
 

 

 

Cập Nhật Tình Trạng Thiếu Tài Xế Xe Buýt Trường Học PPS: 
Một Số Tuyến Xe Buýt Sẽ Bị Hủy; PPS Tiếp Tục Làm Việc Với 
Các Giải Pháp 
 
 
Kính gửi các Gia đình và Học sinh PPS, 
 
Một lần nữa, xin cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi khắc phục tình trạng thiếu tài xế xe 
buýt. Xin biết rằng nhóm của chúng tôi đang tìm mọi lựa chọn, lớn và nhỏ, để cung cấp dịch vụ tốt nhất 
có thể cho học sinh và gia đình trong thời gian đầy thử thách này. 
 
 
Mặc dù tình trạng thiếu hụt hiện tại không có khả năng sớm được giải quyết, nhưng chúng tôi đang 
nghiên cứu một số biện pháp, bao gồm các cuộc thảo luận ở cấp tiểu bang để được hỗ trợ thêm, tối đa 
hóa việc sử dụng các phương tiện nhỏ hơn và dịch vụ đi chung xe, ký hợp đồng với các nhà cung cấp 
dịch vụ bên ngoài và các giải quyết sáng tạo khác. Chúng tôi hy vọng sẽ thông báo sớm. 
 
 
Khi chúng tôi tìm kiếm mọi phương án, các tuyến xe buýt sẽ tiếp tục tạm thời bị hoãn hoặc hủy chuyến, 
trung bình mỗi ngày có khoảng 10-15 tuyến xe buýt không chạy. Khi chúng tôi giải quyết tình hình không 
may này, xin hãy yên tâm rằng chúng tôi đang tập trung ưu tiên các dịch vụ đưa đón hàng ngày cho học 
sinh khuyết tật và học sinh tiểu học. 
 
 
Để hạn chế các sự việc không thể đoán trước hàng ngày của các tuyến đường bị hủy và cho phép các gia 
đình bắt đầu lập kế hoạch cho các lựa chọn phương tiện di chuyển thay thế, chúng tôi đưa ra quyết định 
khó khăn là hủy các tuyến đường sau đây trong tương lai gần: 
 

Trường  Các tuyến đường bị hủy bỏ  

Benson 120, 133, 138, 139, 228 

Lincoln 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 
 
Ngoài ra, đối với các tuyến đường dưới đây thời gian đưa đón học sinh, đã được thay đổi: 
 
 
Trường Các tuyến đường đã thay đổi 

Alameda 128, 130 



Beaumont 130 

Duniway 24 

Harrison Park 133 

Jackson 22, 24, 32, 213 

Kelly 302 

Ockley Green 106, 128 

Odyssey 22 

Roseway Heights 33 

West Sylvan 22 

Woodstock 120 
 
Thông tin cập nhật về tuyến đường sẽ có trên trang web transportation website trước 5:00 chiều ngày 
Thứ sáu. 
 
Chúng tôi nhận thấy điều này có thể trở thành gánh nặng thêm cho học sinh, gia đình và cộng đồng tại 
các cộng đồng trường học này. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin vào tuần tới về các nguồn lực và hỗ 
trợ mà chúng tôi dự định cung cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng. 
 
PPS đang làm cách nào khác để giải quyết các ảnh hưởng của tình trạng thiếu tài xế xe buýt này?  
Chúng tôi đang nghiên cứu một số giải pháp, bao gồm: 

● Giảm số tuyến xe buýt lớn từ 140 xuống 101; 
● Tối đa hóa sử dụng các phương tiện nhỏ hơn thông qua các dịch vụ bên ngoài đã ký hợp đồng 
● Thảo luận với các quan chức cấp nhà nước và doanh nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực 
● Hỗ trợ tài chính cho các gia đình bị ảnh hưởng vì các tuyến đường bị hủy 
● Sử dụng công nghệ với gia đình để điều phối cố gắng đi chung xe 

 
Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục thuê thêm tài xế xe buýt ! Nếu quý vị hoặc ai đó muốn trở thành một phần 
của nhóm của chúng tôi, vui lòng đăng ký ngay lập tức 
 
Mức lương khởi điểm: $22.00 - $27.95/ giờ  | Tiền thưởng khởi điểm: $2,500 - $6,500 
 
Nộp đơn ngay: WorkatFirst.com 
Câu hỏi? Liên hệ với Paige tại  paige.mulcahy@firstgroup.com  
 
Cảm ơn một lần nữa vì sự kiên nhẫn và sự hiểu biết của quý vị. Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn vào tuần 
tới. 
 
Dan Jung 
Giám đốc điều hành  
 
Teri Brady 
Giám đốc giao thông vận tải 

https://sites.google.com/pps.net/gt-bus-schedule/
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