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YÊU CẦU DỊCH VỤ ĐI NHỜ XE CỦA PHỤ HUYNH 
TRÊN NHỮNG TUYẾN VẬN CHUYỂN CHUNG HIỆN CÓ 

Năm Học:_____________   (Một biểu mẫu cho mỗi người đi nhờ)             Ngày:____________________ 
Thông tin về học sinh: 
Tên:_____________________________________________ PPS ID#______________ Lớp:________ Ngày sinh:________ 
Trường đang theo học:_______________________________________________________________________________________ 
Địa chỉ nhà riêng của học sinh:_________________________________________________________________________________ 
Điểm dừng hiện tại học sinh muốn đi nhờ từ:___________________________________________________________________ 
Dịch vụ được yêu cầu (chọn tất cả những mục áp dụng): □ Sáng đến trường  □ Trưa đến trường □ Trưa từ trường □ Chiều từ trường 
Thông tin bổ sung:______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
(Nếu điểm dừng hiện tại không được xác định, dịch vụ đi nhờ xe đã được phê duyệt sẽ dành cho điểm dừng hiện có gần địa chỉ cư trú nhất) 

Là phụ huynh của học sinh ở trên, tôi yêu cầu để con tôi được phép đi xe buýt hiện có của trường. Tôi hiểu rằng bằng việc chấp nhận 
dịch vụ này, con tôi không được hưởng dịch vụ này và chấp nhận các quy định của Tiểu bang Oregon Quản lý Học sinh Đi Xe buýt của 
Trường (xem mặt sau) và các điều kiện của dịch vụ mở rộng này.  
ĐIỀU KIỆN CỦA DỊCH VỤ: 

1. Người đi nhờ xe là học sinh chuyển trường mở, học sinh của các trường tư, trường dòng hoặc trường bán công sử dụng 
dịch vụ xe buýt hiện có tại các điểm dừng hiện có. 

2. Phụ huynh/Người giám hộ chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của học sinh cho đến khi học sinh lên xe buýt. 
3. Học sinh phải sống cách trường tiểu học trên một dặm hoặc cách trường trung học trên một dặm rưỡi. 
4. Học sinh nằm dưới sự quản lý của quận và tài xế xe buýt trong thời gian sử dụng xe buýt và phải tuân thủ các quy định quản 

lý tất cả sinh viên trên xe buýt (xem mặt sau). Quận không chịu trách nhiệm về học sinh trước khi học sinh lên hoặc sau khi 
học sinh rời khỏi xe buýt. 

5. Không thể thêm thời gian hoặc quãng đường hoặc thay đổi lộ trình để cung cấp dịch vụ đi nhờ xe. 
6. Dịch vụ xe buýt có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo do: 

a. Thay đổi lộ trình do xe buýt không còn đi qua điểm dừng cần thiết 
b. Dịch vụ được ủy quyền đi nhờ xe bị chấm dứt 
c. Không còn chỗ trên xe buýt 
d. Trường đóng cửa hoặc giờ học bị rút ngắn 
e. Hành vi của học sinh đi nhờ xe không phù hợp 

7. Sẽ không có xe buýt dự phòng được cung cấp nếu người đi nhờ xe nhỡ xe. 
8. Yêu cầu này phải được phê duyệt và gửi lại trước khi học sinh được cho phép đi nhờ xe. 
9. Phê duyệt chỉ dành cho năm học hiện tại và phải được gửi lại mỗi năm. 

Phụ huynh/Người giám hộ (viết hoa):________________________Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ:____________________ 
Số điện thoại chính:________________________________ Số điện thoại thay thế:_____________________________________ 

Gửi yêu cầu đến: Phương tiện đi lại dành cho Học sinh - Văn phòng sắp xếp lộ trình (địa chỉ, điện thoại, fax & email được liệt kê ở 
trên) 
 

Chỉ dành cho Văn phòng Sắp xếp lộ trình 
□ CHẤP THUẬN_______________________________________________________________________________________________ 
Điểm đón________________________________________________Tuyến_______________Thời gian đón_____________________ 
Điểm xuống______________________________________________Tuyến_______________Thời gian xuống___________________ 
□ TỪ CHỐI/LÝ DO TỪ CHỐI______________________________________________________________________________________ 
Chữ ký của nhân viên:__________________________________________________________Ngày__________________________ 
cc:  FST_________    PPS___________ 
 
[xem mặt sau để biết Quy định Quản lý Học sinh Đi xe buýt của Trường] 
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Để tiện cho quý vị, quy định của tiểu bang Oregon dành cho học sinh đi xe buýt của trường được gửi kèm ở 
đây. Các quy định này cũng được đăng trên tất cả xe buýt của trường. 
 

Quy định Quản lý Học sinh Đi Xe buýt của Trường (OAR 581-053-0010) 
 

1. Học sinh đi xe buýt thuộc sự kiểm soát của tài xế xe buýt. 
2. Cấm dánh nhau, vật lộn hoặc hoạt động náo nhiệt trên xe buýt. 
3. Học sinh chỉ được sử dụng cửa khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp. 
4. Học sinh phải đến đúng giờ để đón xe buýt vào buổi sáng và buổi tối. 
5. Học sinh không được mang vũ khí hoặc vật liệu nguy hiểm khác lên xe buýt. 
6. Học sinh không được mang động vật, ngoại trừ động vật hỗ trợ dẫn đường đã được phê chuẩn lên 
xe buýt. 
7. Học sinh phải ngồi nguyên một chỗ trong khi xe buýt đang chạy. 
8. Học sinh có thể được tài xế xe buýt chỉ định chỗ ngồi. 
9. Khi cần qua đường, học sinh qua đường ở phía trước xe buýt hoặc theo hướng dẫn của tài xế xe 
buýt. 
10. Học sinh không được thò bàn tay, cánh tay hoặc đầu qua cửa sổ xe buýt. 
11. Học sinh phải có giấy phép rời khỏi xe buýt đến nơi khác ngoài nhà hoặc trường học. 
12. Học sinh chỉ được nói chuyện bằng một giọng bình thường; nghiêm cấm nói to hoặc thô tục. 
13. Học sinh không được mở hoặc đóng cửa sổ khi chưa có sự cho phép của tài xế xe buýt. 
14. Học sinh có trách nhiệm giữ xe buýt sạch và tránh làm hỏng xe. 
15. Học sinh phải lịch sự với tài xế xe buýt, những học sinh khác và khách qua đường. 
16. Học sinh không kịp thời tuân theo hướng dẫn của tài xế hoặc từ chối tuân theo quy định có thể bị 
mất quyền đi xe buýt. 
17. Quy định Quản lý Học sinh Đi xe buýt của Trường phải được đăng ở nơi dễ thấy trong tất cả xe buýt 
của trường. 
 
Ngoài ra các quy định của Tiểu bang ở trên, phải tuân thủ các quy định sau đây của Quận: 

• Học sinh không được ăn hoặc uống trên xe buýt. 
• Học sinh không được mang ván trượt hoặc scooter lên xe buýt, trừ khi ván trượt hoặc scooter 
được đặt cố định hoàn toàn trong bao đựng ván trượt hoặc scooter hoặc gắn chặt vào ba lô. 
• Học sinh không được mang bóng bay đã thổi lên xe buýt. 
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