CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN CLAYTON
Bộ Phận Vận Chuyển Đưa Đón
7860 North McDonough Street – Jonseboro, GA 30236
Số điện thoại chính (770) 473-2835 www.clayton.k12.ga.us

Bản Tuyên Bố Lựa Chọn Hình Thức Vận Chuyển dành cho các học sinh Mầm Non, Mẫu Giáo, và Lớp 1

Tên học sinh:
Xe buýt số:

Cấp lớp:
đi xe hơi 

hoặc

đi bộ 

Địa chỉ:

Số điện thoại làm việc:

Người liên hệ khẩn cấp:

Số điện thoại của người liên hệ:

Ngày:

Chữ ký của phụ huynh:

Xin lưu ý rằng tất cả trẻ em ở cấp lớp Mầm Non, Mẫu Giáo và Lớp 1 sẽ không được xuống xe mà
không có sự giám sát. Người được chỉ định phải có mặt tại điểm xe buýt để đón con quý vị xuống từ
xe buýt, trừ khi quý vị nêu rõ rằng các con không cần bất kỳ sự giám sát nào và có mẫu đơn này
được công chứng.
Mỗi trẻ không được có nhiều hơn 3 người được ủy quyền; điều này sẽ giúp ngăn chặn dữ liệu bị mất.

Nếu một người được chỉ định không có mặt tại điểm xe buýt, con tôi sẽ được đưa
trở lại trường.
Đánh dấu tích nếu đây là người lớn
hoặc ghi là lớp mấy.
Người được chỉ định:
Người được chỉ định:
Người được chỉ định:

HOẶC

Không cần bất kỳ sự giám sát nào: (Yêu Cầu Công Chứng bên dưới)
Tôi cho phép con tôi tự xuống xe vì chúng không cần giám sát.
Chữ ký của phụ huynh:
**DƯỚI ĐÂY CHỈ DÀNH CHO TRƯỜNG HỢP CẦN CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI CÁC HỌC SINH KHÔNG CẦN ĐƯỢC GIÁM SÁT**

Chữ Ký của Công Chứng Viên:
Ủy nhiệm của tôi hết hạn vào:
Ngày Công Chứng:

ĐÓNG DẤU:

