Khu Học Chánh David Douglas
Truy Tích Vé Xe Buýt Điện Toán
Mẫu Đơn Chọn Từ Chối
Học Khu David Douglas đã triển khai Chương Trình Thẻ Đi Xe Buýt sử dụng công nghệ Zonar cho Hành Khách Học Sinh
cho các học sinh đi xe buýt của học khu đến và về từ trường. Nó sử dụng huy hiệu Thiết bị nhận dạng tần số vô tuyến
thụ động (RFID) được gắn vào ba lô của học sinh hoặc dây buộc để giao tiếp với máy quét đặt trên xe buýt. Hệ thống
này cho phép các Dịch Vụ Vận Chuyển (Transportation Services) và các phụ huynh (thông qua việc sử dụng một Ứng
Dụng an toàn) biết khi nào và ở đâu khi mỗi học sinh lên và xuống xe buýt trên tuyến đường được chỉ định của các em.
Học Khu David Douglas cung cấp dịch vụ này miễn phí.
Huy hiệu sẽ dùng làm thẻ đi xe buýt cho các học sinh sử dụng các dịch vụ chuyên chở do học khu cung cấp. Tuy nhiên,
theo OAR 581-021-0505, các phụ huynh cũng như các học sinh từ 14 tuổi trở lên có quyền chọn không tham gia các khả
năng theo dõi điện tử của Chương Trình Thẻ Đi Xe Buýt (Bus Pass Program). Điều quan trọng cần lưu ý là các học sinh
chọn không tham gia phần theo dõi điện tử của chương trình vẫn cần sử dụng thẻ xe buýt để lên xe buýt của trường
của học khu.
Nếu quý vị không muốn (các) con em của mình tham gia truy tích điện tử của chương trình Bus Pass, hãy điền đơn này
và gửi lại cho trường học của quý vị hoặc cho văn phòng Dịch Vụ Vận Chuyển. Xin xem địa chỉ bên trên.
Nếu bạn có thắc mắc về biểu mẫu này, Chương trình Thẻ thông hành Xe buýt hoặc khả năng theo dõi, vui lòng liên hệ
với Bộ phận Dịch vụ Vận tải tại (503) 256-6526 hoặc schoolbus@ddsd40.org.
Xin lưu ý rằng quý vị sẽ cần phải hoàn thành một mẫu đơn chọn không tham gia cho mỗi trường mà con em của quý
vị theo học.
Tôi, ____________________________________________, là phụ huynh hoặc người giám hộ của (các) học sinh sau đây,
không muốn (các) con của tôi tham gia chương trình thông hành xe buýt
Tên của (các) Con ____________________________________________________________________________________
Tham Dự Trường _____________________________ (các) Số ID của Học Sinh __________________________________
(Mẫu riêng cần thiết cho từng trường)
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ _____________________________________ Ngày _______________________
Điện Thoại Liên Lạc_________________________ Địa Chỉ Email Liên Lạc ______________________________________
Lý Do Chọn Không Tham Gia Chương Trình thông hành xe buýt (tùy ý trả lời) ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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