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Câu hỏi thường gặp liên quan đến YÊU CẦU THAY ĐỔI TRẠNG THÁI ĐIỂM 
XUỐNG CỦA HỌC SINH  

 
 Tất cả học sinh sử dụng Dịch vụ Vận chuyển của PPS đã được phân xe buýt Giáo dục Đặc biệt hoặc dịch vụ 
sedan theo mặc định phải có một người có trách nhiệm tại cửa xe buýt hoặc taxi.  Trạng thái điểm dừng mặc 
định này trạng sẽ vẫn tồn tại cho đến khi có ủy quyền thay đổi được ký tên trong hồ sơ tại Phòng Giao thông của 
Quận.  
 
 

1. Điều gì sẽ xảy ra nếu phải đón con tôi, nhưng tôi không thể đến điểm dừng xe buýt đúng giờ? 
 
Nếu con quý vị phải được đón và không có ai có mặt ở điểm dừng xe buýt để đón con, xe buýt hoặc xe 
sedan sẽ đưa con quý vị đến cơ sở chăm sóc trẻ em khẩn cấp của chúng tôi tại: 
 
Câu lạc bộ Trẻ em: 
3520 SE Yamhill St. 
Portland, OR 97214 
503-223-2346 
Di động: 503-781-3328 
 
Việc đưa con quý vị đến cơ sở này nhằm đảm bảo con quý vị có người giám sát cho đến khi chúng có thể 
được đón. Không được sử dụng cơ sở này làm nhà trẻ để gửi con. 
 
Nếu quý vị cần có ai đó đón con quý vị tại điểm dừng, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số 
503-916-6901 để chúng tôi có thể thông báo cho tài xế biết có một người được ủy quyền khác có thể đón 
con quý vị.  Tài xế có thể yêu cầu xác minh ID nếu người này không quen. 

 
2. Một người con khác của tôi có thể là người chịu trách nhiệm đón con tôi không? 

 
Là phụ huynh, quý vị quyết định ai là người chịu trách nhiệm chăm sóc con quý vị.  Quận khuyên quý vị 
nên chọn người có trách nhiệm từ 12 tuổi trở lên.  Trong trường hợp tài xế hoặc nhân viên của chúng tôi 
có mối quan ngại hợp lý về sự an toàn của trẻ, chúng tôi sẽ tìm cách liên hệ với quý vị và nhóm IEP để nói 
lên quan ngại của chúng tôi.  Sự an toàn của học sinh là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.   
 

3. Tại sao tôi cần gửi yêu cầu mới khi con tôi thay đổi trường học? 
 
Bằng cách yêu cầu một yêu cầu mới khi trẻ thay đổi trường học, Phòng Giao thông có thể đảm bảo rằng 
hồ sơ của chúng tôi được cập nhật và phù hợp với trường, tuyến và giờ học cụ thể của con quý vị.   

 
4. Tôi có thể yêu cầu để con tôi, ở độ tuổi mầm non/mẫu giáo, không có người giám sát tại vị trí trả 

con không? 
 
Học sinh đang học mẫu giáo, mầm non và các chương trình chuẩn bị vào lớp 1 và chương trình học tập 
sớm sẽ không được phép để không có người giám sát tại điểm dừng xe buýt.  Người có trách nhiệm phải 
có mặt để đảm bảo an toàn của chúng.  

 
5. Vì sao tôi phải chờ Văn phòng Giao thông "xử lý" yêu cầu của tôi?  Tài xế đã nói họ có thể làm điều 

đó. 
 
Khi Văn phòng xử lý yêu cầu, yêu cầu được nhập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và hồ sơ mới được tạo 
ra.  Điều này có nghĩa là nếu tài xế thường lệ vắng mặt, tài xế thay thế, nhân viên trực tổng đài radio và 
nhân viên hỗ trợ sẽ biết chính xác trạng thái của con quý vị.  Quy định chung của chúng tôi là tất cả học 
sinh phải được đón và các tài xế của chúng tôi được đào tạo để tuân theo thủ tục giấy tờ của họ.  
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