Sở Học Chánh 457 – Garden City
Thông Tin Học Sinh Garfield và Đưa Rước Tận Nhà
Đoàn Xe Chuyên Chở Học Sinh niên khóa 2017-2018
Tất cả đơn đi xe buýt nhận được vào và trước ngày 4 tháng Tám, 2017 sẽ nhận được dịch vụ vận chuyển cho ngày đầu
tiên đi học. Các đơn nhận được sau ngày 5 tháng Tám, có thể mất đến 7 ngày làm việc để giải quyết. Bắt đầu từ ngày 6
tháng Chín, sẽ tiếp tục giải quyết thông thường 3 ngày làm việc. Phụ huynh sẽ được thông báo bằng điện thoại hoặc thư
với chi tiết của xe buýt cho học sinh trước khi bắt đầu đi học.
Tất cả tin tức phải được hoàn tất và nộp lại văn phòng Đoàn Xe Vận Chuyển TRƯỚC KHI học sinh có thể đi xe. Nếu có bất
cứ tin tức trên đơn thay đổi, đó là trách nhiệm của phụ huynh thông báo với Đoàn Chuyển Vận BẰNG VĂN BẢN. Sự thay
đổi sẽ không chấp nhận qua điện thoại. Tất cả sự thay đổi phải điền đầy đủ bằng giấy viết tại nhà trường hay Văn Phòng
Đoàn Chuyển Vận. Tất cả sự thay đổi phải có TỐI THIỂU 3 NGÀY để tiến hành và thực hiện.
Tin Tức về Học sinh:

Tên:
Chỉ rước đến trường _____ Chỉ đưa về nhà _____
Đi cả hai rước và đưa _____ Không đi xe _______
Lớp Học: ___________
Trường Học: _______________________
Học Sinh được rước/đưa về tại trạm
Trước Khi đến trường: ____
Sau Khi tan trường:_____
Không đi xe:_______
Địa chỉ nhà: _____________________________________________
Điện thoại: __________________________
Địa chỉ điện thư: _________________________________________
Tên mẹ ____________________________ Điện thoại nơi làm việc _______________ Điện thoại di động:___________
Tên cha ____________________________ Điện thoại nơi làm việc ________________Điện thoại di động:___________
Học sinh đủ điều kiện sẽ được rước/đưa tại NƠI GIỮ TRẺ
Trước Khi đến trường: ______
Sau Khi tan trường: ______
Không đi xe: ______
Thông Tin về Nhà Giữ Trẻ
Tên: __________________________________ Số Điện Thoại: _______________ Điện Thoại di động: _____________
Địa chỉ: ___________________________________________________________________________________________
Liên Lạc Khẩn Cấp (Chỉ dành cho Đoàn Chuyển Vận nếu không thể liên lạc với phụ huynh hay nhà giữ trẻ)
Tên: _________________________________
Số Điện thoại: _______________ Điện Thoại cầm tay:_____________
Địa chỉ: ______________________________ Mối quan Hệ với học sinh: _______________________________________
Tin Tức Bổ Sung: ___________________________________________________________________________________
(Bất kỳ tin tức nào sẽ giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu vận chuyển của học sinh)_______________________________
Chỉ Dành cho Văn Phòng Đoàn Chuyển Vận
Đoàn Chuyển Vận đã nhận vào __________________________
Ngày Hiệu lực: _______________________________________
Trạm Rước Buổi Sáng:
______________________________________________ Thời gian Rước__________ Tuyến Xe# ______ Số Xe#______
Trạm Rước Buổi Chiều:
______________________________________________ Thời gian Đưa về nhà ______ Tuyến Xe# ______ Số Xe#______

