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Hệ Trường Công Quận Prince William 

Yêu cầu và Thỏa thuận Phương tiện Vận chuyển 

Thoả thua ̣n này vãn còn có hiê ̣u lực khi học sinh: 
• Không vi phạm lua ̣ t lê ̣  va ̣n chuyển của Chi khu Trường và 

• Đi xê buýt thường xuyên. 
 

Nếu học sinh không có ma ̣t tại trạm dừng xe buýt VÀ phụ huynh/ người giám hộ của học sinh đã không gọi điê ̣n thoại 
cho văn phòng Phân phói Va ̣n chuyển (703.791.7575 or 571.402.3902) trước đó (trước 6 giờ sáng của ngày đón xe 
buýt) để thông báo cho họ về sự thay đỏi trong những họach điṇh về phương tiê ̣n di chuyển vào BA (3) NGÀY HỌC 
LIÊN TIẾP, thi ̀Chi khu Trường sễ không cung cáp phương tiê ̣n di chuyển mõi sáng và/hoa ̣c chiều cho học sinh. 

 

Mo ̣ t khi phụ huynh/người giám hộ không tuân thủ Thoả thua ̣n Va ̣n chuyển, hợp đòng này sễ bi ̣chám đứt và mo ̣ t xe 
buýt/xe sễ không còn đưa đón em trể. Lúc đó phụ huynh/người giám hộ có trách nhiê ̣m liên lạc với văn phòng va ̣n 
chuyển của Chi khu Trường để yêu càu xết cứu cho phương tiê ̣n di chuyển Chi khu trường. Có thể phải có mo ̣ t cuo ̣c 
họp mới cho lợi ićh tót nhát với chuyên viên liên lạc. 
Thỏa thuận nầy có áp dụng cho địa chỉ đưa đón học sinh và trường học hiện tại như được ghi chú dưới đây. 
(GHI CHÚ: HỌC SINH PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CỦA KHU VỰC QUẬN CHO VẬN CHUYỂN (1 DẶM 
CÁCH XA TRƯỜNG, NHỮNG ĐƯỜNG BĂNG QUA-NHỮNG ĐƯỜNG NGUY HIỂM ĐƯỢC CHẤP THUẬN) TRƯỚC KHI 
VÀO THOẢ THUẬN NẦY. 

 

Tên Học sinh: Cáp lớp: 

Khu vực Trường: Trường Hiê ̣n tại: 

Tên Phụ huynh/Người Giám ho ̣ : Só Điê ̣n thoại: 

Liên lạc khi Khản cáp: Só Điê ̣n thoại: 

☐ Va ̣n chuyển biǹh thường ☐ Va ̣n chuyển dành cho Nhu càu Đa ̣c biê ̣t (như có ghi chếp trong IEP của học sinh) 

Yêu càu cho: ☐ Buỏi sáng ☐ Buỏi chiều ☐ Cả hai 

Điạ chỉ: 

☐ ACTS Beverly Warren ☐ ACTS Safe House West ☐ ACTS Transitional Housing 

☐ BARN Transitional Housing ☐ Dawson Beach Traditional ☐ Fauquier Family (Emergency) 

☐ HILDA BARG ☐ Hope House ☐ SERVE 

☐ St. Margaret of Cortona Family ☐ Vint Hill Transitional 
Housing Transitional Housing 

☐ Nơi khác:   ☐ Đem đến: (nến địa chi ̉khác với điạ chi ̉đón học sinh ) 

Là phụ huynh/người giám hộ của học sinh có tên trên, tôi đồng ý đảm bảo rằng con tôi sẽ đợi xe buýt năm (5) phút 
trước khi xe tới mỗi buổi sáng đi học HOẶC tôi sẽ gọi điện đến văn phòng vận chuyển (703.791.7575 hoặc 
571.402. 3902) trước 6 giờ sáng nếu không cần xe buýt/xe. Tôi hiểu rằng nếu tôi không tuân thủ những yêu cầu 
cần thiết nầy, xe buýt/xe sẽ không tới đón con tôi và sẽ có việc tiến hành cho một một buổi họp mới cho sự quan 
tâm tốt nhất. 

 

Chữ ký Phụ huynh/Người Giám ho ̣  Ngày 
 

*Một bản sao của thỏa thuận nầy phải được gởi cho phụ huynh và được gởi qua điện thơ đến Văn phòng Phục vụ Học 
sinh (703.791.8839) hoặc gởi qua thư điện tử đến McKinneyVento@pwcs.edu. 
 

mailto:McKinneyVento@pwcs.edu

