
Đăng ký sử dụng Xe Bus  
 
Các trường công của thành phố Shrewsbury Public Schools hiện đang đưa  vào thực hiện một  chương t r ình 
đăng ký cho việc sử  dụng xe bus  qua mạng PowerSchool Parent Portal. Trong năm nay,  Thành Phố sẽ 
không còn yêu cầu  thẻ xe bus đã in ra , thay vào đó bản l iệt  kê thông t in và bản kiểm tra  sẽ được 
dùng để xác minh xem học s inh có được phép đi xe bus hay không.  Từ việc thay đổi này,  Thành Phố 
sẽ bắt  đầu dùng cụm từ “bus privileges” (“đặc quyền đi xe bus”) t h a y  v ì  “bus passes” (“vé xe bus.”)  Cá c t ha y  
đ ổi  ba o  gồm : 

 
• Vé Xe Bus sẽ không còn được phát hành hoặc gửi qua thư; thay vào đó,  những người lá i xe và trường 

học sẽ xác minh các học s inh tham gia  và kiểm tra  đột xuất .  
• Lệ phí vẫn sẽ là $250 cho mỗi học sinh với định mức tối đa cho mỗi gia đình là  $500 và số t iền phạt  trễ là $50  

cho mỗi học sinh với định mức tối thiểu là  $600 cho mỗi gia đình kể từ sau Ngày 1 Tháng 6. 
• Các học sinh hiện đang hợp lệ cho bữa ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá sẽ được hợp lệ cho việc được đưa 

đón miễn phí  với điều kiện là các mẫu đơn cần thiết đã được chấp thuận.. 
• Khoản bồi hoàn sẽ được trả lại nếu yêu cầu bồi hoàn được nhận trước ngày đầu tiên của năm học và khoản lệ phí 

cho việc bồi hoàn là $25 cho mỗi học sinh sẽ bị trích ra từ khoản bồi hoàn này.  
• Thủ tục đăng ký cho học sinh sẽ được thực hiện trên mạng internet qua PowerSchool Parent Portal. 
• Quý Phụ Huynh/Người Bảo Hộ sẽ nhận được thông tin về các tuyến xe bus vào khoảng cuối tháng Tám bằng cách 

đăng nhập vào mạng PowerSchool Parent Portal. 
• Học sinh của các trường tư thục và trường dạy nghề sẽ KHÔNG đăng ký qua mạng PowerSchool Parent Portal, 

nhưng sẽ phả i điền mẫu đơn đăng ký đã được đăng tr ên trang nhà của chúng tôi.   
• Nếu có khoản lệ phí nào cần phải được trả, chúng tôi chỉ có nhận check hoặc money orders và sẽ 

KHÔNG đưa vào sử dụng hệ thống trả  t iền qua mạng.  Việc này sẽ giúp tránh khoản lệ 
phí phụ cho giao dịch qua mạng.  

 
Sau khi quý vị đã cập nhật tài khoản PowerSchool c ủ a  m ì n h , thủ tục đăng ký sử  dụng x e bus  sẽ  bao gồm 
ha i bước : (1) đăng ký cho đặc quyền sử dụng xe bus qua mạng PowerSchool Parent Portal, và  (2) gửi check (nếu 
cần phải) kèm theo văn bản xác nhận đã được in ra. Lưu ý là quý vị cần phải hoàn tất các bước trong mặt sau của 
trang này để có thể đăng nhập vào mạng PowerSchool Parent Portal. 

 
1.  Để bắt đầu, vào trang mạng  https://ps.shrewsbury.k12.ma.us 

 
2.  Đăng nhập bằng thông tin quý vị đã tạo dựa vào hướng dẫn trong mặt sau của trang này. Lưu ý rằng ngay phía 

dưới của PowerSchool logo sẽ có một mục lựa chọn chỉ ra thông tin của học sinh nào đang hiện ra. Quý vị cần 
phải lặp lại thủ tục đăng ký xe bus dành cho mỗi học sinh riêng biệt.    

 
3.  Bấm vào nút “Bus Privileges” ở  p h í a  t r ên  p h ả i  củ a  mà n  h ì n h .  
 
4.  Nếu quý vị hiện đang xin đặc quyền sử dụng xe bus, x i n hã y  k i ể m t r a  xe m ô  t rố ng  ng ay  

c ạ nh  “Bus Privilege Request” đ ã đ ư ợc  đ á nh dấ u .   
 

5.  Điền hết thông tin vào phần còn lại của màn hình như yêu cầu. Khi đã xong, bấm vào nút “Submit Registration” 
 

6. Tiếp theo một màn hình xác nhận sẽ hiện lên để quý vị có thể  kiểm tra lại những thông tin đã được  nhập vào. 
Quý vị không cần phải trả khoản lệ phí nào quý vị nên in ra trang xác nhận này và giữ lại cho quý vị mà 
không cần phải gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu quý vị cần phải trả lệ phí cho việc sử dụng xe bus, quý 
vị cần phải in ra trang xác nhận và nộp kèm theo với tờ check hoặc money order trả cho  “Shrewsbury 
Public Schools”và gửi đến địa chỉ: 

 
Shrewsbury Public Schools 
Attn: Bus Registration 
100 Maple Avenue 
Shrewsbury, MA 01545 
Lưu ý: Nếu quý vị không có máy in, xin hãy viết số báo danh ID của học sinh và tên của học sinh như 
đã hiện trên màn hình xác nhận trên một tờ giấy và gửi kèm với check hoặc money order. 

 
Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ nhận thấy rằng thủ tục này là thân thiện với người sử dụng và có hiệu quả. Xin hãy 
theo dõi thông tin trong mục giao thông công cộng trên trang mạng của chúng tôi về những thông tin bổ sung. N ế u  
n h ư  q u ý  v ị  g ặ p  k h ó  k h ă n  t r o n g  v i ệ c  đ ă n g  k ý  q u a  m ạ n g  PowerSchool Parent Portal, hãy gửi email 
đến địa chỉ busreg@shrewsbury.k12.ma.us.  Chúng tôi có một máy vi tính trong văn phòng chính School 
Department tại Town Hall nếu quý vị cần sử dụng.   X i n  c hâ n  t h à n h c ả m ơ n s ự  t ha m g ia  và  h ợ p  t á c  củ a  
q u ý v ị .   


