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यातायात छूट प्रक्रिया संक्रिप्त क्रििरण:
Denver Public Schools (DPS) यातायात सेिाहरूसँग छूट प्रक्रिया छ जसले जु ि क्रिधार्थीहरूलाई अिु मक्रत क्रर्दन्छ जसले क्रिद्यमाि
मागगहरूमा अत्यक्रधक िमता छ भिे DPS क्रििा बोर्ग यातायात िीक्रत EEAA अन्तगगत योग्यता मापर्दण्ड पूरा िगिे क्रिद्यार्थीहरूलाई
सेिाहरू प्राप्त गिग सहायता गछग ।
DPS क्रििा बोर्ग यातायात िीक्रत EEAA ले योग्यतालाई यस अिु सार पररभाक्रित गछग :
 क्रकन्डरगाटे िर्दे खि ग्रेर् पाँ चसम्मका क्रिद्यार्थीहरू उिीहरूको सीमाको क्रिद्यालयबाट एक (1) माइलभन्दा धेरै टाढाको र्दूरीमा
बसोबास गिुग पछग ।
 ग्रेर् छ, सात र आठका क्रिद्यार्थीहरू उिीहरूको सीमाको क्रिद्यालयबाट साढे र्दु ई (2.5) माइलभन्दा टाढाको र्दूरीमा बसोबास
गिुग पछग ।
 ग्रेर् ि ं र्दे खि 12 सम्मका क्रिद्यार्थीहरू उिीहरूको सीमाको क्रिद्यालयबाट साढे र्दु ई (2.5) माइलभन्दा टाढाको र्दूरीमा बसोबास
गिुग पछग ।
यातायात छूट प्रक्रियाका योग्यताहरू:
क्रिद्यालय यातायातका लाक्रग हाल योग्यता मापर्दण्ड पूरा िगिे क्रिद्यार्थीहरूका आमाबुिा/अक्रभभािकले अक्रभभािक पोटग ल मार्गत
अिलाइिमा छूट अिु रोध पेि गिग सक्नुहुन्छ। क्रिम्न मापर्दण्ड पूरा हुन्छि् भिे छूट अिु रोधहरूको स्वीकृक्रत प्रर्दाि गररन्छ:
1. क्रिद्यार्थी(हरू) Denver Public Schools मा भिाग भएको हुि पछग
2. हालको मागग र अिखथर्थत क्रबस िी उपलब्ध छ
ध्याि क्रर्दिु होस्: छूटहरूको अिु रोधमा समायोजि गिग मागगमा पररमाजग िहरू गिे िा क्रबस िीहरू र्थप्ने गररिेछैि।
3. क्रिक्रर्दगष्ट सिारी साधिमा मागग सेिा क्रर्दिको लाक्रग सीट उपलब्ध छ
 छूटहरू एउटा गन्तव्यका लाक्रग हप्तामा पाँ च क्रर्दि क्रिरन्तर रूपमा प्रर्दाि गररिेछ।
o यक्रर्द यातायात छूट अिु रोध घरबाट क्रिद्यालय जािे र क्रिद्यालयबाट घर आउिका लाक्रग हो तर अक्रतररक्त िमताको कारण एक
िा अन्य मात्र स्वीकृत हुन्छ भिे , आमाबुिा/अक्रभभािकलाई एक-तर्ी यातायात छूट स्वीकृक्रत इखित छ िा छै ि िा
अिु रोधलाई पूणग रूपमा अस्वीकार गिे हो भिी पुक्रष्ट गिग मागग क्रिभागको सर्दस्यद्वारा सम्पकग गररिे छ।
 क्रिद्यार्थीको ठे गािा अिु सार क्रिद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको सबैभन्दा िक्रजकको क्रिद्यमाि क्रबस िीमा राखििेछ। ियाँ क्रबस िीहरू
बिाइिे छैि।
o क्रिद्यार्थीको ठे गािा अिु सार सबैभन्दा िक्रजकको क्रिद्यमाि क्रबस िी योग्य छै ि भिे , आमाबुिाले यातायात छूट अिु रोध र्ाराममा
अिु रोध गररएको क्रबस िी थर्थािको पक्रहचाि गिुग पछग ।
 आमाबुिाले क्रिद्यार्थीको क्रिरीिण गिे र क्रबस िीमा लै जािे िा ल्याउिे गरी आफ्िो र्दाक्रयत्व स्वीकार गिुग हुन्छ। यसमा यातायात क्रढलो
आउँ र्दा िा क्रिद्यार्थी क्रबस िीमा र्कगिे समयमा आमाबुिा उपखथर्थत हुि सक्नुहुन्न भिे क्रिद्यार्थीलाई भे टेर सुपरभाइज गिग का लाक्रग
िैकखिक व्यिथर्थाहरू क्रमलाउिे उत्तरर्दाक्रयत्व समािेि हुन्छ।
यातायात छूट अिु रोधहरू पेि तर्था समयरे िा:
2019-20 क्रिद्यालय ििग को लाक्रग छूट यातायात अिु रोधहरूलाई क्रिम्न समयरे िामा पेि गिग सक्रकिे छ:
 सोमबार, जु लाई 15, 2019 र्दे खि िु िबार, जुलाई 26, 2019 सम्म – "अली बर्ग " समयमा पेि गररएका अिु रोधहरूलाई
प्रक्रिया गरी िु िबार, अगष्ट 16, 2019 सम्ममा सञ्चार गररिेछ।
