
تلتزم خدمات المواصالت بتوفير رحلة آمنة ومريحة للطالب من المدرسة وإليها.

إجراءات طلب استثناء مواصالت للتعليم الخاص
معلومات للطالب و العوائل

يكان لوجيستكس  ر إذا تم اإللحاق بشركة أمي
)ALC(، سوف تقوم إدارة تحديد المسارات 

ينما  بإرسال إخطار إلى المدرسة، ب
يكان لوجيستكس  ر تقوم شركة أمي

بإخطار العوائل. 

الحافلة الصفراء، تقوم إدارة  إذا تم اإللحاق ب
تحديد المسارات بإرسال إخطار بمسار الحافلة إلى 

ياء  ا على بوابة أول
ً

المدرسة ويتوفر أيض
Infinite Campus األمور/تطبيق













 

ماذا أفعل  إذا غيرت عنواني؟
إذا غيرت عنوانك أو معلومات االتصال في أي وقت، يرجى:

Infinite Campus إخطار المكتب األمامي للمدرسة لتحديث تطبيق  .1
إخطار مدرس الطالب ذي االحتياجات الخاصة لتحديث نموذج 1066 ومن ثم تقديمه   .2

إلى مكتب الفرصة والعدالة.
يجب توجيه كافة األسئلة إلى مكتب الفرصة والعدالة.


إلى من أوجه أسئلتي؟

يجب توجيه كافة األسئلة إلى مدرس 
الطالب ذي االحتياجات الخاصة، حيث 

يمكنه التواصل مع ممثل مكتب الفرصة 
والعدالة بمدارس Denver العامة حال 

االحتياج لذلك.



بالنسبة للطالب المدرجين ضمن برنامج التعليم الفردي )IEP(، ومعه المواصالت كخدمة مكملة، يجب أن تتلقى خدمات المواصالت معلومات كاملة 
ودقيقة عن االحتياجات الخاصة لطفلك من مكتب الفرصة والعدالة )SE&O( لضمان السالمة أثناء المواصالت. 

ا لقانون حقوق وخصوصية التثقيف األسري )FERPA( ، فإن 
ً

نموذج معلومات المواصالت 1066 مطلوب قبل إمكانية بدء خدمة المواصالت. وفق
ية للغاية. جميع المعلومات الشخصية المتعلقة بالطالب سر

باإلضافة لخدمات مسار الحافلة القياسية الصفراء، تستخدم إدارة خدمات المواصالت لدى مدارس Denver العامة شركة خارجية - وهي 
يكان لوجيستكس )ALC(، لتوفير الخدمات لعوائل الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. أمير

تلتقى العائلة بمدرس 
الخاص/األخصائي  التعليم 

التوجيهي 

الخطوة 2:الخطوة 1:

يتم استيفاء نموذج 1066 
للمواصالت وتقديمه من قبل 

المدرس إلى مكتب الفرصة 
والعدالة.

الخطوة 3:

مكتب الفرصة 
)SE&O( والعدالة

ينتهي من 
نموذج 1066 

والمستندات ذات 
الصلة ويقدمها 
إلى إدارة جدولة 

المواصالت

الخطوة 
:4

تحدد إدارة جدولة المواصالت 
وسيلة المواصالت

الخطوة 5:
قد تستغرق حتى 

10 أيام عمل

تبدأ الرحالت


