ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHUYÊN CHỞ QUẬN 279 CHO HỌC SINH NGOÀI
VÙNG NĂM HỌC 2021-2022
Khi học sinh được chấp thuận theo học tại một trường trái tuyến, phụ huynh / người giám hộ chịu trách nhiệm đưa đón học
sinh. Tuy nhiên, dịch vụ đưa đón có thể được cung cấp từ bến xe buýt hiện đang phục vụ trường học đã được phê duyệt với các
điều kiện sau:
1. Học sinh đăng ký dịch vụ xe buýt mỗi năm học và được chấp thuận sử dụng một bến xe buýt hiện có.
2. Có chỗ trên các tuyến xe buýt hiện có.
3. Phụ huynh chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo rằng con của mình có thể đến và đi từ trạm xe buýt được chỉ định
một cách an toàn.
Học sinh PHẢI ĐĂNG KÝ để sử dụng bến xe buýt hiện có phục vụ trường học được chấp thuận của mình bằng cách điền vào
mẫu dưới đây và gửi lại cho Phòng Vận chuyển trước ngày 1 tháng 8 hàng năm.
Bưu thiếp với thông tin về trạm xe buýt của mỗi học sinh sẽ được gửi qua đường bưu điện vào cuối tháng 8. Dịch vụ phụ thuộc vào
chỗ ngồi sẵn có của xe buýt.
Lưu ý: Các trạm xe buýt hiện có nằm trong khu vực đi học của mỗi trường và không được đảm bảo là ở vị trí thuận tiện cho con
của quý vị. Theo thời gian, số lượng tuyển sinh thay đổi, các tuyến xe buýt thay đổi và chỗ ngồi còn trống trên các tuyến xe
buýt cũng thay đổi.

Hãy xem xét các lự a chọn m ột cách cẩn thận nếu con quý vị phụ thuộc vào dịch vụ xe buýt của Học khu để đi học.
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Mẫu đơn này phải được hoàn thành mỗi năm học để sử dụng trạm xe buýt hiện có.
THÔNG TIN HỌC SINH
TÊN
HỌC SINH:
NGÀY SINH:

,

(Họ)
(Tháng)

/

(Ngày)

/

(Năm)

(Tên gọi)

(Tên đệm)

LỚP: ___________

TRƯỜNG:
ĐỊA CHỈ NHÀ
ĐỊA CHỈ:
THÀNH PHỐ:

, BANG:

MÃ BƯU ĐIỆN:

ĐỊA CHỈ YÊU CẦU ĐÓN HỌC SINH (N ẾU KHÁC ĐỊ A CHỈ N HÀ)
ĐỊA CHỈ:
THÀNH PHỐ:

, BANG:

MÃ BƯU ĐIỆN:

CHỨNG NHẬN CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ
TÊN:

NGÀY:

CHỮ KÝ:

SỐ ĐIỆN THOẠI: _________________________

Vui lòng gửi mẫu đơn đã hoàn thành tới:
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