SỞ HỌC CHÁNH BEAVERTON
FAQ - Các Câu Hỏi Thường Gặp
1. Hỏi - Tại sao tài xế xe không được phép cứ việc đưa đón bé ở trạm mới? Tại
sao tôi lại phải điền đơn yêu cầu?
Đáp – Ban Xe Đưa Rước phải cân nhắc nhiều việc khi dựng tuyến xe đưa rước học sinh. Trong

đó, an toàn cho học sinh là quan trọng nhất. Bộ phận cũng phải chú trọng tránh thay đổi lịch
trình đã ấn định ra. Các địa điểm đưa đón được chọn ra dựa theo các tiêu chuẩn có sẵn để đảm
bảo mọi học sinh trong Khu Học Chánh được nhận một dịch vụ xe đưa rước như nhau. Mọi thay
đổi trong tuyến cần phải qua Routing (Bộ phận Định Tuyến) trước để đảm bảo hệ thống vi tính
hiển thị chính xác đường xe chạy. Vì khi có chuyện xấu hay trong trường hợp cấp cứu, Ban Xe
Đưa Rước phụ thuộc vào máy để xác định địa điểm và danh tính học sinh trong tuyến.

2. Hỏi – Phải làm sao để đổi chỗ xe đưa đón hay xin một trạm mới trong
tuyến cho con em?
Đáp – Để yêu cầu thay đổi, phụ huynh cần nộp đơn Transportation Service Request (Yêu Cầu

Đưa Rước Học Sinh) cho Transportation Department (Ban Xe Đưa Rước) xét duyệt. Sau đó gia
đình sẽ nhận thông báo cho biết nếu yêu cầu đã được chấp thuận hay từ chối. Một khi được
chấp thuận, thủ tục có thể sẽ kéo dài tối đa NĂM ngày để hoàn tất, vì thay đổi trong tuyến xe
chạy ảnh hưởng đến toàn thể học sinh đi tuyến đó, và toàn thể phụ huynh/giám hộ cần được
thông báo về toàn bộ thay đổi trong thời gian đưa đón con em của họ. Các mẫu đơn Yêu Cầu
Đưa Rước Học Sinh có sẵn tại trường con em theo học, có tại bất cứ Bộ phận Ban Xe Đưa Rước
nào, và đồng thời có trên trang mạng Sở Học Chánh. Xin tránh yêu cầu tài xế xe buýt đưa đón
chỗ nào “đặc biệt” riêng cho con em. Hành động này bị nghiêm cấm khắc khe bởi Bộ Giáo Dục
Tiểu Bang Oregon. Do tính hỗn độn vào thời điểm khai giảng, các yêu cầu thay đổi trong tuyến
xe chạy sẽ không qua xét duyệt cho đến cuối tháng 9.

3. Hỏi – Học sinh có được phép xuống xe ở trạm khác trong tuyến, hay đi
tuyến khác một lần không?
Đáp – Học sinh được phép đi xe buýt khác hoặc xuống xe ở một trạm khác trong tuyến thường

đi nếu đáp ứng được mọi điều kiện sau đây:
• Học sinh hiện đang theo học Sở Học Chánh Beaverton
• Có một lá thư ngắn do phụ huynh/giám hộ học sinh viết và ký tên cho phép kèm với chữ ký
của thư ký/hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng trường, sau đó cần được chuyển giao qua cho tài
xế xe buýt
• Xe buýt có chỗ cho học sinh
• Xe không phải ngừng thêm trạm nào mới cho học sinh
• Phải có thư ngắn cho mỗi lần đi

4. Hỏi – Học sinh phải có mặt tại trạm đón xe lúc mấy giờ?
Đáp – Phụ huynh nên cho con em có mặt và sẵn sàng lên xe tại trạm ấn định của em năm (5)

phút trước giờ xe đến. Xe tùy lúc có thể đến sớm hơn hay trễ hơn giờ ấn định do kẹt xe hay các
trường hợp khó tránh khác. Ban Xe Đưa Rước dùng đồng hồ nguyên tử cho mọi tuyến. Phụ
huynh nên kiểm tra đồng hồ gia đình để đảm bảo giống giờ nhau.

