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North Thurston Public Schools 

6620 Carpenter RD SE 
Lacey WA, 98503 

360-412-4545

Waiver sa Pagpapababa sa Bus sa Kindergarten na 
Mag-aaral 

Ang Transportation Department ng North Thurston Public Schools ay sumusunod sa isang prosesong 
tinatawag na “Dapat Sunduin (Must Be Met)” para sa lahat ng mag-aaral na kindergarten. 
Inuutusan nito ang bawat driver ng bus na pababain LANG ang mga mag-aaral sa pangangalaga ng 
isang kilalang adulto sa bus stop. Kung walang naroroong adulto, isasamang pabalik ang mag-aaral 
sa Transportation Department sa NTPS, o sa paaralan para doon maghintay ng pagsundo ng 
magulang. Kinakailangan sa lahat ng mag-aaral na kindergarten na panatilihin ang kanilang Bus-
tag ID para maisagawa ang prosesong ito para sa iyong mag-aaral. 

Kung gusto mong mag-opt out sa patakaran ng NTPS na ito, pumili mula sa mga opsyon sa ibaba, 
lagdaan ito at saka ipasa sa Office Professional ng inyong paaralan o kaya ay i-scan at i-email ito sa 
dispatch@nthurston.k12.wa.us. 

Pangalan ng Mag-aaral: 

Paaralan: 

Opsyon para sa Magkapatid: May kapatid ang aking mag-aaral na kindergarten na kasama 
niyang sumasakay ng bus. Pinapayagan ang aking anak na bumaba ng bus kasama ng kanyang kapatid. 
Kung hindi pumasok ang kanyang kapatid, susunduin ang mag-aaral ng isang magulang, tagapangalaga, 
o itinalagang adulto. Kung walang sinuman ang nasa bus stop at hindi pumasok ang kapatid, dadalhing
pabalik ang aking anak sa paaralan o sa Transportation Department ng NTPS.

Ang pangalan ng kapatid ay   

Opsyong Hindi Masusundo: (Hindi inirerekomenda ng NTPS) Hindi masusundo sa bus stop 
ang aking mag-aaral na kindergarten. Ibinibigay ko ang waiver sa pamantayang proseso sa pagsasagawa 
(standard operating procedure), at binibigyan ang NTPS ng pahintulot na payagan ang aking anak na 
pababain sa bus kahit wala ang kapatid, magulang, tagapangalaga o itinalagang adulto. 

Lagda ng Magulang: Petsa: Numero ng Telepono: 

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa form na ito, pakitawagan ang Transportation Office sa 
(360) 412-4545. Salamat.

Na-update noong: Mayo 24, 2016 
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