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THÔNG TIN QUAN TRỌNG Về Việc Thay Đổi Giờ Xe 
Buýt Đưa Đón tại Trường của Học Sinh 
Kính gửi các gia đình PPS, 

Quý vị nhận được email này vì trường học của con em quý vị sẽ có một phần lịch trình xe buýt bị 
ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu tài xế xe buýt trường học trên toàn tiểu bang trong đại dịch 
COVID-19. 

Bắt đầu từ Thứ Ba, thời gian đưa đón của ít nhất một trong các tuyến đường của trường học của 
học sinh sẽ thay đổi. Những thay đổi này cần thiết để chúng tôi phục vụ tất cả học sinh trong khi 
tiếp tục hoạt động an toàn theo các giao thức COVID-19. Xin vui lòng tìm trường của con em quý 
vị bên dưới để xem tuyến đường xe buýt của con em quý vị có được liệt kê hay không. Sau đó, 
truy cập pps.net/transportation để tìm thời gian đưa đón mới 

● Ainsworth: buổi sáng 013 và 222; buổi chiều 201 
● Beach: buổi chiều 105 
● Boise-Eliot/Humboldt: buổi sáng 101 
● Bridlemile: buổi sáng 204 và 206; buổi chiều 025 
● Harrison Park: buổi sáng 307 và 322 
● Hayhurst: buổi sáng 209; buổi chiều 225 
● Hosford: buổi sáng 322, buổi chiều 323 
● Jackson: buổi sáng 212 và 227; buổi chiều 214 và 216 
● Kellogg: buổi chiều 108 
● Maplewood: buổi sáng 215, buổi chiều 216 
● Markham: buổi chiều 225 
● Mt. Tabor: buổi sáng 146, buổi chiều 146 
● Ockley Green: buổi sáng 102, buổi chiều 134 
● Rieke: buổi sáng 224, buổi chiều 224 
● Rigler: buổi sáng 108, buổi chiều 226 
● Robert Gray: buổi sáng 222 và 224; buổi chiều 221 và 224 
● Roseway Heights: buổi chiều 107 
● West Sylvan: buổi sáng 013, buổi chiều 017 

Chúng tôi đang làm việc để mướn các tài xế thế vào các vị trí còn trống càng nhanh càng tốt. 
Chúng tôi biết ơn sự kiên nhẫn và chuyên cần của quý vị trong việc giữ an toàn cho tất cả học 
sinh. 

Ban Chuyên Chở Học Sinh PPS   

https://www.pps.net/bus