5. Hỏi – Học sinh được mang thú nuôi lên xe buýt không?

Transportation FAQ

Sep 2015

Vietnamese

Đáp – Đạo Luật Đã Chỉnh Sửa của Tiểu Bang Oregon (ORS) không cho phép côn trùng, loài bò

sát hay bất cứ động vật gì ngoại trừ các động vật hỗ trợ, dẫn đường cho người khuyết tật.

6. Hỏi- Tại sao xe phải xếp chỗ ngồi cho học sinh ?
Đáp - Xe có thể xếp chỗ ngồi để giữ không khí yên tịnh và an toàn trên xe buýt. Như vậy, việc
cho học sinh lên xe, xuống xe cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

7. Hỏi – Những ai được phép đi xe?
Đáp – Học sinh được phép đi xe đưa rước nếu đạt một hoặc nhiều tiêu chuẩn sau đây:

• Là học sinh tiểu học sống cách trường hơn một mile/dặm (1,61 km)
• Là học sinh tiểu học sống cách trường dưới một dặm nhưng nơi định cư thuộc khu vực nguy
hiểm được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Oregon và Sở Học Chánh Beaverton chấp thuận cho
xe đưa rước tới lui.
• Em là học sinh trung học định cư cách trường hơn một dặm rưỡi (2,41 km)
• Em là học sinh trung học định cư cách trường dưới 1 ½ dặm nhưng nơi định cư thuộc khu
vực nguy hiểm được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Oregon và Sở Học Chánh Beaverton chấp
thuận cho xe đưa rước tới lui.

8. Hỏi – Con tôi sẽ được xe đưa đón chỗ nào?
Đáp – Học sinh có thể lên xe đi học ở bất cứ trạm nào dọc theo tuyến xe chạy. Tuy nhiên các

em chỉ được xuống xe ở trạm ngừng mà trường đã ấn định cho em. Trong trường hợp học sinh
cần phải xuống xe ở trạm nào khác, gia đình phải trình một lá thư xin phép cho tài xế xe buýt
(Thư ngắn này phải có Nhà trường ký tên chứng nhận.) Xin xem câu 3 ở trên.

9. Hỏi – Tôi có buộc phải có mặt tại điểm xe đón bé đi học mẫu giáo không?
Đáp – Sở khuyến khích phụ huynh nên có mặt cùng bé tại điểm xe đón học sinh. Tuy nhiên

học sinh vẫn được phép lên xe đi học cho dù phụ huynh không có mặt.

10. Hỏi – Tôi có bắt buộc phải có mặt tại điểm xe ngừng để đón bé học mẫu
giáo về không?
Đáp – Do Sở Học Chánh thay đổi cho toàn thể học sinh mẫu giáo học nguyên ngày, bắt đầu

mùa thu 2015, học sinh mẫu giáo sẽ đi xe về buổi chiều chung với các học sinh tiểu học khối
lớp lớn, và sẽ được cho xuống xe cho dù phụ huynh không có mặt. Bất cứ em nào nếu không
muốn xuống xe khi cha mẹ không có mặt nên cho tài xế xe biết để được chở về lại trường.

11. Hỏi – Bé có thể được đưa đón đến một nơi giữ trẻ thay vì nhà được
không?
Đáp – Học sinh có thể được đưa đón đến một nơi giữ trẻ chỉ trong trường hợp nếu nơi giữ trẻ
nằm trong tuyến trường học của bé. Nơi này sẽ là địa điểm xe đưa đón bé hằng ngày.

12. Hỏi – Nếu trường cho học sinh ra về sớm thì sao?
Đáp – Tuyến xe chạy vào những ngày về sớm thì hoàn toàn giống như tuyến xe thường lệ (từ

mẫu giáo đến lớp 12), chỉ thay đổi thời gian.

