Transportation Services
Mailing Address: 3101 Redding Avenue, Sacramento, CA 95820

(916) 277-6700 – Fax: (916) 277-6630

Lộ trình #

Đơn Xin Nhận Chuyên Chở
Trường theo học:

Lớp:

Xin nộp đơn này lại cho tài xế xe buýt trường hoặc văn phòng phụ trách chuyên
cần của trường. Đơn phải được hoàn tất và có chữ ký của phụ huynh hay người
giám hộ. Quí vị cũng có thể gởi mẫu đơn đã hoàn tất theo đường bưu điện tới địa
chỉ ở trên. (XIN NHỚ BAO GỒM SỐ LỘ TRÌNH )
.

Xin ghi rõ ràng
Tên Học Sinh:

Thẻ Học Sinh#

(Họ)

(Tên)

(Địa chỉ nhà)

(Thành phố)

(Tên lót-Viết tắt)
(tiểu bang)

(Mã vùng)

Nếu quí vị là một học sinh cũ quay trở lại trường có tên ở trên, xin cho biết trạm dừng xe buýt cuối cùng.

Con đường chính nào cắt ngang gần nhà quí vị nhất ?
Tôi đã nhận được những quy định đính kèm từ Dịch Vụ Chuyên Chở và đã chia xẻ điều này với học sinh của tôi.

(Tên phụ huynh/Người giám hộ)

(Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ-yêu cầu)

Điện thoại nhà:
Điện thoại chỗ làm:
Số điện thoại tay/Nhắn tin (tùy ý):

-

-

Trong trường hợp khẩn cấp, xin cho biết ai (nếu phụ huynh/người giám hộ không thể trả lời) có thể liên lạc.
Người liên lạc đầu tiên lúc khẩn cấp (được gọi trước tiên):

Số điện thoại liên lạc:

-

-

Người liên lạc thứ hai lúc khẩn cấp (được gọi thứ hai):
Số điện thoại cần liên lạc:

-

-

Các học sinh Mẫu Giáo phải được phụ huynh hay người giám hộ đón ở trạm xe buýt. Học sinh phải được đưa trở lại trường nếu không có phụ
huynh hay người giám hộ có mặt tại trạm xe buýt để đón cháu bé.
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