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NEW Transportation Service Coming Soon to West and 
Southwest Regions

Denver public schools has developed a shared access zone to provide greater access for 
students to high-performing middle schools in the West and Southwest Region of Denver  
Public Schools. Beginning in the 2015-16 school year, Transportation will implement a Cluster 
Busing system that allows a bus to service multiple riders from multiple schools. There will be 
stops for each school within the West Enrollment Zone and within the Southwest Enrollment 
Zone. Each zone will operate independent of one another.

Pronto habrá un nuevo servicio de transporte en las regiones del Oeste y Suroeste

las escuelas públicas de Denver han desarrollado una zona de acceso compartido a fin de 
proveer a los estudiantes un mayor acceso a escuelas secundarias de alto desempeño en la 
región del Oeste y Suroeste de las Escuelas Públicas de Denver. A partir del año escolar 2015-16, 
el servicio de transporte implementará un sistema grupal en el cual un solo autobús prestará 
servicios a varios estudiantes de varias escuelas. Habrá paradas para todas las escuelas dentro 
de la zona de inscripción del Oeste y la zona de inscripción del Suroeste. Todas las zonas 
operarán independientemente.

Sắp Có Dịch Vụ Chuyên Chở Mới ở Vùng Tây và Tây Nam

Học Khu Công Lập Dever đã thiết lập khu vực tuyến học chung để giúp học sinh tiếp cận hiệu quả  
hơn các trường công lập có kết quả hoạt động tốt ở vùng Tây và Tây Nam Học Khu Công Lập Denver.  
Bắt đầu từ năm học 2015-2016, Ban Chuyên Chở sẽ áp dụng hệ thống Đi Xe Buýt Theo Cụm, trong  
đó một xe buýt có thể phục vụ nhiều học sinh đi xe từ nhiều trường khác nhau. Sẽ có các điểm dừng  
cho mỗi trường trong phạm vi Khu Vực Ghi Danh phía Tây và Khu Vực Ghi Danh phía Tây Nam.  
Mỗi khu vực sẽ hoạt động độc lập với nhau.

CLuSTER BuSiNg!
 multiple Riders  l  multiple schools

dSST: COLLEgE ViEW 
Bell Times and Bus Stop Locations
Part of the Southwest School Region

bell times: 7:45 a.m. to 3:45/4:45 p.m.

bus stops:  Locations where buses will stop for the 
2015-16 school year are below. Stop times are still 
being confirmed. This information will be sent to 
families in mid-July. 

Kaiser  
Elementary  

Sabin World 
School 

Henry World 
MIddle School

Kunsmiller 
Creative Arts 
Academy 

*Transportation Services will determine all locations for bus stops and any need for additional stops. 
*Schedules for Kunsmiller will be mailed out mid-July. 

N

Henry World Middle School

DSST: College View

KIPP Sunshine Peak

Kepner
Middle School

West Leadership

West 
Generation

STRIVE Prep 
Federal

Kunsmiller

STRIVE Prep 
Westwood
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New Transportation System Goals
Offer transportation solutions to support student access to West 
and Southwest Schools

���Access: Allow any student living within each zone to access 
any school in their zone, either by bus or walking within the 
walk zone allowance.

���Ride Times: Keep travel times to a minimum by reducing 
the number of stops. 

���Efficiency: Maximize the utilization of our buses. Not all 
buses will pick up and drop off at all locations.

���Safety: Ensure that all students are able to safely access 
school and bus stops are no further than 2.5 miles.

���Bus stops: Students will be assigned a bus stop and asked 
to utilize this stop to help regulate bus loads.

New School Year Reminders
Transportation has some important reminders and essential 
information for students and parents to prepare for the 
upcoming school year.  

�� +Pass: Every student who is eligible to ride the bus will be 
required to have a +Pass. Remind your student to store his 
or her +Pass in a safe place over the summer so he or she 
will have it for next year. +Pass enhances customer service 
as Transportation and school officials can provide real-time 
answers and feedback regarding when and where a student 
gets off the bus. To request a +Pass for your student please 
contact your school secretary.

���What to expect the first day of school:  
Expect minor delays during the first 1 to 2 weeks of school. 
Bus drivers want to ensure all students are picked up. 

It’s all new! 

When will I receive bus route information? 

Transportation Services relies heavily on SchoolChoice 
data and school bell times when creating bus routes for the 
upcoming school year. After this information is compiled  
and transportation eligible students are assigned a bus,  
families living within the Southwest or West regions will  
receive student bus route information in the Transportation 
yearly mailer mid-July.

