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Các trường công lập Albuquerque, học sinh và phụ huynh đồng chịu trách nhiệm về việc bảo đảm giao
thông bằng xe bus luôn được an toàn. Hợp tác với nhau, hiểu biết và thông cảm trách nhiệm của nhau sẽ
giúp học khu và gia đình giữ hệ thống giao thông luôn trôi chảy. Sự an toàn của học sinh là ưu tiên một.
Xin đọc thông tin dưới đây. Các luật lệ này bao gồm các chuyến đi tham quan (field trip), các sinh hoạt
cũng như giao thông đến trường hằng ngày. Xin ghi nhớ, đi xe bus là một đặc quyền
Xin gọi Dịch Vụ Giao Thông Học Sinh Công Lập Albuquerque số 880-3989 nếu có thắc mắc nào.
Trách Nhiệm của Học sinh
• Làm theo chỉ dẫn của tài xế .
• Đến trạm xe bus 10 phút trước khi xe bus đến theo quy trình.
• Chờ khi xe bus ngừng hẳn và mở cửa mới tiến đến xe bus.
• Nắm tay vịn. Hãy cẩn thận không để quần áo và vật dụng vướng vào tay vịn.
• Ngồi đúng chỗ chỉ định, hướng về phía trước, chân để dưới sàn, và nói chuyện bằng giọng nói bình
thường.
• Học sinh trung cấp và cao trung (middle and high school) phải trình thẻ căn cước học sinh (ID) khi được
yêu cầu.
• Cấm không được mang các vật thủy tinh, thú vật sống, vũ khí, các vật nguy hiểm hoặc các vật cồng
kềnh làm chắn lối đi.
•Phải tuân theo quy luật của Tập Sách Hạnh Kiểm của Học sinh Công Lập Albuquerque ( APS) bao gồm
các kỳ vọng của công dân như tôn trọng thẩm quyền, tài sản và quyền lợi của người khác; tránh đốí chất
và sinh hoạt có thể gây xích mích qua lời nói và hành động; giữ tiêu chuẩn tự trọng và trách nhiệm; giữ
môi trường an toàn; báo cáo tất cả các thông tin hoặc tình huống liên quan đến vấn đề an toàn ( ấu đã, vũ
khí, ma túy). Học sinh phải nhớ là Tập Sách Hạnh Kiểm Học Sinh Học khu được áp dụng khi học sinh đi
xe bus và các vi phạm được giải quyết theo luật trong sách.
Trách Nhiêm của Phụ Huynh
• Phải biết chắc con em quý vị nhớ số xe bus, trạm nào xuống, địa chỉ nhà và số điên thoại.
• Phải
biết chắc con em quý vị hiểu quy luật an toàn của xe bus và các kỳ vọng về cách hành xử. •Phải cho
con em đến đúng trạm chỉ định 10 phút trước khi xe bus đến theo quy trình.
• Phụ huynh phải có mặt để đón học sinh mẫu giáo. Học sinh mẫu giáo không được đứng môt mình ở
trạm xe bus vào buổi chiều khi không có mặt phụ huynh trừ khi Trường Công Lập Albuquerque và công
ty xe bus có giấy của phụ huynh cho phép học sinh đứng một mình hoặc về cùng với anh chị.
• Thông báo cho nhà trường khi có thay đổi về thông tin liên lạc để nhà trường báo tin trong trường hợp
khẩn cấp.
• Phải chịu trách nhiệm khi con em gây tổn thất nào trên xe bus hoặc ở trạm.

Xe bus của con em quý vị có đến trễ hơn 20 phút không? Hãy gọi Sở Giao Thông APS số 880-3989.
Trong giờ cao điểm văn phòng nhận rất nhiều cú điện thoại. Nếu không được trả lời quý vị có thể gọi
Sở Công An APS số 243-7712. Quý vị phải biết số xe bus của con em quý vị,
trường cháu học và vị trí trạm.

