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ĐƠN XIN VẬN CHUYỂN XE BUÝT ĐI HỌC 

Theo thẩm quyền của Chương 285 của Bộ luật Iowa, Học khu Cộng đồng Waterloo sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón, hoặc bồi 
hoàn cho phụ huynh cho tất cả học sinh trung học sống cách trường trung học được chỉ định của họ hơn ba (3) dặm; tất 
cả học sinh trung cấp cư trú trên hai (2) dặm từ trung tâm tham dự được chỉ định của họ; và tất cả các học sinh tiểu học 
sống cách trung tâm chuyên cần được chỉ định hơn một (1) dặm. 

Học sinh nào sống ít hơn các hướng dẫn đã nêu ở trên có thể đi xe buýt của trường, cung cấp chỗ ngồi tại một điểm dừng 
định kỳ theo lịch trình thường xuyên. Đơn đăng ký sẽ có sẵn bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy của năm học hiện tại và được 
chấp thuận theo thứ tự mà Dịch vụ Trường học Durham nhận được. 

Phương tiện vận chuyển tùy ý sẽ không có sẵn trong ít nhất 10 ngày đầu tiên của năm học. Trong năm học, bất kỳ 
yêu cầu vận chuyển nào tùy ý sẽ cần tối thiểu 3 ngày để xử lý. Điều này sẽ cung cấp thời gian để Bộ Giao thông vận tải 
xác định còn chỗ trên các tuyến xe buýt hiện có. 

Vui lòng điền vào thông tin sau và gửi lại biểu mẫu này đến Dịch vụ Trường học Durham, 1601 Black Hawk Street, Waterloo, 
IA 50702 hoặc fax tới 226-9807. Durham sẽ lần lượt thực hiện các sắp xếp thích hợp và thông báo cho bạn sau Ngày Lao 
động của năm học hiện tại. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho Bộ Giao thông vận tải theo số 291-4879. 

 NGÀY HÔM NAY:   

 TÊN PHỤ HUYNH / NGƯỜI GIÁM HỘ:   

 ĐỊA CHỈ:   

 Điện thoại nhà riêng:  (Cơ quan hoặc Di động)  

 TÊN HỌC SINH:  GRADE   SEX ☐ Male ☐ Female 

 Học sinh hiện đang theo học trường (đưa đón đến / từ trường)  

☐ Đến trường ☐ Từ trường ☐ CẢ HAI 

Bộ Giao thông vận tải CHỈ sử dụng (Vui lòng không điền) 
Ngày nhận: _________________ 

Yêu cầu bị Từ chối (Lý do) Tên viết tắt của nhân viên   

Yêu cầu được chấp thuận ☐ A.M.  Tuyến đường # A.M. Dừng lại  A.M. Time    

Yêu cầu được chấp thuận ☐ P.M. Tuyến đường # P.M. Dừng lại  P.M. Time    

 Ngày bắt đầu Đưa đón đến trường  Ngày dừng Vận chuyển Trường học  

Ngày thông báo cho phụ huynh _____________________________ 
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