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सोमबार, अगष्ट 12, 2019 र्दे खि िु िबार, अक्रप्रल 17, 2020 सम्म – अखन्तमका आिेर्दिका क्रिणगयहरू अक्रप्रल 30, 2020
सम्ममा लागू हुिे गरी "क्रियक्रमत" समयमा पेि गररएका अिु रोधहरूलाई 7-10 व्यिसाय क्रर्दिमा प्रक्रिया गरी क्रिणगयहरू सञ्चार
गररिे छ।

यातायात छूट अिु रोधहरूलाई अक्रभभािक पोटग ल मार्गत अिलाइिमा मात्र स्वीकार गररन्छ। तपाईंले अिु रोध पेि गररसकेपक्रछ,
अक्रभभािक पोटग ल िातासँग सम्बखित इमेल ठे गािा मार्गत सबै सञ्चार हुिे छि्।
यातायात छूट अिु रोधहरू अक्रतररक्त क्रििरणहरू
तपाईंको क्रिद्यार्थीलाई पहें लो क्रिद्यालय बसमा सिारी गिग +Pass आिश्यक हुिे छ। यह ाँ क्लिक गरे र +Pass कायगिम बारे र्थप र्ेला
पािुग होस्। तपाईंको क्रिद्यार्थीसँग +Pass छै ि भिे, पक्रहले िै अिु रोध गररन्छ र सात (7) व्यािसाक्रयक क्रर्दिक्रभत्रमा तपाईंको क्रिद्यार्थीको
क्रिद्यालयमा र्े क्रलभर हुिे छ। यस बीचको समयमा तपाईंको क्रिद्यार्थीले प्रिासक्रिक कायाग लयबाट अथर्थायी रूपमा पास प्राप्त गिुग पछग ।
यक्रर्द पक्रछल्लो र्दु ई ििगमा तपाईंको क्रिद्यार्थीलाई +Pass जारी गररएको क्रर्थयो भिे , यो पास अझै पक्रि मान्य छ र यसलाई प्रयोग गिग
सक्रकन्छ। प्रश्नहरू+Passadmin@dpsk12.orgमा पेि गिग सक्रकन्छ।
ध्याि क्रर्दिु होस् क्रक यक्रर्द तपाईंको बच्चालाई सीमािाको क्रबस िी (स्ट्रीटको च राहा िा क्रिद्यालयको ठे गािाद्वारा संकेत गररएको) मा
क्रिक्रर्दगष्ट गररन्छ भिे , तपाईंको बच्चाले तपाईंको आिेर्दिमा सूचीबद्ध क्रिद्यालयमा अध्ययि गर्दाग र क्रिक्रित क्रबस िीबाट यातायात सेिा प्राप्त
गछग भि , तपाईंले यातायात छूटका लाक्रग पुि: आिेर्दि क्रर्दि आिश्यक हुँ र्दैि। यक्रर्द माक्रर्थ उल्ले ि गररएको मध्ये कुिै एक पररितगि हुन्छ
भिे , तपाईंलाई अक्रभभािक पोटग लमा अिलाइिको माध्यमबाट ियाँ यातायात छूट आिेर्दि पेि गिग आिश्यक हुिे छ।
ध्याि क्रर्दिु होस् क्रक यक्रर्द तपाईंको बच्चालाई पहें लो बस िा तेस्रो-पि क्रबिेता गार्ीमा क्रििेि क्रििाको क्रबस िी (स्ट्रीट िम्बर र स्ट्रीट
िामद्वारा संकेत गररएको) मा क्रिक्रर्दगष्ट गररन्छ भिे , ििै क्रपिे तपाईंको क्रबस िीको उपलब्धता बारे ग्यारे ण्टी गररं र्दै ि। यक्रर्द तपाईं अको
क्रिद्यालय ििग मा सेिाका लाक्रग सुक्रिचाररत हुि चाहिु हुन्छ भिे, तपाईंले ियाँ यातायात छूट पेि गिग आिश्यक हुिे छ।
यातायात छूट खथर्थक्रतमा पररितगिहरू
यातायात छूट क्रिम्न कारणहरूको लाक्रग रद्द हुि सक्दछ:
1. योग्य क्रिद्यार्थीहरूका लाक्रग सिारी साधिमा बस्न क्रसट आिश्यक पछग ।
2. क्रिद्यमाि क्रबस िीलाई हटाइन्छ।
3. सिारी साधिमा क्रिद्यार्थीको आचरण असुरक्रित हुन्छ र आफ्िो र अन्य क्रिद्यार्थीहरूको सुरिामा जोखिम पुर्याउँ छ।
यक्रर्द क्रिद्यार्थीको सिारीलाई रद्द गिग आिश्यक हुन्छ भिे , हालैमा स्वीकृत गररएको क्रमक्रतबाट सुरु गिे गरी रद्द गिे िम क्रिधाग रण गिग
आिेर्दिको क्रमक्रत प्रयोग गररिेछ। अको िब्दमा भन्नुपर्दाग , स्वीकृत गररएको अखन्तम क्रिद्यार्थी छूट िै रद्द गिग को लाक्रग पक्रहलो हुिे छ।
प्रभाक्रित क्रिद्यार्थीको आमाबुिा िा अक्रभभािकलाई IC मा उपलब्ध र सूचीबद्ध गररएको सम्पकग जािकारी अिु सार पररितगिको
प्रभािकारी क्रमक्रत बारे DPS यातायात सेिाद्वारा सूक्रचत गररिेछ।
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