
 

      

 

 
Kính Gửi các Gia Đình Của Học Khu David Douglas, 
 
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng học khu đang triển khai Chương Trình Thẻ Đi Xe Buýt (Bus Pass Program) mới cho 
những người đi xe buýt trong học khu. Ngoài Chương Trình Thẻ Đi Xe Buýt, tất cả những người đủ điều kiện đi xe buýt 
của trường học sẽ phải đăng ký đi xe buýt bắt đầu từ năm học 2022/23. Chương trình này được thiết kế để nâng cao 
sự an toàn của người đi xe buýt bằng cách cung cấp cho Bộ Phận Vận Chuyển (Transportation Department) khả năng 
theo dõi thời gian và địa điểm mỗi học sinh lên và xuống xe buýt của trường học. Là một phần của Chương trình Thẻ đi 
xe buýt, học khu đã hợp tác với một công ty có tên là Zonar để cung cấp thẻ hoặc huy hiệu Thiết bị Nhận dạng Tần số Vô 
tuyến (RFID) làm thẻ đi xe buýt tiêu chuẩn. Các thẻ này sẽ được quét khi các học sinh ra vào xe buýt, ghi lại số thẻ, địa 
điểm và thời gian. Thông tin này có thể được truy cập bởi một số nhân viên khu học chánh cũng như phụ huynh bằng 
cách sử dụng Ứng Dụng Cảnh Báo Người Đi Xe (Ridership Alerts App) từ Zonar được gọi là ZPass +. Nếu quý vị quan tâm 
đến việc sử dụng Ứng Dụng ZPass + Ridership Alerts, trước tiên quý vị phải đăng ký tài khoản ZPass + trên trang mạng 
của học khu tại https://www.ddouglas.k12.or.us/dep domains/transportation-information/bus-pass-program/ hoặc 
https: // www .zpassplus.com. Là một phần của quá trình đăng ký, quý vị sẽ cần nhập số ở mặt sau thẻ đi xe buýt của 
học sinh. Một khi quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ có thể tải xuống và bắt đầu sử dụng Ứng Dụng. 
 
Bắt đầu từ tháng 10, các tài xế xe buýt của học khu sẽ cấp Thẻ đi xe buýt cùng với dây đeo cổ và dây đeo ba 
lô cho học sinh hiện đang đi xe buýt đến trường của học khu. 
Học sinh sẽ nhận được Thẻ đi xe buýt ban đầu miễn phí. Trong trường hợp mất Thẻ Xe buýt, học sinh hoặc 
phụ huynh nên gọi ngay cho Văn phòng Giao thông vận tải theo số (503) 256-6526 để yêu cầu Thẻ Xe buýt 
thay thế. Thẻ Xe buýt thay thế đầu tiên sẽ miễn phí, tuy nhiên, Thẻ xe buýt thay thế bổ sung có thể dẫn đến 
phí thay thế là $ 3,00. Học sinh bị mất thẻ đi xe buýt sẽ phải nhận thẻ xe buýt tạm thời mỗi ngày từ văn phòng 
trường cho đến khi họ nhận được Thẻ đi xe buýt thay thế. 
 
Những học sinh đến bến xe buýt vào buổi sáng mà không có Thẻ đi xe buýt sẽ được phép đi xe buýt đến trường của 
mình. Tuy nhiên, để có thể đi xe buýt về nhà vào buổi chiều, các em sẽ phải lấy thẻ xe buýt tạm thời tại văn phòng 
trường. Vui lòng giúp chúng tôi bằng cách đảm bảo con bạn có Thẻ đi xe buýt khi đến trạm xe buýt mỗi sáng. 
 

Thẻ Xe Buýt sẽ phục vụ tất cả học sinh sử dụng các dịch vụ chuyên chở do học khu cung cấp. Tuy nhiên, các 
phụ huynh cũng như các học sinh từ 14 tuổi trở lên có thể chọn không tham gia các khả năng theo dõi điện tử 
của Chương Trình Thẻ Đi Xe Buýt. Để chọn không tham gia theo dõi điện tử, bạn sẽ cần phải hoàn thành Biểu 
mẫu Chọn không tham gia theo dõi điện tử Bus Pass có sẵn trên trang web chuyển tuyến của học khu tại 
https://www.ddouglas.k12.or.us/dep domains/transportation-information/bus-pass-program/. Mẫu đơn này có 
thể được gửi lại cho trường học của con quý vị, Văn Phòng Vận Chuyển tại 2904 SE 122nd Ave. ở Portland, 
hoặc gửi qua email tới schoolbus@ddsd40.org. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi quý vị chọn không 
tham gia phần theo dõi điện tử của chương trình, con em của quý vị vẫn cần sử dụng thẻ xe buýt để lên xe 
buýt của trường. 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bộ phận Vận tải theo số (503) 256-6526 
hoặc schoolbus@ddsd40.org. 
 
Cảm ơn sự hổ trợ của quý vị.  
 


