
የትራንስፖርት አገልግሎቶች ለተማሪዎ አስተማማኝና አስደሳች የሆነ  
ወደ ት/ቤትና ከት/ቤት ጉዞ ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው።

አድራሻዬ ከተለወጠ ምን ማድረግ ይኖርብኛል?
በማንኛውም ጊዜ አድራሻዎ ወይም የእውቂያ መረጃዎ ከተቀየረ እባክዎን፡

1. Infinite Campus ያዘምኑ ዘንድ ለት/ቤቱ የፊት ለፊት ቢሮ ያሳውቁ
2.  ቅጽ 1066 አስተካክሎ ለ SE&O ለማስገባት እንዲቻል ለተማሪው/ዋ የልዩ ፍላጎት 

መምህር ያሳውቁ።
ሁሉም ጥያቄዎች ለ SE&O ቢሮ መቅረብ አለባቸው።

የልዩ ፍላጎት ትምህርት ትራንስፖርት ጥያቄ ሂደት
ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች የቀረበ መረጃ


ቤተሰቦች ከት/ቤት የልዩ ፍላጎት 
ትምህርት መምህር/የትምህርት 
አሰጣጥ ስፔሻሊስት ጋር ይገናኛሉ 


እርምጃ 1፦ እርምጃ 2፦

የትራንስፖርት ቅጽ 1066 ተጠናቆ 
በመምህር አማካይነት ወደ SE&O 

ገቢ ይሆናል። 


እርምጃ 3፦

SE&O 
ይከውንና ቅጽ 

1066 እና አግባብነት 
ያላቸው ሰነዶችን ለ 
Transportation 

Scheduling 
Department (የት

ራንስፖርት መርሃ 
ግብር መምሪያ) ያቀ

ርባል




እርምጃ 4፦

የ Transportation 
Scheduling Department 

(የትራንስፖርት መርሃ ግብር መምሪያ) 
የትራንስፖርት ዘዴውን ይወስናል




እርምጃ 5፦

ALC ላይ የተመደበ ከሆነ፣ ማሳወቂያ በ Routing 
Department (የስምሪት መምሪያ) ወደ ት/ቤቱ  

ይላካል እንዲሁም ALC ለቤተሰቦች 
ያሳውቃል።




እስከ 10 የሥራ ቀናት 

ሊወስድ ይችላል።

የትራንስፖርት አገልግሎት 
ይጀምራል!



ወደ ቢጫ አውቶቡስ ከተመደቡ የአውቶቡስ መስመር ማሳ
ወቂያ በ Routing Department (የስምሪት መምሪያ) 
ወደ ት/ቤት የሚላክ ሲሆን በወላጅ ፖርታል/
Infinite Campus ውስጥም እንዲኖር ይደ

ረጋል። 


ለጥያቄዎች ማንን ነው የማነጋግረው?

ሁሉም ጥያቄዎች ወደ ተማሪዎ የልዩ ፍላጎት 
መምህር መቅረብ አለባቸው፣ እነሱም 
አስፈላጊ ከሆነ የ DPS SE&O ተወካይን 
ሊያነጋግሩ ይችላሉ።



የግለሰባዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ምደባ ያላቸው እና ትራንስፖርት እንደ ተጓዳኝ አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎች፣ አስተማማኝ መጓጓዣን 
ለማረጋገጥ፣ የመጓጓዣ አገልግሎቶች የተማሪዎን ልዩ ፍላጎቶች በተመለከተ ከ Student Equity and Opportunity (SE&O፣ የተማሪ ፍትኃዊነት 
እና ዕድል) ጽ/ቤት የተሟላና ትክክለኛ መረጃ መቀበል ይኖርበታል። 

የትራንስፖርት አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት የትራንስፖርት ቅጽ 1066 ያስፈልጋል። በ Family Education Rights and Privacy Act 
(FERPA፣ የቤተሰብ የትምህርት መብቶች እና የግላዊነት ሕግ) መሠረት፣ የተማሪዎች ግላዊ መረጃ በሙሉ በጥብቅ ምስጢራዊ ነው።

ከተለመደው መደበኛ የቢጫ አውቶቡስ አገልግሎት በተጨማሪ፣ የ DPS Transportation Services (የትራንስፖርት አገልግሎቶች) ልዩ ፍላጎት 
ላላቸው ተማሪዎች ቤተሰቦች አገልግሎት ለመስጠት American Logistics Company (ALC፣ የአሜሪካ የሎጂስቲክስ ኩባንያ) ይጠቀማል።


