
Ngày:   Điện Thoại: Chữ Ký: 

Quý vị sẽ nhận được thông tin về tuyến đường của mình thông qua Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Sử Dụng Thẻ Thông Minh 
hoặc có thể truy cập trực tuyến vào cuối tháng 8 khi chúng tôi phát hành thông tin cho năm học sắp tới. Các thông tin liên quan đến 
việc đón trả học sinh sẽ được cung cấp cho các gia đình thông qua Thẻ Thông Minh (chuyến xe buýt muộn, thay đổi tuyến, v.v.). Bắt 
đầu tại https://parent.smart-tag.net/%40norththurston
Vui lòng đảm bảo quý vị đăng ký Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Sử Dụng Thẻ Thông Minh. Để biết hướng dẫn đăng ký và Câu Hỏi
Thường Gặp bổ sung, hãy nhấp vào Liên Kết Thẻ Thông Minh sẽ có trong email xác nhận đăng ký của quý vị. Học sinh được yêu cầu sử 
dụng Thẻ Thông Minh hàng ngày. 
** Đăng ký này không phải là một sự đảm bảo hoặc lời hứa về dịch vụ. Dịch vụ đón trả học sinh sẽ được cung cấp như được nêu trong 
Chính Sách và Quy Trình NTPS, của WAC và RCW. Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp để được hướng dẫn thêm ** 

Việc đón trả học sinh chuyển trường là trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ. Các con em học sinh không được giao cho xe 
buýt. 

Học sinh mẫu giáo thì sao? Xin nhớ gửi Mẫu Đơn Trả Học Sinh Mẫu Giáo Phải Có Người Lớn Đón cho Bộ Phận Chuyên Chở SPED nếu ai 
đó không phải là quý vị sẽ đón các con tại trạm dừng xe buýt. https://www.nthurston.k12.wa.us/buswaivers 

2022/2023 
Mẫu Đơn Đăng Ký 
Đón Trả Học Sinh 

Các mẫu đơn có thể được gửi trực tuyến, gửi qua đường 
bưu điện hoặc gửi đến: 

North Thurston Public Schools 
Transportation Department 

6620 Carpenter RD SE 
Lacey WA, 98503 360-412-4545 

Thông Tin Học Sinh: Đón Trả SÁNG & CHIỀU Đón Trả SÁNG Đón Trả CHIỀU 

Họ: Tên: Ngày Sinh: 

Lớp: Trường: 

Con em học sinh của quý vị có phải là học sinh chuyển trường hoặc học trường lân cận không (được gán tự động theo địa chỉ của quý vị) Học Sinh Chuyển Trường Học Trường Lân Cận

Địa Chỉ Nhà Của Học Sinh Mã Zip: 

Con em học sinh của quý vị có tham gia chương trình đặc biệt không (Tài Năng và Năng Khiếu (TAG), Học Viên Anh Ngữ, Chương Trình Song Ngữ, Chương Trình Thị Trường Mới) Chương Trình: 

Con em học sinh của quý vị có được đón trả theo Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt không? 

Con em học sinh của quý vị có đang tham dự vào những ngày được chỉ định dựa theo họ của quý vị hoặc các ngày được thay đổi không? Có Không 

Quý vị có yêu cầu đón đến/đưa về từ nhà giữ trẻ trong ranh giới trường học lân cận của quý vị không Có Không 

Con em học sinh của quý vị đi đến/về từ nhà giữ trẻ khi nào? SÁNG CHIỀU Cả SÁNG & CHIỀU

Tên Nhà Giữ Trẻ BUỔI SÁNG: Địa Chỉ Nhà Giữ Trẻ Số Điện Thoại Nhà Giữ Trẻ: 

Tên Nhà Giữ Trẻ BUỔI CHIỀU: Địa Chỉ Nhà Giữ Trẻ Số Điện Thoại Nhà Giữ Trẻ: 

Thông Tin Phụ Huynh/Người 
Giám Hộ: 

Họ: Tên: 

Địa Chỉ Nhà: Thành Phố: Mã Zip: 

Điện Thoại: Email: 
Cảm ơn quý vị đã đặt chỗ xe buýt của quý vị! 

http://www.nthurston.k12.wa.us/buswaivers
http://www.nthurston.k12.wa.us/buswaivers
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