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የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ሂደት አጠቃላይ እይታ 
 
የ Denver Public Schools (DPS) የትራንስፖርት አገልግሎቶች በ DPS Board of Education (የትምህርት ቦርድ) የትራንስፖርት 
ፖሊሲ EEAA ስር የተቀመጡትን የብቁነት መስፈርቶች የማያሟሉ ተማሪዎች አሁን ባሉ መስመሮች ላይ ትርፍ አቅም በሚኖርበት ጊዜ 
አገልግሎት የሚያገኙበት የልዩ ሁኔታ ሂደት አለው።  
 
የ DPS Board of Education (የትምህርት ቦርድ) የትራንስፖርት ፖሊሲ EEAA ብቁነትን እንደሚከተለው ይገልፃል፡ 

• ከአጸደ ህጻናት እስከ አምስተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ከአጎራባች/አቅራቢያ ት/ቤታቸው ከአንድ (1) ማይል በላይ ርቀው የሚኖሩ 
መሆን አለባቸው። 

• በስድስተኛ፣ ሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ከአጎራባች/አቅራቢያ ት/ቤታቸው ከሁለት ነጥብ አምስት (2.5) ማይል በላይ 
ርቀው የሚኖሩ መሆን አለባቸው። 

• ከዘጠነኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ከአጎራባች/አቅራቢያ ት/ቤታቸው ከሁለት ነጥብ አምስት (2.5) ማይል በላይ ርቀው 
የሚኖሩ መሆን አለባቸው። 

 
የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ሂደት መስፈርቶች፡ 
 
ለት/ቤት ትራንስፖርት የብቃት መስፈርቶችን የማያሟሉ ተማሪዎች ወላጆች/አሳዳጊዎች በወላጆች ፖርታል በኩል የልዩ ሁኔታ ጥያቄን ማቅረብ 
ይችላሉ።  የሚከተሉት መስፈርቶች ከተሟሉ የልዩ ሁኔታ ጥያቄዎች ተቀባይነት ማግኘታቸው ይረጋገጣል፡ 

1. ተማሪ (ዎች) በ Denver Public Schools ውስጥ መመዝገብ አለባቸው 
2. አሁን ያለ መስመር እና ነባር ማቆሚያ የሚገኝ ከሆነ   
ማስታወሻ፦ የልዩ ሁኔታ ጥያቄዎችን ለማስተናገድ ሲባል ምንም ዓይነት የመስመር ማሻሻያዎች ወይም የማቆሚያ ጭማሪዎች 
አይደረጉም 

3. መስመሩን እንዲያገለግል በተሰየመው ተሽከርካሪ ላይ ትርፍ ወንበር የሚገኝ ከሆነ 
 ልዩ ሁኔታዎች ለአንድ መዳረሻ፣ በሳምንት አምስት ቀናት፣ በተከታታይ ይሰጣሉ።  

o የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ጥያቄው ከቤት ወደ ት/ቤት እና ከት/ቤት ወደ ቤት ከሆነ፣ ነገር ግን ያለው ትርፍ ቦታ ለአንደኛው ወይም 
ሌላኛው ብቻ ከሆነ፣ የአንድ አቅጣጫ የልዩ ሁኔታ ፈቃድ እንደሚፈልጉ ወይም ጥያቄው ሙሉ በሙሉ መከልከል ያለበት መሆኑን 
ለማረጋገጥ የስምሪት መምሪያ አባል ወላጆች/አሳዳጊዎችን ያናግራል። 

 ተማሪዎች በተማሪው/ዋ አድራሻ መሠረት ይበልጥ በሚቀርበው ነባር ማቆሚያ ላይ ይቀመጣሉ።  አዲስ መቆሚያዎች አይፈጠሩም። 
o በተማሪው አድራሻ መሰረት የሚቀርበው ነባር ማቆሚያ ካልተፈለገ፣ ወላጁ የተጠየቀውን ማቆሚያ ቦታ በትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ 
መጠየቂያ ቅጽ ላይ ማመልከት አለበት። 

 ወላጁ ተማሪውን ወደማቆሚያው ወይም ከማቆሚያው የመከታተል እና የማጓጓዝ ሃላፊነቱን ይቀበላል። ይህም ተሽከርካሪው በሚዘገይበት 
ጊዜ ወይም ተማሪው ወደማቆሚያው በሚመለስበት ጊዜ ወላጁ ሊገኝ በማይችልበት ወቅት ተማሪውን ለማግኘት እና ክትትል ለማድረግ 
አማራጭ ዘዴዎችን የማዘጋጀት ኃላፊነትንም ይጨምራል። 

የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ጥያቄዎችን ማስገባትና የጊዜ ሰሌዳ 

ለ 2019-20 የትምህርት ዓመት የሚቀርቡ የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ጥያቄዎች በሚከተሉት የጊዜ ሰሌዳዎች ሊቀርቡ ይችላሉ። 
• ከሰኞ፣ ጁላይ 15፣ 2019 እስከ ዓርብ፣ ጁላይ 26፣ 2019 - በዚህ “የቅድሚያ ማስገቢያ” ጊዜ ውስጥ የቀረቡ ጥያቄዎች ታይተው 
ውሳኔዎች ደግሞ ዓርብ፣ ኦገስት 16፣ 2019 ይገለፃሉ።  

