Kellie and Kevin Melancon, et al. v. Jefferson Parish School Board, et al.
Court Ordered Letter to Parents of Special Needs Students
NOTICE TO PARENTS OF SPECIAL EDUCATION STUDENTS USING SCHOOL TRANSPORTATION

THÔNG BÁO ĐẾN PHỤ HUYNH CỦA HỌC SINH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VỀ
VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN CỦA TRƯỜNG HỌC
Theo luật của Liên bang và Tiểu bang đỏi hỏi phương tiện di chuyển phải cung cấp cho tất cả các học sinh
giáo dục đặc biệt. Do thiếu tài xế và xe buýt, hoặc chiếc xe buýt chuyên chở con em quý vị không chuyển
động (hư), h o ặ c t à i x ế x e b u ý t k h á c , h o ặ c k h ô n g t h u ộ c x e b u ý t
c ủ a đ ị a p h ậ n , Hệ Thống Ty Học Chánh Quận Jefferson sẽ có biện pháp khác để con em quý vị
được đến trường. Đây là hai biện pháp thích hợp.


Nếu quý vị muốn đem con em đến trường, quý vị có thể nhận được tiền hoàn phí cho số Mileage
trên chiếc đồng hồ I.R.S. của xe. Quý vị có thể gọi Bộ phận của quận Jefferson số điện thoại 3497600 để biết xem tỷ lệ được thanh toán.
Trong quy trình để nhận số tiền hoàn phí cho Mileage, quý vị phải gởi thư đến Lynn
Alello, Bộ giao thông vận chuyển Ty Học Chánh quận Jefferson, địa chỉ 4600 River
Road, Marrero, Louisiana 70072, quý vị ghi rõ địa chỉ, số Mileage, ngày lái xe đem trẻ
đến trường, số xe buýt của trẻ, tên trường trẻ đang theo học để thanh toán;
Tất cả những yêu cầu thanh toán hoàn phí phải được thực hiện trong vòng ba mươi ngày
(30) kể từ ngày đem trẻ đến trường;
Điều này được hệ thống chọn lựa thích hợp, bởi vì người thân của trẻ, ông hay bà thân
quen với trẻ có nhu cầu đem trẻ đến trường khi cần thì kết quả số lượng đi học trễ của trẻ
cũng sẽ giãm bớt.



Trường học sẽ cung cấp xe Taxi khi xe buýt không vận chuyển hoặc không tìm thấy xe buýt.
Nếu tài xế thông báo không thể chuyên chở trẻ từ nhà hoặc từ trường được, quý vị có thể
gọi Bộ phận giao thông vận chuyển của quận Jefferson. N ế u t r ẻ q u ý v ị đ a n g
c ư n g ụ b ê n the Eastbank gọi điện thoại 349-7782 hoặc 349-7720. Nếu trẻ quý vị cư
ngụ bên the Westbank số điện thoại 349-8536 hoặc 349-7780. M ộ t x e t a x i s ẽ
được cung cấp;
Nếu trẻ cần một người tiếp viên, người tiếp viên sẽ di chuyển chung xe taxi với trẻ;
Nếu xe buýt không thể di chuyển bởi vì không có sẵn tiếp viên, quý vị sẽ được phép đi
chung với trẻ, vào buổi sáng, và cũng sẽ đón trẻ bằng xe taxi, lái xe với trẻ và đem trẻ
trở về nhà. Vào buổi tối, quý vị sẽ đón trẻ tại nhà và đem đến trường và rồi vận chuyển
về nhà với trẻ.

Nếu quý vị có vấn đề với việc vận chuyển của trẻ vui lòng thông báo đến nhân viên trường học của trẻ đang
theo học. Nếu không hài lòng với kết quả phản ứng quý vị có thể nói chuyện với Hiệu phó, hoặc Hiệu
trưởng. Nếu vấn đề giải quyết không thỏa đáng, v u i l ò n g l i ê n l ạ c v ớ i B ộ p h ậ n
g i a o t h ô n g v ậ n c h u y ể n và cuốn sổ tay của học sinh giáo dục đặc biệt có thêm những thông
tin cần thiết có thể phụ trợ cho quý vị.