Can parents choose any bus stop location and drop-off location 
for their student? 

No. Students are encouraged to utilize the bus stop identified  
by Transportation in the morning as well as in the evening. 

Will the bus stop I had during the 2014-15 school year be the 
same bus stop next year? 

Transportation will be assessing all bus stops for both AM and 
PM and making adjustments to support the new transportation 
system. 

How will the bus system serve special-needs students? 

Special-needs students will be accommodated in the new 
system as much as possible. They will continue to receive 
service at their home, and will be supported in riding the bus 
with their peers. Buses will “detour” off the main route to pick 
up special-needs students at their homes and then return to the 
route to pick up other students as much as possible. 

If I move during the school year, how do I change my child’s  
bus stop?

For students with an Individualized Education Program, where 
transportation is a related service, parents need to work with 
Student Services to assess the new transportation location.  
All other students must send an e-mail with these details to  
StuTrans@dpsk12.org after the school has updated the new 
address in the student information system (Infinite Campus). 

I am new to the school. How do I find bus route information? 

Check with the new school to determine if your child is eligible 
for transportation. If your child is eligible, the school can assist 
you in receiving the bus stop information.

Families are highly encouraged to check transportation bus 
stop information prior to the first day of school. The following 
resources are available to you for more information:   

Resources: 

���Transportation Call Center: 720-423-4660,  
Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m., mid-June through 
August

���DPS Transportation website:  
http://transportation.dpsk12.org

���Social Media: 
Twitter: @DPSschoolbus
Facebook: @DPStransportation

Frequently Asked Questions

TOGETHER. FORWARD.



Meta del nuevo sistema de transporte
Ofrecer soluciones de transporte para apoyar el acceso de los 
estudiantes a las escuelas del oeste y suroeste

���Acceso: Permitir que todos los estudiantes que residen 
dentro de cualquier zona tengan acceso a cualquier escuela  
dentro de su zona, ya sea por autobús o caminando dentro 
del perímetro de la zona para caminar.

���Horarios del autobús: Reducir al máximo el tiempo de 
viaje; cuantas más paradas haya, más tiempo permanecerán 
los estudiantes en el autobús antes de llegar a la escuela.

���Eficacia: Aprovechar al máximo el uso de los autobuses.  
No todos los autobuses dejarán y recogerán niños en todas 
las paradas.

���Seguridad: Asegurar que todos los niños tengan un acceso 
seguro a la escuela y que las paradas de autobús no queden 
más lejos de 2.5 millas.

����Paradas del autobús: Se asignará una parada de autobús a 
los estudiantes y se les pedirá que utilicen esa parada a fin 
de regular la cantidad de niños en el autobús.

Recordatorios para el nuevo año escolar
El Departamento de Transporte tiene algunos recordatorios 
importantes e información esencial para que los estudiantes y 
padres se preparen para el próximo año escolar.    

�� Más que un pase: Todos los estudiantes que reúnen los 
requisitos para viajar en autobús deberán tener su Más que 
un pase. Ayúdenos a recordar a su estudiante que guarde 
su Más que un pase en un lugar seguro durante el verano 
a fin de que lo tenga para el próximo año. Más que un pase 
mejora la atención al cliente, ya que los funcionarios del 
transporte y las escuelas pueden proporcionar respuestas 
y comentarios en tiempo real sobre cuándo y dónde un 
estudiante baja del autobús. Para solicitar el Más que un 
pase para su estudiante, comuníquese con la secretaria  
de su escuela.   

�� Detalles sobre el primer día de escuela:  
Los retrasos en el transporte son de esperarse durante las 
primeras 2 semanas de clases.Los conductores quieren 
asegurarse de recoger a todos los estudiantes. 

¡Novedades! 

Preguntas frecuentes
¿Cuándo recibiré información sobre las rutas del autobús? 

Los Servicios de Transporte dependen mucho de la 
información del proceso EscojoMiEscuela al crear los horarios 
de entrada y salida de las escuelas para el próximo año 
escolar. Después de que se recopila esta información y se  
les asigna un autobús a los estudiantes que reúnen los 
requisitos, las familias que residen en las regiones del Oeste 
o Suroeste recibirán información sobre las rutas del autobús 
en el envío postal anual del Departamento Transporte a 
mediados de julio.

