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Загальні питання та відповіді 

• Чи має право моя дитина їздити автобусом? 

o Ви можете знайти цю інформацію на нашому вебсайті, скориставшись інструментом для 

пошуку автобусів.  https://www.fwps.org/Page/365 

o Що робити, якщо я мешкаю в пішохідній зоні поряд з автобусною зупинкою? 

▪ Учням, які проживають у межах пішохідної зони, не дозволяється їздити автобусом. 

o Як я можу організувати перевезення для моєї дитини, яка бере участь у програмі Choice? 

▪ Батьки/опікуни учнів, які беруть участь у програмі Choice, несуть 

відповідальність за транспортування до школи дітей, які мешкають за межами 

зони обслуговування мешканців.  

 

• О котрій годині моя дитина має бути на автобусній зупинці? 

o Учні мають бути на автобусній зупинці зя п'ять (5) хвилин до часу прибуття автобусу. 

 

• О котрій годині автобус відправляється зі школи у другій половині дня? 

o Великі автобуси вирушають зі школи через сім (7) хвилин після дзвоника.  Автобуси для 

дітей з особливостями розвитку вирушають, коли в них сідають усі учні. 

 

• Як я дізнаюсь про зміну часу прибуття автобуса на нашу зупинку?   

o Для учнів, які користуються автобусом для дітей загальноосвітньої підготовки, водій 

роздаватиме повідомлення про зміну часу за 48 годин до набуття чинності змін.   

o Батьки учнів, які використовують автобус для дітей з особливостями розвитку, отримають 

повідомлення C5I або їх про це повідомить водій телефоном. 

 

• Як визначаються автобусні зупинки?  

o Транспортна команда шкільного округу Федерал-Вей визначає автобусні зупинки 

відповідно до керівних принципів та законів, що стосуються безпеки та небезпечних умов, 

відповідно до Адміністративних кодексів штату Вашингтон та Зводів законів штату 

Вашингтон із змінами (RCM).  Учні мають користуватися призначеною їм автобусною 

зупинкою. 

 

• Чи може моя дитина їздити автобусом у дитячий садок і назад? 

o Так, за умови, якщо дитячий садок знаходиться в межах зони, що обслуговується 

автобусами школи.  Однак наші автобуси не обслуговують дитячі садки безпосередньо, і 

учню може знадобитися пройти пішки до/від автобусної зупинки. 

 

• Чи може моя дитина використовувати кілька адрес для перевезення? 

o Учні можуть мати одне місце посадки та одне місце доставки додому.  Ми не надаємо 

послуги перевезень у різні місця у різні дні тижня.  
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o Єдиним винятком є ситуація, коли учні, які проживають у двох батьківських 

домогосподарствах, можуть зареєструвати обидва батьківські домогосподарства для 

посадки та висадки. 

 

• Як я можу побачити інформацію про автобусний маршрут у застосунку ParentVUE? 

o Ви можете знайти цю інформацію, увійшовши в застосунок ParentVUE і перейшовши на 

вкладення «Інформація про учня». 

 

• Чи може моя дитина поїхати додому автобусом разом із другом? 

o Поїздка додому з другом на тимчасовій основі вимагає письмового повідомлення від 

батьків та схвалення шкільної адміністрації. Таке схвалення не завжди можливе через те, 

що деякі маршрути вже повністю заповнені. 

 

• Чи може дитина бути усунена від автобусних перевезень за недотримання вказівок водія? 

o Так, учня можуть відсторонити від автобусних перевезень залежно від рівня його 

прогресивного дисциплінарного стягнення або якщо його дії порушують правила безпеки, 

встановлені для захисту учня та інших осіб. 

 

Питання та відповіді щодо організації SPED (спеціальної освіти) / освітньої програми 

MKV (McKinney-Vento) 

• Як я можу організувати автобусне перевезення для своєї дитини з особливими потребами/MKV? 

o Вам потрібно буде зв'язатися з вашим куратором індивідуальної освітньої програми або 

шкільним психологом, щоб надіслати запит на використання транспорту для дітей з 

особливостями розвитку. 

o Щоб подати заявку на програму MKV, вам потрібно буде зв'язатися з представником MKV у 

школі вашої дитини.  

• Скільки часу потрібно, щоб розпочати використання транспорту за програмами SPED/MKV? 

o Це може зайняти до п'яти (5) навчальних днів після отримання документів від куратора 

індивідуальної освітньої програми або представника MKV.  

o Це також може зайняти до п'яти (5) днів після отримання документів про будь-які інші 

зміни у перевезенні.  

