
 GIẤY ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN 
      (Chỉ Dành Cho Chương Trình Giáo Dục Thông Thường) 
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Tên Học Sinh: ______________    _____________  ___    ________   ____________ 

Họ   Tên    Ký Tự Đầu Tiên Tên Lót  Lớp  Giáo Viên

Địa Chỉ Nhà: ________   _____________________   _______   __________    ______________ 
Số  Tên Đường  Số Căn Hộ  Thành Phố  Mã Số 

Số Điện Thoại Nhà: _____ Số Điện Thoại Di Động: ____ Số Điện Thoại Nơi Làm Việc: _____ 

Học sinh đủ điều kiện đi xe buýt GCPS được cho phép có một (1) địa chỉ đón vào buổi sáng và một (1) địa chỉ đưa về vào 
buổi chiều, và phải có thẻ đi xe trên cặp táp mọi lúc cho biết hình thức đi lại cố định vào buổi chiều. 

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ 

Cuối mỗi ngày học, _________________________________được ủy quyền đưa con tôi đến:

   (Điền Tên Trường) 

Đánh dấu vào khung bên cạnh một trong năm thẻ (thẻ đi xe) bên dưới. Bất cứ sự thay đổi nào trong hình thức đi lại bắt buộc phải có Giấy Ủy Quyền của Phụ Huynh mới. Xem các hướng 
dẫn ở trang sau: 

                                       
    ___ sáng  ___ chiều ___ cả hai    ___ sáng  ___ chiều ___ cả hai  ___ sáng  ___ chiều ___ cả hai 

HỌC SINH MẪU GIÁO – ĐI XE BUÝT GCPS VỀ NHÀ – MÀU XANH LÁ CÂY  ĐI BỘ – MÀU TRẮNG           ĐI XE HƠI – MÀU XANH BIỂN 
HỌC SINH LỚP 1 – 5 – ĐI XE BUÝT GCPS VỀ NHÀ – MÀU VÀNG 

                                                           

    ___ sáng  ___ chiều ___ cả hai     ___ sáng  ___ chiều ___ cả hai 

* ĐI XE BUÝT GCPS VỀ NƠI GIỮ TRẺ – MÀU VÀNG *ĐI XE TẢI NHẸ CỦA NƠI GIỮ TRẺ - MÀU CAM

ĐỊA CHỈ THAY THẾ VÀO BUỔI SÁNG:  ĐỊA CHỈ THAY THẾ VÀO BUỔI CHIỀU:  

___________________________________________________________________________   ________________________________________________________________ 

(Địa Chỉ Đường)    (Số Căn Hộ)                   (Thành Phố)                (Mã Số)      (Địa Chỉ Đường)    (Số Căn Hộ)     (Thành Phố)                (Mã Số) 

Tên Cơ Sở Giữ Trẻ/Người Trông Trẻ: _______________________________________________   Số Điện Thoại Của Cơ Sở Giữ Trẻ: ____________________________ 

NGÀY BẮT ĐẦU • Thông tin này là bắt buộc và Cơ Sở Giữ Trẻ sẽ được xác minh. Tuyến xe buýt thay thế có hiệu lực sau khi yêu cầu này được Giám sát xe buýt của bạn 

phê duyệt và nhập vào Synergy. Quá trình này có thể mất tối đa 10 ngày làm việc.  

Học Sinh KHÔNG có Giấy Ủy Quyền 
của Phụ Huynh trong hồ sơ của trường 
sẽ được xe buýt GCPS đưa đón tại 
trạm xe buýt được  giao dừng lại cho 
địa chỉ nhà của họ. 

HAY 

*Bắt buộc phải có giấy xác nhận việc
đăng ký học tại cơ sở giữ trẻ và phải
được đính kèm vào Giấy Ủy Quyền
của Phụ Huynh trước khi bắt đầu dịch
vụ chuyên chở. Địa điểm thay thế phải
là 5 ngày một tuần.

 HAY 

HAY 

SCHOOL USE ONLY (optional) 

STUDENT NAME #_________________STU ID: _________ 

□ BUS TAG CREATED_______  ENTERED IN SASI_____ 

□ GCPS BUS #   AM_____  PM______ PERMIT CODE____

□ DAY CARE VAN _________________ V. LTR _________
  Check if attached 

□ WALKER _________ □ CAR RIDER # _________
  Principal Initial 

Alternate Approval by Transportation is: 

Approved_____    Denied_____   Date___________ 



    CÁC HƯỚNG DẪN
Sự an toàn của con em khi đi đến, trở về, và chờ đợi tại trạm xe buýt là trách nhiệm của phụ huynh. 
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Bằng cách ký tên bên dưới tôi đồng ý các điều sau: Tôi đã đọc và hiểu các hướng dẫn trên mặt sau của giấy này. Sự an toàn của con tôi trong khi đi đến, trở về và chờ đợi 
tại trạm xe buýt là trách nhiệm của tôi. Thông tin do tôi cung cấp bên trên là chính xác và tôi là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của trẻ có tên bên trên. Đơn bắt buộc 
phải có chữ ký để yêu cầu được xem xét. 