¿Pueden los padres elegir cualquier parada para que su  
estudiante suba y baje del autobús? 

No. Se recomienda a los estudiantes que utilicen la parada 
que les asignó el Departamento de Transporte tanto en la 
mañana como en la tarde. 

¿Tendré el próximo año la misma parada que tuve en el año 
escolar 2014-15? 

El Departamento de Transporte hará una revisión de todas 
las paradas tanto para la mañana como para la tarde y hará 
los cambios necesarios para apoyar el nuevo sistema de 
transporte. 

¿Cómo funcionará el sistema de autobús para los estudiantes 
con necesidades especiales? 

El nuevo sistema acomodará en la mayor medida de lo 
posible a los estudiantes con necesidades especiales. Se los 
continuará recogiendo y dejando en sus hogares y se los 
apoyará para que tomen el autobús con sus compañeros. Los 
autobuses se “desviarán” de la ruta principal para recoger a 
los estudiantes con necesidades especiales en sus hogares y 
luego volverán a su ruta para recoger a los demás estudiantes.

¿Si me mudo durante el año escolar, cómo puedo cambiar la  
parada de autobús de mi hijo?

Para los estudiantes con un Programa Educativo Individua-
lizado, en el que el transporte es un servicio relacionado, los 
padres deben trabajar con Servicios estudiantiles para eva-
luar la nueva parada de autobús. Todos los demás estudian-
tes, después de que la escuela actualice (en Infinite Campus) 
la nueva dirección, deben enviar un correo electrónico con 
estos detalles a StuTrans@dpsk12.org.

Somos nuevos en esta escuela. ¿Dónde podemos encontrar 
información sobre las rutas de autobús?

Comuníquese con la nueva escuela a fin de determinar si su 
hijo reúne los requisitos para recibir servicios de transporte. 
Si reúne los requisitos, la escuela puede ayudarle a obtener 
información antes del primer día de clases.
Recomendamos encarecidamente que las familias consulten  
la información sobre las rutas de autobús antes del primer día 
de clases. Para obtener más información, consulte los  
siguientes recursos:

Recursos: 

���Centro de atención del Departamento de Transporte:  
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., desde mediados  
de junio hasta el final de agosto, 720-423-4660.

���Sitio web del Departamento de Transporte:  
http://transportation.dpsk12.org

���Redes sociales:  
Twitter@DPSschoolbus
Facebook@DPStransportation 



Mục Tiêu Của Hệ Thống Chuyên Chở 
Mới 
Cung cấp các giải pháp chuyên chở để giúp học sinh tiếp cận các  
Trường học ở vùng phía Tây và Tây Nam  

���Tiếp cận: Giúp bất kỳ học sinh nào cư trú trong mỗi khu vực có 
cơ hội đi học tại bất kỳ trường học nào trong khu vực của các em, 
hoặc là bằng xe buýt hoặc là đi bộ trong phạm vi đi bộ qui định của 
mỗi khu vực. 

����Thời gian đi xe: Giảm thiểu thời gian đi lại, càng nhiều điểm dừng 
học sinh càng buộc phải đi xe lâu hơn trước khi tới trường.  

����Mức độ hiệu quả: Tận dụng tối đa các xe buýt của Học khu.    
Không phải tất cả các xe buýt đều đón và thả học sinh tại tất cả 
các địa điểm. 

���An toàn: Bảo đảm tất cả các học sinh tới trường an toàn và các 
điểm dừng xe buýt cách xa không quá 2.5 dặm. 

����Điểm dừng xe buýt: Các học sinh sẽ được quy định điểm dừng 
xe buýt và phải sử dụng điểm dừng quy định này để giúp điều tiết 
khối lượng hành khách đi xe. 

Những Điều Cần nhớ Cho Năm Học 
Mới 
Ban Chuyên Chở có một số điều cần nhắc nhở và thông tin quan trọng 
cho các học sinh và phụ huynh để chuẩn bị cho năm học sắp tới. 

�� Thẻ đi xe +Pass: Mỗi học sinh hội đủ điều kiện đi xe buýt sẽ phải 
có thẻ +Pass.Vui lòng nhắc con quý vị cất thẻ +Pass ở nơi an toàn 
trong suốt mùa hè để có sẵn sử dụng cho năm học tới. +Pass giúp 
chúng tôi phục vụ học sinh tốt hơn vì ban Chuyên Chở và các viên 
chức quản lý trường có thể giải đáp ngay mọi thắc mắc và phản 
hồi tức thời về thời gian và địa điểm học sinh xuống xe buýt. Để 
lấy thẻ +Pass cho con quý vị, vui lòng liên lạc với thư ký trường 
nơi con quý vị theo học. 