• Коли учня програми для дітей з особливостями розвитку знімають з автобусного маршруту? 

o Через п'ять (5) днів поспіль автобус перестане їздити за учнем, доки один із батьків не 

зателефонує, щоб відновити обслуговування.  Через 21 день учень знімається з 

автобусного маршруту.  Після зняття учня з маршруту батькам необхідно буде зв'язатися з 

куратором індивідуальної освітньої програми, щоб надіслати запит на відновлення 

перевезення.  Це може зайняти до п'яти (5) навчальних днів.   

• Чи висадять мою дитину з особливостями розвитку з автобуса біля будинку без присутності одного 

з батьків/опікуна? 

o Учні з особливостями розвитку можуть самостійно залишати автобус лише після того, як 

один із батьків підпише відповідну форму.  Кожного року необхідно підписувати нову 

форму. 
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• Чи може автобус під'їхати до моїх дверей? 

o У нашому окрузі автобуси зупиняються на узбіччі. Шкільний автобус може під'їхати до 

дверей лише у тому випадку, якщо учень сліпий або пересувається в інвалідному візку. 

o Учні програми McKinney Vento (MKV) прямують до місць розташування автобусних зупинок 

для дітей загальноосвітньої підготовки. 

• Якщо моя дитина користується транспортними послугами третіх осіб (HopSkipDrive, A&A, ALC), де я 

можу знайти інформацію про їхній маршрут? 

o Наші сторонні підрядники розсилають додаток-запрошення всім опікунам/піклувальникам, 

чиї діти користуються їхніми послугами; ця програма дозволяє опікуну/піклувальнику 

переглядати інформацію про свою дитину. 

• Чи можуть брати та сестри їздити автобусом разом з учнями спеціальних освітніх програм? 

o Ця послуга називається "спільна подорож". Для її отримання один з батьків має заповнити 

форму запиту, яку можна отримати у свого водія або зв'язавшись із транспортним 

відділом.  Запит затверджується у кожному окремому випадку, залежно від наявності 

вільних місць.  Пріоритет надається учням з особливостями розвитку. 

Питання та відповіді з безпеки 

• Який розмір небезпечної зони навколо шкільного автобуса? 

o Небезпечна зона – це простір у радіусі 10 футів (10 великих кроків) навколо шкільного 

автобуса у всіх напрямках, де водій автобуса не може бачити учнів. 

 

Учні, яким доводиться переходити дорогу, повинні: 

1. Підтримувати зоровий контакт із водієм. 

2. Дочекатися, поки водій подасть сигнал про те, що перехід безпечний. 

3. Переконатися, що це безпечно (подивитись ліворуч, праворуч, потім знову 

ліворуч). 

4. Ніколи не переходити дорогу позаду автобусу. 

• Як я можу дізнатися більше про безпеку шкільних автобусів? 

1. Існує велика кількість онлайн-ресурсів, де сім'ї можуть дізнатися більше про те, як 

забезпечити безпеку дітей у шкільному автобусі та біля нього. 

 

Факти про шкільний автобус від Американської ради шкільних автобусів 

Безпека шкільних автобусів від Національного управління безпеки дорожнього руху 

(NHTSA) 

• Чи може моя дитина взяти з собою до автобусу великий музичний інструмент?  Скейтборд? 

o Деякі інструменти занадто великі, щоб перевозити їх у шкільному автобусі. Очікується, що 

учні будуть заносити/виносити свої інструменти та тримати їх на колінах або між ніг 

протягом усієї поїздки автобусом. Якщо це неможливо, учням буде запропоновано обрати 

інші способи перевезення інструменту. 

 

Інструменти, дозволені для перевезення автобусом 

▪ Альт саксофон 

▪ Кларнет 

http://schoolbusfacts.com/safety/
https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-bus-safety
https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-bus-safety
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▪ Флейта 

▪ Тромбон 

▪ Труба 

▪ Скрипка 

Інструменти, не дозволені для перевезення автобусом 

▪ Баритон 

▪ Контрабас 

▪ Віолончель 

▪ Барабани 

▪ Валторна 

▪ Теноровий саксофон 

 

Як я можу подати заявку на роботу водієм автобуса? 
o Зайдіть на вебсайт округу за посиланням: fwps.org та натисніть "Вакансії" на вкладці 

"Округ". 

 


