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Các Câu Hỏi Thường Gặp Chung 
• Con tôi có đủ điều kiện đi xe buýt không? 

o Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của Quận bằng cách sử dụng công 

cụ tìm kiếm xe buýt. https://www.fwps.org/Page/365 

o Sẽ như thế nào nếu tôi sống trong khu vực đi bộ và sống gần trạm xe buýt? 

▪ Những học sinh hiện đang cư trú trong khu vực đi bộ không được phép đi xe 

buýt. 

o Tôi có thể đăng ký phương tiện đưa đón cho con tôi đang tham gia Chương Trình Lựa 

Chọn bằng cách nào? 

▪ Phụ huynh/người giám hộ có học sinh đã ghi danh tham gia Chương Trình Lựa Chọn sẽ 

chịu trách nhiệm đưa đón học sinh đến trường bên ngoài khu vực cung cấp dịch vụ cho 

cư dân.  

 

• Con tôi cần có mặt tại bến xe buýt lúc mấy giờ? 

o Học sinh phải có mặt tại trạm xe buýt trước giờ xe buýt đến năm (5) phút. 

 

• Xe buýt rời trường vào buổi chiều lúc mấy giờ? 

o Xe buýt to sẽ rời trường sau khi chuông reo bảy (7) phút.  Các xe buýt trong chương 

trình Giáo Dục Đặc Biệt sẽ khởi hành sau khi đón đủ tất cả học sinh trên xe. 

 

• Tôi sẽ được thông báo như thế nào nếu thời gian dừng xe của con tôi thay đổi?   

o Đối với các học sinh đi xe buýt trong chương trình giáo dục phổ thông, tài xế sẽ gửi 

thông báo thay đổi thời gian trước khi thay đổi có hiệu lực 48 giờ.   

o Đối với các học sinh tham gia chương trình Giáo Dục Đặc Biệt, phụ huynh sẽ nhận 

được C5I hoặc cuộc gọi của tài xế. 

 

• Các điểm dừng xe buýt được xác định như thế nào?  

o Nhóm Đưa Đón Học Sinh của Học Khu Federal Way sẽ xác định điểm dừng xe buýt 

theo những nguyên tắc và luật định liên quan đến các điều kiện an toàn và nguy hiểm 

được quy định trong Bộ Luật Hành Chính Washington và Bộ Luật Sửa Đổi của 

Washington (RCM).  Học sinh được yêu cầu có mặt tại trạm dừng tuyến xe buýt được 

chỉ định. 

 

• Con tôi có thể đi xe buýt đến/từ nhà trẻ không? 

o Có, cho phép nhà trẻ nằm trong khu vực hoạt động của xe buýt nhà trường.  Tuy nhiên, 

xe buýt của chúng tôi không trực tiếp phục vụ nhà trẻ và học sinh có thể phải đi bộ 

đến/từ điểm dừng xe buýt. 

 

• Tôi có thể đưa con em mình đến nhiều địa chỉ không? 

o Học sinh có thể có một địa điểm đón và một địa điểm đưa về nhà.  Chúng tôi không 

cung cấp dịch vụ đưa đón đến các địa điểm khác nhau vào các ngày khác nhau trong 

tuần.  

o Một trường hợp ngoại lệ là con em của các hộ gia đình có bố mẹ đang trong thời gian 

giải quyết tranh chấp có thể đăng ký địa chỉ của cả bố lẫn mẹ làm địa điểm đưa đón. 
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• Tôi có thể xem thông tin tuyến xe buýt trong ParentVue bằng cách nào? 

o Quý vị có thể đọc thông tin này bằng cách đăng nhập vào ParentVUE và đi đến thẻ 

“Student Info” (Thông Tin Học Sinh). 

 

• Con em tôi có thể đi xe buýt về nhà bạn bè không? 

o Việc chở học sinh về nhà bạn bè tạm thời yêu cầu phải có văn bản thông báo của phụ 

huynh và sự chấp thuận của văn phòng nhà trường. Điều này không phải lúc nào cũng 

được chấp thuận do một số tuyến xe buýt đang hoạt động hết công suất. 

 

• Trẻ có thể bị đình chỉ dịch vụ xe buýt do không tuân theo các chỉ dẫn của tài xế không? 

o Có, học sinh có thể bị đình chỉ dịch vụ xe buýt tùy thuộc vào mức độ kỷ luật tiến bộ hoặc 

nếu hành động của trẻ vi phạm các quy định an toàn được đặt ra để bảo vệ trẻ và 

những người khác. 

 
Các Câu Hỏi Thường Gặp về SPED/MKV 
• Tôi có thể thu xếp việc đưa đón bằng xe buýt cho con tôi, trẻ đang có nhu cầu đặc biệt/MKV, 

như thế nào? 

o Quý vị sẽ cần liên hệ với người phụ trách hồ sơ IEP hoặc nhà tâm lý học của trường để 

gửi yêu cầu đưa đón đối bằng phương tiện đưa đón trong chương trình Giáo Dục Đặc 

Biệt. 

o Để đăng ký MKV, quý vị sẽ cần liên hệ với liên lạc viên MKV tại trường học của con em 

mình.  

• Mất bao lâu để bắt đầu nhận được dịch vụ đưa đón SPED/MKV? 

o Quý vị có thể mất đến năm (5) ngày học sau khi nhận được giấy tờ từ người quản lý hồ 

sơ IEP hoặc liên lạc viên MKV.  

o Quý vị có thể mất đến năm (5) ngày sau khi nhận được giấy tờ cho bất kỳ và tất cả các 

thay đổi về phương tiện đưa đón.  

• Khi nào một học sinh tham gia chương trình Giáo Dục Đặc Biệt bị ngừng cung cấp dịch vụ trên 

tuyến xe buýt? 

o Sau năm (5) ngày liên tiếp, xe buýt sẽ ngừng đón học sinh cho đến khi phụ huynh gọi 

điện để yêu cầu cung cấp dịch vụ trở lại.  Sau 21 ngày, học sinh sẽ bị ngừng cung cấp 

dịch vụ trên tuyến xe buýt.  Khi học sinh đã bị ngừng cung cấp dịch vụ trên tuyến xe 

buýt, phụ huynh sẽ cần liên hệ với người quản lý hồ sơ IEP để gửi yêu cầu tiếp tục cung 

cấp dịch vụ đưa đón.  Quá trình này có thể mất đến năm (5) ngày học để xác định lộ 

trình.   

• Học sinh tham gia chương trình Giáo Dục Đặc Biệt có thể xuống xe buýt tại địa chỉ nhà mà 

không cần phụ huynh/người giám hộ phải có mặt không? 

o Học sinh tham gia chương trình Giáo Dục Đặc Biệt chỉ có thể xuống xe buýt sau khi phụ 

huynh đã ký tên vào mẫu đơn trả học sinh.  Quý vị cần ký biểu mẫu mới hàng năm. 

• Xe buýt có thể đến đón tại cửa nhà tôi không? 

o Chúng tôi cung cấp dịch vụ đón học sinh bên lề đường. Xe buýt của trường chỉ có thể 

đến đón tận cửa nếu học sinh bị mù hoặc phải ngồi trên xe lăn. 
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o Những học sinh đủ điều kiện nhận dịch vụ của McKinney Vento phải được đưa đến các 

điểm dừng xe buýt chung. 

• Nếu con tôi nhận được dịch vụ đưa đón thông qua một bên thứ ba (HopSkipDrive, A&A, ALC), 

tôi có thể tìm thông tin tuyến xe buýt ở đâu? 

o Các nhà thầu bên thứ ba của chúng tôi sẽ gửi thư mời cài đặt ứng dụng đến tất cả 

những người giám hộ/người chăm sóc có học sinh đang sử dụng dịch vụ của họ; ứng 

dụng này cho phép người giám hộ/người chăm sóc tra cứu thông tin học sinh. 

• Anh chị em ruột có thể đi chung xe buýt với học sinh tham gia chương trình Giáo Dục Đặc Biệt 

không? 

o Dịch vụ này được gọi là dịch vụ đưa đón chung và yêu cầu phụ huynh phải điền thông 

tin vào mẫu đơn yêu cầu có thể nhận được từ tài xế hoặc bằng cách liên hệ với Sở Giao 

Thông Vận Tải.  Đơn yêu cầu sẽ được phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể và xác 

định theo tình trạng chỗ trống.  Học sinh tham gia chương trình Giáo Dục Đặc Biệt được 

ưu tiên chỗ ngồi. 

Các Câu Hỏi Thường Gặp về An Toàn 
• Vùng nguy hiểm xung quanh xe buýt trường học là gì? 

o Vùng nguy hiểm là không gian xung quanh xe buýt trường học trong phạm vi lên đến 10 

feet (10 bước dài) theo mọi hướng mà tài xế xe buýt không thể nhìn thấy học sinh. 

 

Học sinh sang đường phải: 

1. Giao tiếp bằng mắt với tài xế. 

2. Chờ tài xế ra hiệu khi có thể sang đường an toàn. 

3. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn (nhìn sang trái, phải, rồi lại sang trái). 

4. Không bao giờ được đi băng qua phía sau xe buýt. 

• Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về an toàn trên xe buýt trường học bằng cách nào? 

1. Có nhiều tài nguyên thông tin trực tuyến mà các gia đình có thể tìm hiểu thêm về cách 

giữ an toàn cho trẻ em đang đứng trong và xung quanh xe buýt của trường. 

 

Dữ Kiện về Xe Buýt Trường Học của Hội Đồng Xe Buýt Trường Học Hoa Kỳ 

An Toàn Trên Xe Buýt Trường Học Của Cục Quản Lý An Toàn Giao Thông Đường Cao 

Tốc Quốc Gia (NHTSA) 

• Con tôi có thể mang một nhạc cụ lớn lên xe buýt không?  Ván trượt? 

o Một số dụng cụ có kích thước quá lớn để có thể vận chuyển trên xe buýt của trường. 

Học sinh phải lấy xuống/đón nhạc cụ của mình và giữ chúng trong lòng hoặc giữa hai 

chân trong suốt thời gian đi xe buýt. Nếu không thể, học sinh sẽ được yêu cầu bố trí 

theo cách khác để vận chuyển nhạc cụ. 

 

Dụng Cụ Được Phép Mang Lên Xe Buýt Trường Học 

▪ Kèn saxophone Alto 

▪ Kèn Clarinet 

▪ Sáo 

▪ Kèn Trombone 

▪ Kèn Trumpet 

▪ Đàn vĩ cầm 

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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Dụng Cụ Không Được Phép Mang Lên Xe Buýt Trường Học 

▪ Kèn Baritone 

▪ Đàn viola âm trầm 

▪ Đàn trung vĩ cầm 

▪ Trống 

▪ Kèn Pháp 

▪ Kèn saxophone Tenor 

 
Tôi có thể đăng ký làm tài xế xe buýt bằng cách nào? 

o Truy cập trang web của Học Khu tại fwps.org trong tab học khu, nhấp vào tuyển dụng. 

 