• ከሰኞ፣ ኦገስት 12፣ 2019 እስከ ዓርብ፣ ኤፕረል 17፣ 2020 - በዚህ "መደበኛ" ጊዜ ውስጥ የቀረቡ ጥያቄዎች ታይተው፣ 
ውሳኔዎቹም ከ 7-10 የሥራ ቀናት ውስጥ የሚገለጹ ሲሆን፣ የመጨረሻዎቹ የማመልከቻ ውሳኔዎች ከኤፕረል 30፣ 2020 ባልዘለለ 
ተግባራዊ ይደረጋሉ። 

 
በኢንተርኔት በወላጅ ፖርታል በኩል የሚቀርቡ የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ጥያቄዎች ብቻ ተቀባይነት ይኖራቸዋል። ጥያቄውን ካስገቡ በኋላ፣ 
ሁሉም ግንኙነቶች የሚደረጉት ከወላጅ ፖርታል አካውንት ጋር በተሳሰረው የኢሜይል አድራሻ አማካይነት ይሆናል። 



 የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ሂደት መመሪያዎች  
SY2019-20 
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የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ጥያቄዎች ተጨማሪ ዝርዝሮች 
 
ልጅዎ በቢጫው የት/ቤት አውቶቡስ ለመጓዝ +Pass ያስፈልገዋል።  እዚህ ላይ ጠቅ በማድረግ ስለ + Pass ፕሮግራም ተጨማሪ ይወቁ። 
ልጅዎ + Pass ከሌለው፣ ጥያቄ ቀድሞውኑ ቀርቧል እናም በሰባት (7) የሥራ ቀናት ውስጥ ለልጅዎ ትምህርት ቤት ይላካል። ይህ በእንዲህ 
እንዳለ፣ ተማሪዎ ከፊት ለፊት ቢሮ ጊዜያዊ ማለፊያ ማግኘት አለበት። ተማሪዎ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ + Pass ተሰጥቶት ከነበረነ፣ 
ማለፊያው አሁንም ተቀባይነት ያለው ሲሆን ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ጥያቄዎች ወደ +Passadmin@dpsk12.org ሊቀርቡ ይችላሉ።  
 
ተማሪዎ (በመስቀለኛ መንገድ ወይም የትምህርት ቤት አድራሻ የተመለከተ) በወሰን ማቆሚያ ተመድቦ ከሆነ፣ ተማሪዎ ከተጠቀሰው ማቆሚያ 
እና በማመልከቻዎ በተዘረዘረው ት/ቤት እየተማረ ከሆነ፣ ለትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ማመልከት የማያስፈልግዎ መሆኑን ልብ ይበሉ። ከሁለቱ 
አንዱ ከተለወጠ፣ በወላጅ ፖርታል በኩል አዲስ የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ማመልከቻ ማስገባት ያስፈልግዎታል። 
 
ተማሪዎ በቢጫ የት/ቤት አውቶቡስ ወይም በሶስተኛ ወገን አቅራቢ ተሽከርካሪ (በመስቀለኛ መንገድ ወይም የትምህርት ቤት አድራሻ 
የተመለከተ) የልዩ ፍላጎት ትምህርት ማቆሚያ ተመድቦ ከሆነ፣ የማቆሚያዎ መገኘት ከዓመት ዓመት ዋስትና የሌለው መሆኑን ልብ ይበሉ። 
በሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ለአገልግሎት ለመታየት ከፈለጉ አዲስ የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ጥያቄ ማስገባት ያስፈልግዎታል።   
 
የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ለውጦች 
 
በሚከተሉት ምክንያቶች የተነሳ የትራንስፖርት ልዩ ሁኔታ ሊሰረዝ ይችላል፡ 

 
1. የተሽከርካሪው መቀመጫ ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች የሚፈለግ ሲሆን። 
2. አሁን ያለው መቆሚያ ከተሰረዘ።  
3. በተሽከርካሪው ላይ የተማሪ ባህሪ አደገኛ ከሆነ እና የእሱን/የእሷንም ሆነ የሌሎችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ሲሆን። 

 
የተማሪን የመሳፈር ፈቃድ መሰረዝ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ፣ የስረዛውን ቅደም ተከተል፣ በቅርብ ጊዜ ከጸደቀው ቀን ጀምሮ ለመወሰን 
የማመልከቻው ቀን ጥቅም ላይ ይውላል። በሌላ አገላለጽ፣ መጀመሪያ ላይ የሚሻረው መጨረሻ ላይ የጸደቀው የተማሪ ልዩ ሁኔታ ነው። 
ለውጡ ተግባራዊ የሚሆንበት ቀን በ DPS የትራንስፖርት አገልግሎቶች በኩል በ IC ውስጥ በተጠቀሰው የመገኛ መረጃ አማካኝነት 
ለውጡ ለሚመለከተው ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ የሚገለጽ ይሆናል። 

http://transportation.dpsk12.org/pluspass/
mailto:+Passadmin@dpsk12.org

