
THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ CHUYÊN CHỞ 
GIÚP CÁC CON CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO NĂM HỌC 2019-20

Năm học 2018-19 sắp kết thúc, Ban Dịch vụ Chuyên chở của Học Khu Công lập Denver (DPS) cảm ơn quý vị vì một năm tuyệt vời vừa qua. Chuyên Chở 
DPS là cửa ngõ dẫn lối đến thành tựu học tập, tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng cho tất cả học sinh đủ điều kiện và đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. 
Vui lòng xem lại thông tin chúng tôi đã cung cấp trong tài liệu này, trong đó các lời khuyên để chuẩn bị cho năm học sắp tới.

Mục Hành Động Năm Học Mới
Các bước hữu ích để gia đình quý vị chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường

 Đảm bảo cập nhật thông tin liên lạc của quý vị
Điều quan trọng là quý vị phải duy trì một địa chỉ chính xác cho mọi học sinh đang theo học vì các dịch vụ chuyên chở sẽ đưa đón học sinh đủ điều 
kiện đến trường từ địa chỉ cư trú của học sinh. Thay đổi địa chỉ sẽ chỉ được xử lý tại văn phòng quản lý của trường học được chỉ định.

 Kiểm tra Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh/Trang web Chuyên Chở để biết thông tin về 
dịch vụ xe buýt
Đối với học sinh không đi xe Success Express Shuttles, thông tin về tuyến xe buýt dành cho học sinh đủ điều kiện sẽ có sẵn trên trang chuyên chở 
trong Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh bắt đầu vào cuối tháng 7/đầu tháng 8. Đối với học sinh đi xe Success Express Shuttles, lịch trình có sẵn 
vào cuối tháng 7/đầu tháng 8 tại transport.dpsk12.org. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra thông tin xe buýt nhiều lần trước ngày đầu tiên đến 
trường, vì thông tin có thể thay đổi.

 Hoàn thành mẫu Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ trực tuyến, nếu cần
Nếu không có thông tin xe buýt xuất hiện trên Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh, và con của quý vị không đủ điều kiện sử dụng Success Express 
Shuttle, con quý vị có thể không đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở. Quý vị có thể hoàn thành mẫu Yêu cầu Áp dụng Ngoại lệ về Dịch vụ Chuyên 
chở trực tuyến qua cổng thông tin. Đơn yêu cầu áp dụng ngoại lệ với dịch vụ chuyên chở cho năm học 2019-20 có thể được gửi bắt đầu từ thứ Hai, 
ngày 15 tháng 7 đến thứ Sáu, ngày 26 tháng 7. Các quyết định sẽ được thông báo trước Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8.  Tất cả các quyết định về Yêu 
cầu Áp dụng Ngoại lệ sẽ được thông báo qua email đến email người nộp đơn.

 Nhận được thẻ +Pass MỚI hoặc thẻ Thay thế
Thẻ +Pass mới hoặc thay thế cần được xuất trình cho thư ký tại văn phòng quản lý của trường học. Sau đó, thư ký sẽ cấp thẻ +Pass tạm thời cho 
học sinh sử dụng, trong khi thẻ +Pass vĩnh viễn đang được xử lý và in. Các gia đình cũng có thể nhận được thẻ +Pass bằng cách tới Transportation 
Services Administration Building (Tòa nhà Quản lý Dịch vụ Chuyên chở) vào đầu tháng 8. Thời gian: 8:00-12:00; 13:00-16:00 | Địa điểm: 2909 W 
7th Ave., Denver 80204. Vui lòng lưu ý: Thẻ +Pass đã được phân phối trong năm học 2018-19 sẽ tiếp tục có hiệu lực cho năm học 2019-20.

 Liên lạc với chúng tôi
Transport.dpsk12.org trình bày thông tin chi tiết về tất cả các khu vực này và là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, hãy liên 
hệ với chúng tôi qua email Transport@dpsk12.org hoặc gọi cho nhóm dịch vụ lộ trình của chúng tôi theo số 720-423-4699 trong giờ làm việc thông 
thường, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

D P S  T R A N S P O R T A T I O N  S E R V I C E S  |  2 9 0 9  W  7 T H  A V E  |  D E N V E R  C O  8 0 2 0 4  |  T R A N S P O R T A T I O N . D P S K 1 2 . O R G

1819_EOY_Mailer_Parents_Vietnamese.indd   1 5/13/2019   3:16:39 PM



Bus Bulletin 
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HỌC 2019-20

Nếu quý vị có con em đi xe buýt 
học đường, Ban Chuyên chở DPS sẽ 
cung cấp Bus Bulletin, cho phép Học 
khu thông báo cho quý vị thông tin 
tức thời và cập nhật về dịch vụ xe 
buýt của con quý vị. Các thành viên 
gia đình học sinh sẽ được thông báo 
khi xe buýt đi trễ ít nhất 10 phút do 
tình huống khẩn cấp, trục trặc máy 
móc hoặc do thời tiết qua tin nhắn, 
email và/hoặc thông báo thoại.

