Duval County Public Schools

Gabay sa pagkumpleto ng rehistro ng transportasyon para sa

Sa bus stop assignment
2020-2021

Transportation registration is only available online and must be completed electronically
Ang rehistro ng transportasyon ay available lamang sa mga magulang na may mga estudyanteng kasalukuyang nakaenrol sa isang Duval County Public School. Ang mga mag-aaral ng charter ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang
paaralan ng pagpasok para sa impormasyon sa transportasyon.

Paano ko irehistro ang aking anak para sa paaralan bus transportasyon?
Saan ako pupunta at ano ang kailangan kong gawin?
Kung ikaw ay may Parent Focus account atang iyong mga anak ay naka-link sa iyong account pumunta sa
pahina 3. Kung hindi, sundin ang mga hakbang na ito para sa Parent Registration.

Lumikha ng isang Focus Account at mag-link ang iyong estudyante
Ang paggawa ng account ay nagsisimula online. Gayunman, mayroon ding isang tao na bahagi.
Upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal ng isang estudyante, ang mga magulang at tagapagalaga ay kailangang bumisita sa paaralan ng pagpasok ng kanilang anak upang magbigay ng
pagkakakilanlan.
Masisimulan ng mga pamilya ang proseso sa pamamagitan ng pagsunod sa limang hakbang na ito:
Hakbang 1 - Lumikha ng isang Duval County Public Schools User Account
sa www.duvalschools.org/focus




Mag-klik sa “Create Account”
Siguraduhin na gamitin ang Google Chrome. Gayunman, kung ikaw ay nasa Mac, maaaring
kailanganin mong gamitin Safari
Sundin ang mga tagubilin sa on-screen upang makumpleto ang account.



Siguraduhin na ipasok ang iyong pangalan at apelyido, ang iyong personal email address,
at password kapag lumilikha ng account.



Gumawa ng tala ng email address at password na iyong ginamit bilang ito ay ginagamit
muli sa hinaharap.

Hakbang 2 - Mag-link ang iyong anak sa iyong account sa www.duvalschools.org/focus


I-click “Link Student” at idagdag ang paaralan ng iyong mag-aaral, ang student ID # at
apelyido.
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Kung wala pa kayong paaralan, piliin ang “Applicant” para sa pangalan ng paaralan.
Paalala: Maaari ninyong idagdag ang lahat ng inyong anak sa isang pagkakataon. I-click
“Add” Pagkatapos idagdag ang impormasyon ng bawat bata.
I-click “Submit”

Hakbang 3 - Pumunta sa email account na ginamit mo para lumikha ng iyong akawnt ng
gumagamit at magbukas ng email mula sa FIMservice@duvalschools.org. Magclick sa
‘Email Validation Link’.


Ang iyong email account ay dapat na na-verify sa loob ng 7 araw gamit ang link mula sa
email. Kung hindi mo ito makita, tingnan ang iyong kalat o junk file sa iyong email.

Hakbang 4 - Pagkatapos na nagpapatunay ng iyong email account, mayroon ka nang 21
araw para bisitahin ang paaralan ng iyong anak para ibalido ang ang account ng iyong
magulang/tagapag-alaga.


Siguraduhing kumuha ng isang photo ID sa paaralan at magkaroon ng staff member na
aprubahan ang iyong kahilingan.

Hakbang 5: Sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng paaralan pinatutunayan ang iyong
account, gamit ang email address at password na ginamit upang lumikha ng iyong
Parent/Guardian Account, mag-login sa Focus.




Focus: https://duval.focusschoolsoftware.com
Siguraduhin na gamitin ang Google Chrome. Gayunman, kung ikaw ay nasa Mac, maaaring
kailanganin mong gamitin Safari.
Dapat mong makita ang iyong (mga) estudyante na dapat lumitaw sa iyong account.

Ang mga pamilyang nangangailangan ng karagdagang tulong ay maaaring Technology Services at
904-348-7628 Lunes hanggang Biyernes 7:00 a.m. to 5:00 p.m., at Sabado hanggang Linggo 7:30
a.m. to 4:30 p.m. Ang mga tanong ay maaari ring ipadala sa pga_support@duvalschools.org. Maaari
ka ring tumulong sa kanilang paaralan na may mga tanong at alalahanin, dahil ang paaralan ay
mahalagang bahagi ng prosesong ito.
Kung ikaw ay nakarehistro sa iyong anak para sa Duval Home Room, na ang registration ay
kailangang nakansela bago ang isang form ng pagpaparehistro ng transportasyon ay maaaring
isumite.
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Mayroon akong magulang focus accountat ang aking mga anak ay naka-link sa aking
account.
Ano ang susunod?
Kung ikaw ay nagsumite ng 2021 pang-akit bus stop form walang kailangan upang magsumite ng isang form
ng pagpaparehistro ng transportasyon, magpunta sa PAGE 4. Kung hindi, sundin ang mga hakbang na ito
para sa transportasyon registration.
Hakbang 1 – Habang naka-log in sa iyong Parent Focus account, Piliin ang estudyante, pagkatapos ay piliin
ang“Child Info” sa kaliwang bahagi ng screen. Pumili “Forms” mula sa listahan sa itaas ng estudyante. Pumili
“Transportation Registration Form”.
Hakbang 2 – Ikaw ngayon sa rehistro ng transportasyon. Repasuhin ang lahat ng nakalistang impormasyon.
Ang pangunahing address ay gagamitin upang malaman ang gawain sa bus ng paaralan.
 Tama ba ang impormasyon?
o Oo, magpatuloy sa hakbang 3
 Kung tama ang iyong pangunahing address, ngunit nais ng iyong anak na
sumakay ng bus papunta/mula sa ibang lugar maliban sa pangunahing address,
tingnan ang mga tagubilin sa ibaba para sa pagsusumite ng alternatibong
address.
o Hindi, kontakin ang inyong paaralan para maitama ang impormasyon.
 Kung ang pangunahing address ay kailangang baguhin, ang iyong paaralan ay
hihingi ng katibayan ng mga dokumento sa paninirahan. Ang mga pagwawasto
ay karaniwang tumagal ng 24 – 48 oras para lumabas sa pokus matapos itong
pasukin ng paaralan.
Hakbang 3 – Kailangan ba ng iyong anak ng paaralan ng bus?
 Oo, iklik ang "yes".
 Hindi, iklik ang "no".
Hakbang 4 – I-tsek sa 7 – 10 araw ng negosyo, ngunit hindi pa mas maaga na Agosto 4, 2020 para sa
gawain ng bus ng iyong anak.
Ulitin ang mga hakbang 1-3 para sa bawat bata na nangangailangan ng transportasyon.