13. Hỏi – Tuyến xe đưa học sinh về từ hoạt động ngoại khóa sau giờ tan học
sẽ cho bé xuống xe cùng chỗ với tuyến thường lệ của bé không?
Đáp – Không nhất thiết. Do số học sinh ít hơn, tuyến xe dành cho các em có hoạt động ngoại

khóa sau giờ tan trường thường đơn giản hơn và được thiết kế để bao phủ một vùng lớn hơn
tuyến thường lệ. Vì nguyên nhân này, chỗ học sinh xuống xe thường lệ có thể sẽ gần nhà các
em hơn so với chỗ xuống xe sau hoạt động ngoại khóa.

14. Hỏi – Có phải bé vẫn sẽ được xe đưa đón từ trạm thường lệ khi có tuyết?
Đáp – Vài tuyến đường và một số trạm xe ngừng sẽ được rút ra khỏi lịch trình khi có tuyết.

Vào những ngày thời tuyết xấu, Sở Học Chánh sẽ thông báo nếu trường có trì hoãn gì về thời
gian vào học hay nếu xe đưa rước phải chạy tuyến đường dành cho khi có tuyết. Sẽ có link trên
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trang mạng của Bộ Phận Safety (An Toàn Cho Học Sinh) hoặc Ban Xe Đưa Rước
(Transportation) để cho biết thông tin từng tuyến đường cụ thể.

15. Hỏi – Nếu phụ huynh có gì muốn nói về tuyến đường xe đưa rước của con
em hay tài xế xe của con em thì phải nói chuyện với ai?
Đáp – Phụ huynh nên liên hệ Trung Tâm Ban Xe Đưa Rước tại số (503) 356-4200.
16. Hỏi – Phụ huynh có được đón con em ở bất cứ nơi nào dọc tuyến xe
không?
Đáp – Luật Đưa Rước Học Sinh của Liên Bang và Tiểu Bang Oregon chỉ cho phép học sinh

xuống xe buýt tại điểm đưa đón đã ấn định cho em hoặc tại trường học.

17. Hỏi – Phụ huynh có thể lên xe đi cùng con em không?
Đáp – Phụ huynh phải xin trước với Nhà trường và Ban Xe Đưa Rước học sinh và phải có sự

chấp thuận từ hai phía. Yêu cầu sẽ được duyệt tùy theo từng trường hợp.

18. Hỏi – Học sinh có được mang thủy tinh, cây, hoa hay một dự án lớp học
kích cỡ lớn gì lên xe không?
Đáp – Học sinh không được mang lên xe buýt đồ thủy tinh dễ vỡ hay bất cứ vật gì mà có khả

năng làm chấn thương các em. Những đồ vật lớn không dễ dàng để lên đùi học sinh cũng
không được mang lên xe. Những vật này có nguy cơ gây chấn thương nếu có đụng xe.

19. Hỏi – Học sinh có lên xe buổi sáng cùng địa điểm với khi xuống xe buổi
chiều hay không?
Đáp – Đối với một số học sinh, điểm lên xe buổi sáng sẽ khác với chỗ xuống xe buổi chiều.

Nhiều học sinh thay vì về nhà sẽ đến nơi giữ trẻ sau giờ tan học. Xin xem lại thông tin địa điểm
đưa đón ấn định cho con em.

20. Hỏi – Học sinh được mang ván trượt skateboard hay nhạc cụ lên xe
không?
Đáp – Để đảm báo an toàn cho hoc sinh, ván trượt không được phép mang lên xe. Nhạc cụ có

thể được mang theo chỉ trong trường hợp nếu xe buýt có chỗ trống và học sinh có thể giữ nhạc
cụ trên mình một cách an toàn.

Mọi thông tin kèm theo trong mục này có hiệu lực trong năm học thường lệ và cả khi
học hè.
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