Mẫu đăng ký xe buýt của trường

Northfield School District 659

Phụ huynh / Người giám hộ: Vui lòng điền vào mẫu đơn này và trở lại trường con của bạn hoặc văn phòng quận, hoặc gửi thư cho Benjamin Bus theo địa chỉ bên dưới.
QUAN TRỌNG: Các hình thức cập nhật được gửi về nhà mỗi tháng Năm. Các mẫu đơn PHẢI được cập nhật / điền vào mỗi năm, nếu không nhận được mẫu đơn, học sinh của bạn sẽ KHÔNG
được đăng ký dịch vụ xe buýt.
Vui lòng cho phép tối đa 5 ngày làm việc để thay đổi sắp xếp vận chuyển. Những thay đổi dẫn đến điều chỉnh đáng kể cho một tuyến đường có thể mất nhiều thời gian
hơn.
AI CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC VẬN CHUYỂN?

KHÔNG có điểm dừng mới sẽ được thêm vào cho sinh viên đăng ký mở.

+ MIDDLE và học sinh trung học (6-12) sống khoảng Một (1) trở lên dặm từ trường có đủ
điều kiện cho dịch vụ xe buýt.
+ Học sinh lớp học sống cách trường khoảng 3/4 dặm trở lên LÀ đủ điều kiện
nhận dịch vụ xe buýt.
+ MỞ HỌC SINH ĐƯỢC MỞ ĐẦU được vận chuyển CHỈ trên các tuyến đường
trong quận đã được thành lập để phục vụ cư dân quận. Hầu hết các điểm
dừng sẽ là điểm dừng nhóm.

Học sinh KHÔNG CƯ DÂN tham dự các trường bán công, trường tư thục hoặc
địa phương trong Khu Học Chánh Northfield KHÔNG PHẢI LÀ TUYỆT VỜI
cho dịch vụ xe buýt của trường.
VẬN TẢI KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN XE TẢI CHÍNH XÁC cho sau giờ học, đi làm
hoặc các hoạt động ngoại khóa. Học khu cung cấp dịch vụ vận chuyển chỉ từ một địa điểm
đón và một địa điểm. Có thể có các tàu con thoi thể thao/hoạt động chạy từ trường trung
học cơ sở/trung học phổ thông. Liên hệ với điều phối viên hoạt động của bạn để biết thêm
chi tiết.

Tên học sinh *
Trường học (dự đoán) *
Lớp và năm học *
Địa chỉ nhà *
Thành phố, bang Zip *
Điện thoại nhà
Phụ huynh/người giám hộ Tên *

Phụ huynh/người giám hộ Tên *

điện thoại di động *
điện thoại làm việc

điện thoại di động *
điện thoại làm việc

Cưỡi? *

* Chọn Nhặt, Thả, Cả hai hoặc
Không cần vận chuyển. *

______ NHẶT LÊN
______ THẢ RA
______ KHÔNG CẦN VẬN
______ Cả hai
CHUYỂN
_______ CHIA SẺ TÙY CHỈNH-con Vui lòng điền vào mẫu cho mỗi địa
có hai địa chỉ nhà.
chỉ.

Ủy quyền dừng xe buýt chăm sóc ban ngày
Trạm dừng xe buýt Daycare dành cho phụ huynh / người giám hộ chỉ định địa điểm giữ trẻ ban ngày để
đón và / hoặc đưa đón học sinh. Yêu cầu phải nhất quán hàng ngày. Giao thông vận tải được cung cấp
chỉ từ một Điểm đón và một Điểm dừng xe buýt.
____ Nhà
NHẶT LÊN
____ Chăm sóc ban ngày
(kiểm tra một)
THẢ RA
Nhà cung cấp chăm sóc
ban ngày:

____ Nhà

____ Chăm sóc ban ngày

(kiểm tra một)
Điện thoại:

Địa chỉ nhà:

Quay trở lại trường học của con bạn hoặc văn phòng khu học chánh Northfield. Hoặc, gửi thư đến xe buýt Benjamin, 32611 Northfield Blvd., Northfield MN 55057.
Bưu thiếp với thông tin xe buýt cụ thể được gửi ra vào cuối tháng Tám. Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với Benjamin Bus / Northfield Lines theo số 507-645-5720.
Tôi xác nhận rằng tôi có trách nhiệm đăng ký lại dịch vụ vận chuyển nếu địa chỉ của tôi thay đổi trong tương lai và / hoặc nếu tôi yêu cầu dừng xe buýt thay đổi.
Tôi xác nhận rằng mọi yêu cầu có thể mất 5 ngày hoặc hơn để xử lý.
*Chỉ ra trường bắt buộc

Chữ ký phụ huynh / người giám hộ *_________________________________________________ Ngày _____________________

