2022/2023
Form sa Pagrehistro sa
Transportasyon
Impormasyon ng Mag-aaral:

Pang-umaga at Panghapong
Transportasyon

Apelyido:
Grade:

Pang-umagang
Transportasyon

Pangalan:

Puwedeng isumite ang mga form on-line, ipadala
sa koreo o ihulog sa:

North Thurston Public Schools
Transportation Department 6620
Carpenter RD SE
Lacey WA, 98503 360-412-4545
Panghapong
Transportasyon

Petsa ng Kapanganakan:

Paaralan:

Isa bang transfer student ang iyong mag-aaral o pumapasok ba siya sa paaralan ng
inyong komunidad (awtomatikong itinalaga ayon sa inyong address)

Transfer

Paaralan ng Komunidad
Zip Code:

Address ng Kalye ng Tirahan ng Mag-aaral

Pumapasok ba ang iyong mag-aaral sa isang espesyal na programa (TAG, English Language Learner, Dual Language, New Market) Programa:
Tumatanggap ba ang iyong mag-aaral ng transportasyon sa ilalim ng Mga Espesyal na Serbisyong Pang-edukasyon
(Special Education Services)?
Pumapasok ba ang iyong mag-aaral sa mga itinalagang araw batay sa inyong apelyido o nabago ba ito?

Oo

Humihiling ka ba ng transportasyon patungo/mula sa isang daycare sa boundary ng inyong paaralan ng komunidad
Kailan sumasakay ang iyong mag-aaral papuntang/mula sa daycare? Pangumaga

Panghapon

Hindi
Oo

Hindi

Pang-umaga at Panghapon

Pangalan ng Daycare na Pang-umaga:

Address ng Daycare

# ng Telepono ng Daycare:

Pangalan ng Daycare na Panghapon:

Address ng Daycare

# ng Telepono ng Daycare:

Impormasyon ng Magulang/Tagapag-alaga:
Apelyido:

Pangalan:

Address ng Tahanan:

Lungsod:

Telepono:

Email:

Zip Code:

Salamat sa pagpapareserba ng upuan sa bus!
Matatanggap mo ang impormasyon ng inyong ruta sa pamamagitan ng Smart Tag Parent Portal o puwede mo itong i-access on-line sa huling bahagi
ng Agosto kapag inilabas na ito para sa nalalapit na school year. Ibibigay sa mga pamilya ang komunikasyong nauugnay sa transportasyon sa
pamamagitan ng Smart Tag (huling bus, pagbabago sa ruta, atbp.). Magpasimula sa https://parent.smart-tag.net/%40norththurston
Pakitiyak na nakarehisto ka sa Smart Tag Parent Portal. Para sa mga tagubilin sa pag-sign up at karagdagang FAQ, mag-click sa Smart Tag Link sa
natanggap mong email ng kumpirmasyon ng pagrehistro. Kinakailangan sa mga mag-aaral ang paggamit sa kanilang Smart Tag araw-araw:
**Hindi isang garantiyahan o pangako ng serbisyo ang pagrehistrong ito. Ibibigay ang mga serbisyo ng transportasyon ayon sa binalangkas sa Mga
Patakaran at Proseso ng NTPS (NTPS Policies and Procedures), ng WAC at RCW. Pakitingnan ang FAQ para sa karagdagang gabay **
Responsibilidad ng magulang/tagapangalaga ang transportasyon ng mga transfer student. Hindi sila tatalagaan ng bus.
Kindergartener? Pakitandaang magsumite ng Pagsuko sa Paghahabol sa Dapat Sunduin na Pagpapababa (Must-Be-Met Release Waiver) para sa mga
mag-aaral sa Kindergarten kung hindi ikaw at ibang tao ang susundo sa kanila sa bus stop. https://www.nthurston.k12.wa.us/buswaivers
Mag-aaral sa Espesyal na Edukasyon? Pakitandaang magsumite ng Pagsuko sa Paghahabol sa Dapat Sunduin na Pagpapababa (Must-Be-Met Release
Waiver) para sa Transportasyon para sa SPED https://www.nthurston.k12.wa.us/buswaivers

Lagda:

Telepono:

Petsa:

