
Community Action Agency (CAA- Cơ Quan Điều Hành Cộng Đồng) của Sở Y tế và Dịch vụ Xã 
hội Quận Montgomery là nơi được nhận chương trình Head Start của Quận Montgomery. Các 
Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) điều hành chương trình Head Start tại Quận 
Montgomery với tư cách là cơ quan được chỉ định của Bộ Y tế và Dịch vụ Xã Hội.

Các quy định Head Start đòi hỏi những người được nhận tuân theo các quy tắc chỉ áp dụng 
cho trẻ em đi xe buýt đến chương trình Head Start. Trong số những điều khác, những quy tắc 
đó đòi hỏi các trẻ em:

• được chuyên chở theo sự kiềm chế phù hợp với lứa tuổi của em;

• có một người lớn giám sát trên xe buýt và;

• không đi xe van.

CAA không điều hành hoặc cung cấp dịch vụ chuyên chở cho chương trình Head Start Quận 
Montgomery.

Tuy nhiên, nếu quý vị muốn cho con quý vị được chuyên chở miễn phí bằng xe buýt của các 
trường MCPS, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ này bằng cách hoàn thành và ký vào mẫu đơn 
dưới đây. Con quý vị sẽ được chuyên chở trên xe buýt của trường MCPS tuân theo tất cả các 
quy định và điều kiện an toàn của liên bang và tiểu bang để chuyên chở tất cả các học sinh 
khác từ lớp Chuẩn bị Mẫu Giáo đến Lớp 12. Nếu không, quý vị có thể tự chuyên chở con em 
quý vị đến trường.

 ❏  Tôi đã có cơ hội thảo luận về mẫu đơn đồng ý này với nhân viên MCPS và tôi yêu cầu 
MCPS cung cấp dịch vụ chuyên chở cho con tôi.

 ❏  Tôi đã nhận thông tin về an toàn cho người đi bộ và xe buýt.

Tên Học sinh (Yêu cầu viết chữ in) ___________________________________________________________________

Tên Phụ huynh/Giám hộ (yêu cầu viết chữ in) __________________________________________________________

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ ____________________________________________________ Ngày_____/_____/______
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