�� Ngày học đầu tiên của năm học mới: 1-2 tuần  
học đầu tiên sẽ có đôi chút chậm trễ. Các nhân viên lái xe buýt 
muốn bảo đảm đón đầy đủ tất cả các học sinh.

Thông tin Cập nhật! 

Khi nào tôi sẽ nhận được thông tin về lộ trình xe buýt?   
Ban Dịch Vụ Chuyên Chở chủ yếu dựa vào dữ liệu thủ tục Chọn 
Trường và giờ chuông của trường khi lập lộ trình xe buýt cho năm học 
tới. Sau khi ban lập xong thông tin này và quy định xe buýt cho từng 
học sinh hội đủ điều kiện đi xe, các gia đình cư ngụ trong các khu vực 
Tây hoặc Tây Nam sẽ nhận được thông tin về lộ trình xe buýt của 
học sinh trong tờ thông báo hàng năm của ban Chuyên chở, gửi qua 
đường bưu điện vào giữa tháng Bảy. 

Phụ huynh có thể chọn điểm dừng xe buýt và điểm thả cho con 
em mình không?  
Không. Học sinh được khuyến khích sử dụng điểm dừng xe buýt do 
văn phòng dịch vụ chuyên chở đã xác định cho học sinh đó vào buổi 
sáng cũng như buổi chiều.

Có phải đểm dừng xe buýt của tôi trong năm học 2014-2015 vẫn là 
điểm dừng cho năm tới không?  
Ban Chuyên Chở sẽ đánh giá tất cả các điểm dừng xe buýt cho cả 
buổi sáng và buổi chiều và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp với hệ thống 
chuyên chở mới.   

Hệ thống xe buýt này sẽ phục vụ các học sinh có nhu cầu đặc biệt 
như thế nào?  
Hệ thống mới sẽ cố gắng phục vụ các học sinh có nhu cầu đặc biệt ở 
mức tối đa có thể. Các em sẽ tiếp tục được xe đưa đón tại nhà, và sẽ 
được hỗ trợ đi xe buýt với bạn bè đồng trang lứa. Các xe buýt sẽ “rời” 
lộ trình chính để đón các học sinh có nhu cầu đặc biệt tại nhà các em, 
sau đó quay lại lộ trình để đón các học sinh khác ở mức tối đa có thể.

Nếu tôi chuyển nhà trong năm học, làm thế nào để thay đổi điểm 
dừng xe buýt của con tôi? 
Đối với những học sinh có Chương Trình Học Tập Cá Nhân, trong đó 
chuyên chở là dịch vụ liên quan, phụ huynh cần làm việc với ban Dịch 
Vụ Học Sinh để đánh giá nhu cầu cần địa điểm đón thả mới. Tất cả 
các học sinh khác, sau khi trường cập nhật địa chỉ mới trong hệ thống 
thông tin học sinh (Infinite Campus), phải gửi email cùng với các thông 
tin sau đây tới cho StuTrans@dpsk12.org.

Tôi vừa mới chuyển đến trường này. Tôi có thể tìm thông tin về 
tuyến xe buýt bằng cách nào?
Vui lòng hỏi trường mới của quý vị để xác định liệu con quý vị có hội đủ 
điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở hay không. Nếu con quý vị hội đủ 
điều kiện, nhà trường có thể giúp quý vị lấy thông tin về các trạm dừng 
xe buýt.

Các gia đình nên kiểm tra thông tin về các trạm dừng xe buýt trước 
ngày khai giảng năm học. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin từ các 
nguồn sau đây:

Nguồn trợ giúp:  

���Trung tâm Liên lạc qua Điện thoại về Dịch vụ Chuyên chở:  
Thứ Hai - thứ Sáu, 8g sáng-4g chiều, từ giữa tháng Sáu đến 
tháng Tám, 720-423-4660.

���Website của Ban Chuyên Chở DPS:  
http://transportation.dpsk12.org

��Mạng Truyền thông Xã hội:
 Twitter@DPSschoolbus

Facebook@DPStransportation

 

Các Thắc Mắc Thường Gặp  

TOGETHER. FORWARD.
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