi cư trú
của cha mẹ / người giám hộ.
Đối với học sinh Mầm non sắp nhập học: Vui lòng gửi lại biểu mẫu này, cùng với các biểu mẫu ghi danh khác,
cho trường học của con quý vị hoặc cho Trung tâm Tuyển sinh, 7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Centre, MN
55429.
*** Đọc thông tin QUAN TRỌNG sau đây trước khi điền vào biểu mẫu ***
Các điểm dừng xe buýt rất là cần thiết cho sự an toàn của học sinh. Học sinh không được phép thay đổi điểm đưa, đón xe buýt. Ví dụ: đi xe
buýt của trường đến nhà một người bạn.
Dịch vụ đưa đónđặc biệt có thể được xem xét cho các học sinh thuộc Dịch vụ Chăm sóc trẻ. Một học sinh có thể được:

Đón tại nhà, đến trường để học và sau đó giao cho Nhà trẻ;


Đón tại Nhà trẻ, đi học và giao tận nhà; hoặc là



đón tại Nhà trẻ, đi học và giao cho Nhà trẻ.

Kế hoạch đưa đón học sinh dưới đây có thể được thực hiện trong các điều kiện sau:
1.
2.
3.
4.

Quý vị chỉ có thể chọn MỘT địa chỉ buổi sáng (AM) và MỘT buổi chiều (PM) cho nhu cầu vận chuyển của mình.
Cả hai địa chỉ đều nằm trong khu vực học sinh của trường.
Cả hai địa chỉ đều nằm ngoài giới hạn 0,80 dặm từ nhà đến trường đối với học sinh lớp PreK-5.
Cả hai địa chỉ đều nằm ngoài giới hạn 1 dặm từ nhà đến trường đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.
Phụ huynh / người giám hộ có chung tình huống giám hộ nên liên hệ với bộ phận vận chuyển của chúng tôi
qua email theo địa chỉ busquestions@district279.org hoặc điện thoại 763-391-7244

Trường:
Tên học sinh:

Lớp:

Tên học sinh:

Lớp:

Tên học sinh:

Lớp:

Tên học sinh:

Lớp:

Địa chỉ nhà:

Địa chỉ

Số nhà

Thành phố

Mã bưu điện
Email: ________________________________________

Điện thoại nhà: _____________________________
Tên Nhà trẻ:

Số điện thoại Nhà trẻ:
Địa chỉ

Số nhà

Thành phố

Đưa đến trường (Chặng buổi sáng)

Học sinh đi từ (chỉ chọn MỘT):
 Nhà  Nhà trẻ  Không cần dịch vụ xe buýt
 Tham gia Kidstop/Ozone  Nhà trẻ sẽ chuyên chở

Mã bưu điện
ĐÓN TỪ TRƯỜNG (chặng buổi chiều)

Học sinh sẽ về (chỉ chọn MỘT):
 Nhà  Nhà trẻ  Không cần dịch vụ xe buýt
 Tham gia Kidstop/Ozone  Nhà trẻ sẽ chuyên chở

Tôi cam đoan rằng tất cả những thông tin trong đơn này là đúng.
Chữ ký phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp

Ngày
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