_______________________________________      _______________________________________________      _________ 
Tên Phụ Huynh (chữ in)  Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ     Ngày 

Sự Chỉ Định Trạm Xe Buýt Cho Học Sinh: 

 Học sinh được chỉ định trạm xe buýt gần nhà em nhất

 Sự thay đổi trạm xe buýt vì lý do cá nhân, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, để lên xe buýt hoặc xuống xe buýt sớm hơn/trễ hơn hay để được ở cùng với các bạn khác
trong xóm sẽ KHÔNG được phép

Thẻ Đi Xe Buýt:  

 Địa chỉ con của quí vị sử dụng ba hay nhiều hơn ba ngày trong tuần là địa chỉ được ghi lại trong thẻ đi xe buýt

 Không dở bỏ thẻ đi xe buýt – Chỉ nhà trường dở bỏ hay đính thẻ đi xe buýt mới vào cặp táp của con quí vị

 Chỉ một thẻ đi xe buýt được trao cho mỗi em

 Nhà trường phải được thông báo bằng văn bản yêu cầu thay đổi việc đi lại cho con em khác với sự thỏa thuận gốc vào thời điểm đăng ký nhập học
Giấy Đi Xe Buýt Chính Thức: 

 Không được cấp cho ngày đi chơi, sinh nhật, Nhóm Hướng Đạo Nữ/Nam Sinh, ngủ nhà bạn cuối tuần hay bất cứ lý do nào khác ngoại trừ trường hợp khẩn cấp do cán bộ nhà
trường quyết định

 Có hiệu lực cho đến 10 ngày học liên tiếp và không được sao y bằng máy Xerox
Trường Hợp Khẩn Cấp:  Đề nhận giấy đi xe buýt tạm thời, phụ huynh phải đích thân  thông báo cho nhân viên nhà trường và/hoặc bằng văn bản với các thông tin sau: 

 Tên phụ huynh và học sinh, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của học sinh mà con em của quí vị đi về cùng

 Số điện thoại liên lạc của phụ huynh (yêu cầu việc đi lại trong trường hợp khẩn cấp) cho mục đích xác minh

 Thứ và các ngày phụ huynh yêu cầu giấy đi xe buýt không vượt quá 10 ngày học liên tiếp

 Chữ ký của phụ huynh và ngày
Học Trường Khác Tuyến: 

 Việc đi lại cho học sinh được phép học trường khác tuyến thuộc trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ

 Để biết thêm thông tin, vào trang web GCPS tại  www.gwinnett.k12.ga.us
Người Đi Xe Hơi:  

 Phải có giấy đi xe buýt chính thức (có hiệu lực cho đến 10 ngày học liên tục) từ văn phòng nhà trường để được đi xe buýt GCPS về nhà hay địa chỉ được chỉ định trong trường
hợp khẩn cấp

Người Đi Bộ: 

 Phải được Hiệu trưởng nhà trường chấp thuận

 Phải có giấy đi xe buýt chính thức (có hiệu lực cho đến 10 ngày học liên tục) từ văn phòng nhà trường để được đi xe buýt GCPS về nhà hay địa chỉ được chỉ định trong trường
hợp khẩn cấp

Đi Xe Buýt GCPS đến Cơ sở giữ trẻ 5 ngày một tuần  – Địa chỉ khác địa chỉ nhà bắt buộc phải: 

 Học sinh được xe buýt GCPS chuyên chở đến cơ sở giữ trẻ hay cơ sở giữ trẻ tư nhân phải cung cấp cho nhà trường bản sao của giấy xác nhận của cơ sở giữ trẻ

 Sự chấp thuận của nhà trường và/hoặc sự chấp thuận của cán bộ phụ trách vận chuyển và chữ ký trước ngày bắt đầu dịch vụ

 Học sinh đủ điều kiện hợp lệ trong khu vực nhập học theo tuyến được chỉ định

 Vì các lý do khác hơn việc đi đến cơ sở giữ trẻ, phải có sự chấp thuận của cán bộ phụ trách vận chuyển, và phải giống nhau trong tất cả 5 ngày của tuần
Địa chỉ nhận dịch vụ PHẢI LÀ:  

 Giống nhau trong tất cả 5 ngày

 Trong khu vực nhập học theo tuyến được chỉ định của nhà trường hay cơ sở giữ trẻ/người giữ trẻ cung cấp tất cả dịch vụ vận chuyển

 Trạm xe buýt GCPS được chấp thuận và/hoặc hiện hành và tuân thủ các hướng dẫn về “trạm xe buýt an toàn” của Phòng Vận Chuyển GCPS

Đơn này được hoàn tất cho mỗi trẻ em đăng ký nhập học vào đầu năm học và/hoặc với mỗi sự thay đổi trong việc vận chuyển 