Thành viên gia đình của học sinh hội 
đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên 
chở được tự động đăng ký nhận 
cả thông báo qua hộp thư thoại 
và thông báo qua email từ Bus 
Bulletin, dựa theo số điện thoại 
và địa chỉ email cung cấp khi đăng 
ký nhập học cho học sinh. Các gia 
đình được khuyến khích đăng nhập 
vào Cổng Thông tin dành cho Phụ 
Huynh để xác minh/cập nhật thông 
tin Bus Bulletin để phản ánh thông 
tin liên hệ mới nhất.
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Đối với những học sinh được xác định cần đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt, việc ấn định Chương 
trình Giáo dục Cá nhân (IEP) sẽ xác định liệu con quý vị có cần đến dịch vụ chuyên chở hay không. 
Ban Dịch vụ Chuyên chở phải nhận được thông tin đầy đủ và chính xác về các nhu cầu đặc biệt của 
con quý vị từ Văn phòng Cơ hội và Bình đẳng cho Học sinh để bảo đảm cung cấp dịch vụ chuyên 
chở an toàn. Quý vị được yêu cầu nộp Đơn Thông tin Chuyên chở trước khi dịch vụ chuyên chở bắt 
đầu. Theo Đạo luật Quyền Giáo dục và Bảo vệ thông tin Riêng tư của Gia đình (FERPA), mọi thông 
tin cá nhân liên quan đến học sinh đều được bảo mật tuyệt đối.

 Thông Tin Về Quy Trình
Gia đình của những học sinh có nhu cầu đặc biệt được cung cấp chương trình IEP bao gồm dịch vụ 
chuyên chở, nên bắt đầu quá trình bằng cách tiếp cận với giáo viên. Giáo viên của học sinh hoặc đại 
diện của trường cần hoàn thành mẫu đơn 1066 trực tuyến và gửi tới Ban Cơ hội và Bình đẳng cho 
Học sinh của DPS (SE&O). Sau khi nhận được đơn, đối tác hỗ trợ của SE&O sẽ điều phối trực tiếp 
dịch vụ chuyên chở với Ban Dịch vụ Chuyên chở của DPS. 

 Mốc Thời Gian Xử Lý Yêu Cầu Chuyên Chở
Sau khi đối tác hỗ trợ SE&O gửi yêu cầu đến Ban Dịch vụ Chuyên chở, có thể mất tới 10 ngày làm 
việc để xử lý yêu cầu. Khoảng thời gian này có thể lâu hơn nếu địa chỉ và thông tin liên lạc không 
được cập nhật. Để giúp giảm bớt chậm trễ trong sắp xếp phương tiện chuyên chở vào đầu năm 
học, gia đình của học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ nhận được thông báo nhắc nhở trong những 
tháng hè để đảm bảo rằng thông tin của họ được cập nhật.

 Liên Hệ Với Ai Để Được Giải Đáp Thắc Mắc
Tất cả các câu hỏi về quá trình thiết lập và duy trì dịch vụ chuyên chở cho giáo dục đặc biệt phải 
thông qua giáo viên giáo dục đặc biệt của quý vị và đối tác hỗ trợ SE&O. Các gia đình chỉ nên liên hệ 
trực tiếp với Ban Dịch vụ Chuyên chở để gửi phản hồi về tài xế (transport@dpsk12.org) hoặc báo 
cáo sự vắng mặt của học sinh.

Báo cáo Học sinh Vắng mặt:

• Học sinh đi Xe Buýt Vàng: 720-423-4624 Đội xử lý Khẩn cấp qua Radio DPS

• Học sinh sử dụng dịch vụ của American Logistics Company 855-292-4364, tùy chọn 1

Thông tin bổ sung về quá trình này có thể được tìm thấy tại transportation.dpsk12.org/
eligibility-and-routing/special-education-services/.

Dịch vụ Chuyên chở Giáo Dục Đặc Biệt
Thông tin hữu ích giúp bạn chuẩn bị cho ngày khai giảng

Ban Dịch vụ Chuyên chở đã làm việc 
chăm chỉ trong suốt năm học 2018-19 
để cải tiến trang web transportation.
dpsk12.org nhằm cung cấp cho gia 

đình và học sinh thông tin chuyên chở 
quan trọng. Các gia đình có thể gửi 
phản hồi về dịch vụ của chúng tôi, 

cũng như gửi Yêu cầu Kiểm tra Đồ vật 
Thất lạc. Chúng tôi khuyến khích tất 
cả mọi người truy cập trang web của 
ban chuyên chở để được thông báo 
về tất cả các dịch vụ chúng tôi cung 

cấp và cập nhật mọi thay đổi. 


TRANG WEB CỦA  
BAN CHUYÊN CHỞ:
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