Ang impormasyon sa rehistro ng transportasyon ay tama ngunit, gusto ko ang aking
assignment sa bus na nakabase sa ibang lugar maliban sa pangunahing address.
Ano ang dapat kong gawin?
Ang kahaliling address form ay maaari lamang maproseso matapos isumite ang pagrerehistro ng transportasyon.
Patakaran sa lupon ng ang mga Gabay sa paaralan at transportasyon ay gagamitin sa pag-aatas ng bus gamit ang
kahaliling address.

Hakbang 1 – magpunta sa https://dcps.duvalschools.org/Page/9209
 Sa bahagi ng komento ay ilarawan ang plano sa transportasyon para sa inyong anak. Isaad
kung kailan gagamitin ang kahaliling address.
Hakbang 2 – Suriin sa FOCUS 7 – 10 araw ng negosyo, ngunit hindi pa mas maaga na Agosto 4, 2020 para
sa bus stop ng iyong anak gamit ang pagtuturo sa ibaba.
Ulitin ang hakbang 1 para sa bawat bata na nangangailangan ng transportasyon.
3

Naisumite ko na ang pagrerehistro; Paano ko makikita ang impormasyon sa bus ng aking
anak?
Saan ako pupunta?
Hakbang 1 – Kung ito ay 7 – 10 araw ng negosyo dahil ang application ay isinumite at ito ay pagkatapos ng
Agosto 4, 2020, mag-log in sa iyong Parent Focus account.
Hakbang 2 – Habang naka-log in sa iyong Parent Focus account, Piliin ang estudyante na iklik ang "Child
info" sa kaliwang bahagi ng screen. Piliin ang "Transportation" mula sa listahan.
Hakbang 3 – Ang impormasyon sa transportasyon ng iyong anak ay ididispley. Maingat na basahin ang
impormasyon. Magbayad ng espesyal na pansin sa petsa ng simula. Ang petsa ng iyong ridership ay
magsisimula.


May mga tanong ka ba tungkol sa pagtigil ng iyong estudyante?
o Oo, Frequently Asked Questions ay maaaring may sagot. Magpunta sa
https://dcps.duvalschools.org/Page/24562
o Hindi, magpatuloy sa hakbang 4.

Hakbang 4– I-print ang impormasyon. Kumpletuhin ang hakbang 1-4 para sa bawat bata na
nangangailangan ng transportasyon.
Hakbang 5 – Maghanda upang sumakay sa bus.
 Rebyuhin ang impormasyon ng bus stop at ang impormasyon sa
https://dcps.duvalschools.org/Page/9211 sa iyong anak.
 Siguraduhing ang iyong anak ay may mask upang sumakay sa bus.
 Sa simula ng paaralan, ang mga driver ng bus ay hindi kilala ang iyong anak. Dalhin
ang naka-print na impormasyon mula sa hakbang 4 sa bus stop. Ang dokumentong ito
ay makakatulong sa drayber ng bus at mga tauhan ng paaralan na i-verify na ang iyong
anak ay nasa tamang bus gamit ang tamang paghinto sa tamang panahon. Ang
drayber ng bus ay maaaring ikumpara ang naka-print na impormasyon laban sa listahan
ng bus.
 Bilang karagdagan sa kopya ng iyong anak, gumawa ng kopya ng impormasyon para sa
iyong sarili.

Ulitin ang mga hakbang 2-4 para sa bawat bata na nangangailangan ng transportasyon.
Ang mga paaralan ay magpapadala ng update sa pamamagitan ng komunikasyon ng magulang sa buong taon
ng paaralan tungkol sa ridership ng bus. Tiyaking bisitahin din ang aming Back to School webpage,
www.duvalschools.org/backtoschool2020 para sa impormasyon. Salamat sa inyong tiyaga habang sinisikap
nating ilaan ang pinakaligtas na transportasyon at kapaligiran sa pag-aaral.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan (904) 858-6200 o mag-email ang Transportation Department sa
transportation@duvalschools.org
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