HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BRAINTREE
QUY ĐỊNH VỀ XE BUS CỦA TRƯỜNG
Luật Tiểu Bang quy định rằng tất cả học sinh trong các Lớp Mẫu Giáo - Lớp 6 cư trú ngoài bán
kính hai dặm từ trường của mình thì các học sinh đó sẽ được cung cấp dịch vụ đưa đón. Chính
sách của Hội Đồng Giáo Dục Trường Braintree là sẽ đưa đón bằng xe bus cho tất cả học sinh
mẫu giáo cư trú ngoài bán kính một dặm từ trường, tất cả học sinh mẫu giáo học vào cuối buổi
học sáng và đầu buổi học chiều, tất cả học sinh đang cư trú ngoài bán kính một dặm ở cấp tiểu
học, hai dặm đối với học sinh ở cấp trung học cơ sở, và hai dặm đối với học sinh ở cấp trung học
phổ thông từ trường.
Để đảm bảo đủ chỗ trên xe bus, tất cả học sinh phải đi xe bus mà họ được chỉ định. Ngoài ra,
học sinh phải được đón và trả tại các điểm dừng đã được chỉ định dựa trên địa điểm cư trú.
Học sinh chỉ được phép sử dụng dịch vụ đưa đón khi học sinh thực hiện đúng các quy tắc và quy
định của Hội Đồng Giáo Dục Trường và chia sẻ ý kiến để xem liệu các điều kiện trên xe bus có
thỏa đáng hay không. Chi phí do những hỏng hóc đối với thiết bị trên xe bus của trường sẽ do
người vi phạm chi trả.
Người lái xe bus sẽ thông báo bằng văn bản bất kỳ sự vi phạm quy định về xe bus của trường
cho điều phối viên dịch vụ đưa đón và ban quản trị trường học vào ngày xảy ra vi phạm. Hiệu
trưởng của trường sẽ xem xét khiếu nại với học sinh. Nếu hiệu trưởng cho rằng bản báo cáo là
hợp lệ, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh bằng điện thoại, sau đó là bằng thư, và nếu
theo các quy tắc này, học sinh đó sẽ mất đặc quyền đi xe bus của mình trong khoảng thời gian
được chỉ định.
Phải luôn tuân thủ các quy tắc và quy định sau đây:
1. Mọi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phải xuất trình thẻ xe bus với người lái
xe mỗi lần lên xe bus.
(PHẢI THI HÀNH NGHIÊM TÚC)
2. Học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông không có thẻ xe bus sẽ không được
phép đi xe bus của trường. Bất kỳ học sinh nào bị mất thẻ xe bus phải báo cáo tình trạng
mất đó cho văn phòng nhà trường, và sẽ được cấp một thẻ tạm thời cho một (1) lượt về
nhà.
3. Bất cứ học sinh nào chuyển lại thẻ xe bus cho người khác sẽ tự động mất quyền đưa đón
trong một (1) tuần.
4. Học sinh phải luôn tuân theo sự điều hành của người lái xe bus trong thời gian dưới sự giám
sát của người lái xe. Vì lý do an toàn, các xe bus chở học sinh không tuân theo các quy định
của Trường Công Lập Braintree có thể quay trở về trường ban đầu, tại đây học sinh chịu
trách nhiệm về sự quấy rối sẽ phải gặp hội đồng trường và sẽ bị tước dịch vụ đưa đón bằng
xe bus trong ngày.
5. Nghiêm cấm hút thuốc, uống rượu, ăn uống, vận chuyển bất kỳ dược chất bất hợp pháp
nào.
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6. Học sinh không được mang bất kỳ động vật sống hoặc vật liệu nguy hiểm nào lên xe bus.
7. XE BUS SẼ CHỈ DỪNG Ở NHỮNG ĐIỂM DỪNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐÓN HỌC SINH
1.
2.
3.
4.
5.

Nhằm cung cấp phương tiện di chuyển an toàn nhất cho các học sinh.
Nhằm sử dụng chương trình hiệu quả và tiết kiệm nhất có thể.
Nhằm cung cấp các dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các chương trình giáo dục.
Nhằm duy trì các điều kiện trên xe bus vì lợi ích cao nhất của học sinh.
Nhằm đẩy mạnh sự hiểu biết của cộng đồng về tính an toàn, hiệu quả và các tiêu
chuẩn dịch vụ cao do chương trình đưa đón cung cấp.

CÁC QUY TẮC ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRÊN XE BUS CỦA TRƯỜNG
1.

Trước khi lên xe bus của trường, tất cả học sinh thuộc các lớp từ Mẫu Giáo – Lớp
12 phải tuân theo các quy tắc sau:
a. Đến đúng giờ tại điểm dừng xe bus được chỉ định, tốt nhất là ít nhất năm (5)
phút trước khi xe bus dự kiến đến nơi.
b. Không đứng dưới lòng đường và chú ý đến tài sản cá nhân trong khi đợi xe bus.
c. Không di chuyển về phía xe bus cho đến khi xe dừng lại hoàn toàn.
d. Không chen lấn và xô đẩy khi lên xe bus.

2.

Khi đang ở trên xe bus, tất cả học sinh thuộc các lớp từ Mẫu Giáo – Lớp 12 phải
tuân theo các quy tắc sau:
a. Ngồi đúng chỗ được chỉ định. Không rời hoặc thay đổi chỗ ngồi của mình trong
khi xe bus đang di chuyển.
b. Không thò tay, chân và đầu ra ngoài xe bus.
c. Không mở hoặc đóng cửa sổ. Chỉ người lái xe mới có thể vận hành các cửa sổ.
d. Hỗ trợ giữ gìn xe bus an toàn và sạch sẽ. Không xả rác và ném đồ vật ra xung
quanh.
e. Không lục lọi các vật dụng trên xe bus hoặc bất kỳ thiết bị nào trong xe. Chi phí
do hỏng hóc thiết bị sẽ do người vi phạm chi trả.
f. Không hét to hoặc gây rối trật tự.
g. Không để sách, bao bì, áo khoác và tất cả các đồ vật khác ở lối đi.
h. Duy trì yên tĩnh tuyệt đối khi xe bus đến gần điểm giao với đường ray xe lửa.
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