Trách Nhiệm của APS
• Cung cấp phương tiện giao thông bằng xe bus cho học sinh cao trung có địa chỉ nhà xa trường hai dặm
hoặc hơn; học sinh trung cấp có địa chỉ nhà xa một dặm rưỡi hoặc hơn; học sinh tiểu học có địa chỉ xa
một dặm hoặc hơn.
• Không cung cấp phương tiện giao thông bằng xe bus để thuyên chuyển học sinh.
• Cung cấp giấy thông báo khi cần thay đổi lộ trình xe bus vì lý do an toàn.
• Chỉ đón và đưa học sinh tại trạm đã chỉ định.
• Đưa học sinh trở lại trường trong trường hợp học sinh còn trên xe bus ở cuối tuyến đường vì đi lầm xe,
hoặc không biết mình ở đâu, vân vân.
• Cung cấp phương tiện chuyên chở đặc biệt cho học sinh theo quy định trong Chương trình Giáo Dục Cá
Nhân (IEP).
• Bảo đảm chuyên chở an toàn cho mọi học sinh đến trường và rời trường bao gồm thi hành rút đặc
quyền đi xe bus của học sinh nào không tuân hành luật khi đi xe
• Cung cấp thông tin cập nhật trên mạng tại www.aps.edu/transportation.
Câu Hỏi Thường Gặp
Con tôi có được đón đưa cùng giờ ở cùng trạm mỗi ngày không?
Có, con quý vị sẽ được đón đưa tại trạm đã chỉ dịnh mỗi ngày. Phụ huynh phải cho con đến trạm 10 phút
trước khi xe bus đến. Các xe bus sẽ rời trường khoảng 7 phút sau chuông báo tan học vào buổi chiều. Xin
ghi nhớ là tài xế sẽ không nhận giấy cho phép học sinh xuống xe ở trạm nào khác trạm đã chỉ định.
Con tôi có người tài xế quen mỗi ngày không?
Con quý vị có thể có tài xế khác nhau đón đi buổi sáng và đưa về buổi chiều, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng
sắp xếp để một tài xế phục vụ cùng một nhóm học sinh mỗi ngày.
Tài xế có thể dừng tại nhà tôi để đón hoặc đưa con tôi không?
Chỉ những học sinh có nhu cầu đề cập trong Chương trình Giáo Dục Đặc biệt IEP hoặc 504 mới đủ điều
kiện nhận dịch vụ đưa đón tận nhà. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh hoặc giám hộ liên lạc với văn
phòng hành chánh nhà trường, Văn Phòng Sở Giao Thông Học Sinh APS, nhóm hợp đồng xe bus trường,
hoặc tài xế của học sinh để chương trình IEP được thi hành nghiêm túc.
Tôi phải thông báo với ai khi thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại?
Quý vị cần lien lạc với nhà trường khi thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại càng sớm càng tốt.
Tại sao không ai gọi tôi khi xe bus đến trễ?
Vài trường hợp khiến xe bus đến trễ gồm có kẹt xe, điều kiện đường xá, thời tiết xấu, xe hư hoặc tuyến
đường trước bị trễ. Học khu phân công gần 500 xe bus nên không thể liên lạc với phụ huynh khi xe bus
chỉ trễ chút ít. Khi nhóm hợp đồng xe bus trường thông báo với Sở Giao Thông Học sinh APS là bus của
họ bị trễ , chúng tôi sẽ liên lạc với văn phòng hành chánh nhà trường.
Có phải APS tuyển dụng các tài xế xe bus?
Không, các tài xế do các công ty xe bus tư nhân tuyển dụng. APS hợp đồng với 16 công ty xe bus để cung
cấp phương tiện giao thông. Học khu có thể yêu cầu dời một tài xế khỏi một tuyến đường, nhưng quyết
định dùng nhân viên thuộc về công ty. Xin báo cáo với Dịch Vụ Chuyên Chở Học sinh APS những vấn đề
liên quan đến tài xế và họ sẽ cùng với công ty giải quyết vấn đề.

