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 نظرة عامة حول إجراءات استثناء المواصالت

 
بعض اإلجراءات لالستثناءات تسمح للطالب الذین ال تتحقق فیھم معاییر األھلیة ) DPS(العامة  Denverتتبع خدمات مواصالت مدارس 

 . ماكن في  المسارات الحالیةلتلقي الخدمات إذا ما توفرت أ EEAAالعامة  Denverالمحددة من قبل سیاسة  مجلس التعلیم التابع لمدارس 
 

 :معاییر األھلیة كما یلي EEAAالعامة  Denverتحدد سیاسة مجلس التعلیم التابع لمدارس 
یجب أن یقیم تالمیذ ریاض األطفال حتى الصف الخامس على مسافة تبعد ألكثر من میل واحد عن المدرسة الواقعة ضمن حدود حیّھم  •

 .السكني
عن المدرسة الواقعة ضمن ) 2.5(السادس والسابع والثامن على مسافة تبعد ألكثر من میلین ونصف المیل  یجب أن یقیم تالمیذ الصف •

 .حدود حیھم السكني
عن المدرسة ) 2.5(یجب أن یقیم تالمیذ الصف التاسع وحتى الصف الثاني عشر على مسافة تبعد ألكثر من میلین ونصف المیل  •

 .الواقعة ضمن حدود حیّھم السكني
 
 :مؤھالت بشأن إجراءات استثناء المواصالتال
 

آباء الطالب الذین ال تتحقق فیھم معاییر األھلیة الستخدام مواصالت المدرسة أن یتقدموا بطلب استثناء عبر اإلنترنت من /یمكن ألولیاء أمور
 :یتم قبول طلبات االستثناء إذا تحققت المعاییر التالیة.   بوابة أولیاء األمور

 العامة Denverن الطالب ضمن مدارس یجب أن یكو .1
  توافر مسار حالي ومحطة حالیة  .2

 لن یتم تغییر المسار أو المحطة لتلبیة طلب استثناء :مالحظة
 توافر مقعد في حافلة المدرسة المخصصة لخدمة ھذا المسار .3
سیتم منح االستثناءات لمسار واحد، لمدة خمسة أیام في األسبوع، بشكل متسق . 

o استثناء المواصالت الغرض منھ التوصیل من المنزل إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المنزل، لكن الحافلة مزدحمة  إذا كان طلب
اآلباء من قبل عضو بإدارة  تحدید المسارات لتأكید ما إذا /وسوف یتم الموافقة على اتجاه واحد فقط، سیتم التواصل مع أولیاء األمور

 .على استثناء المواصالت في اتجاه واحد أم سیتم رفض الطلب بالُكلیّةكان ولي األمر یرغب في الموافقة 
لن یتم إدخال محطات جدیدة.  سیتم إنزال الطالب عند أقرب محطة حالیة من عنوان الطالب. 

o لب استثناء إذا لم تكن أقرب محطة حالیة من عنوان الطالب مالئمة، یقوم ولي األمر بتحدید موقع المحطة التي یرغب بھا في نموذج ط
 .المواصالت

تشمل ھذه المسؤولیة إیجاد ترتیبات بدیلة لمقابلة الطالب ومتابعتھ عندما . یتحمل ولي األمر مسؤولیة متابعة الطالب واصطحابھ من وإلى المحطة
 .تتأخر حافلة المدرسة أو عندما ال یتواجد ولي األمر في الوقت الذي یعود فیھ الطالب إلى المحطة

 استثناء المواصالت وكیفیة تقدیمھا أوقات طلبات

 .حسب األوقات التالیة 2020-2019یمكن البدء في تقدیم طلبات استثناءات المواصالت للعام الدراسي 
واتخاذ " المبكرة"سیتم البت في ھذه الطلبات  -2019یولیو  26وحتى یوم الجمعة الموافق  2019یولیو  15یوم االثنین الموافق  •

  .2019أغسطس  16یوم الجمعة الموافق قرار بشأنھا قبل 
المقدمة في "سیتم البت في ھذه الطلبات  -2020أبریل  17وحتى یوم الجمعة الموافق  2019أغسطس  12یوم االثنین الموافق  •

ھا في موعد أیام عمل، بحیث یتم اتخاذ آخر القرارات بشأن ھذه الطلبات وسریان 10-7واتخاذ قرار بشأنھا  في خالل " األوقات العادیة
 .2020أبریل  30غایتھ 

 
بمجرد أن تقدم الطلب، ستتم كافة المراسالت عبر البرید  .فقط من خالل بوابة أولیاء األمور یتم قبول طلبات استثناء المواصالت عبر اإلنترنت

 .اإللكتروني المرتبط بحساب بوابة أولیاء األمور
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 تفاصیل إضافیة بشأن طلبات استثناء المواصالت

 
إذا لم یكن . بالنقر ھنا Pass+تعرف على المزید حول برنامج . الرتیاد حافلة المدرسة الصفراء Pass+وف یحتاج الطالب الحصول على س

یجب على الطالب الحصول على . أیام عمل) 7(، فقد تم تقدیم طلب لھ وسوف یصل مدرسة الطالب في غضون سبعة Pass+لدى الطالب 
خالل العامین الماضیین، فال یزال التصریح ساریًا  Pass+إذا حصل الطالب على .  تصریح مؤقت من المكتب األمامي لحین حدوث ذلك

 . rgPassadmin@dpsk12.o+یمكن إرسال األسئلة على . ویمكنھ استخدامھ
 

تحتاج إلى التقدم مرة أخرى بطلب  فلن، )محددة من خالل تقاطع شارع أو عنوان مدرسة(بالحي السكني یرجى مالحظة أنھ إذا تم تحدید محطة 
تقدیم  إذا تغیر أي منھما، یكون علیك . استثناء مواصالت طالما حضر الطالب إلى المدرسة المدرجة في طلبك وارتاد الحافلة من المحطة المحددة

 .طلب استثناء مواصالت جدید عبر اإلنترنت من خالل بوابة أولیاء األمور
 

بالحافلة ) محددة من خالل رقم الشارع أو اسم الشارع(محطة للتعلیم الخاص یرجى مالحظة أنھ إذا كان الطالب یرتاد حافلة المدرسة من 
إذا كنت ترغب في  استخدام الخدمة في العام الدراسي  .ضمونًا عاًما بعد آخرفتوافر تلك المحطة لیس م الصفراء أو مركبة تابعة لطرف خارجي،

 .  الجدید، علیك تقدیم طلب استثناء مواصالت جدید
 

 تغییرات حالة استثناء المواصالت
 

 :یمكن إلغاء استثناء المواصالت لألسباب التالیة
 

 .مقاعد الحافلة مطلوبة للطالب المؤھلین .1
 . لیةتم إلغاء المحطة الحا .2
 .أصبح سلوك الطالب داخل الحافلة غیر مأمون ویعرض سالمتھ وسالمة اآلخرین للخطر .3

 

بمعنى أن . إذا أصبح إلغاء ارتیاد الطالب للحافلة ضروریًا، فسوف یستخدم تاریخ التنفیذ لتحدید ترتیب اإللغاء بدایة من آخر تاریخ موافقة
سیتم إخطار ولي أمر أو والد الطالب من قبل خدمات المواصالت . ول تاریخ لإللغاءآخر تاریخ للموافقة على استثناء الطالب سیكون أ

 .ICالعامة بتاریخ سریان التغییر حسب معلومات االتصال المقدمة والمدرجة في  Denverبمدارس 
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