
यातायात सेवाहरू तपाईंका ववद्ार्थीहरूका लागि घरबाट ववद्ालय र ववद्ालयबाट घरसम्म सुरक्षित र  
आरामदायक यात्ा उपलब्ध िराउन प्रवतबद्ध छ।

मेरो ठेिाना पररवत्तन हुँदा के िनु्तहनछ?
कुनै पवन समयमा तपाईंको ठेिाना वा सम्पक्त  जानकारी पररवत्तन हनछ भने, कृपया:

1. इन्ाइनाइट क्ाम्पसलाई अपडेट िन्त ववद्ालयको प्रशासवनक काया्तलयलाई सूचित िनु्तहोस्
2. SE&O मा पेश िन्तका लागि 1066 फारामलाई अद्ावधिक िन्त ववद्ार्थीको ववशेष आवश्यकता 

क्शषिकलाई सूचित िनु्तहोस।्
सब ैप्रश्नहरू SE&O काया्तलयमा वनददेक्शत हनुहनछ।

विशेष वशक्षा यातायात अनुरोध प्रक्रिया
ववद्ालय तर्ा पररवारहरूका लागि सूिना


पर रवारले व वद्ालयको व वशेष 
क् शषिा क् शषिक/व नददेशनात्मक 

व वशेषज्ञसुँ ि भेट्नुहनछ 


चरण 1 चरण 2

यातायात 1066 फाराम पूरा 
िर रयो र क् शषिकद्ारा SE&O 

लाई पेश िर रयो 


चरण 3

SE&O 
ले यातायातको 

अनुसूि ी व वभाि  मा 
1066 फाराम र 

सान्दर् भक 
कािजातको प्रक् रिया 

िर ी पेश िछ्त




चरण 4

यातायातको अनुसूच ित व वभािले 
यातायातका माध्यमहरू व निा्तरण 

िछ्त


चरण 5

ALC मा राख िएको छ भने, माि्त व वभािद्ारा 
व वद्ालयमा सूिना पठाइनेछ र ALC द्ारा 

पर रवारहरूलाई सूच ित िर रनेछ।

 


10 व्ावसाय यक 

क् दनसम्म लाग्न सकछ

यातायात सुरु हनछ!


पहे ुँलो बसको रूट तय िर रनछ भने, माि्त व वभािद्ारा बस 
माि्त सूिना व वद्ालयमा पठाइनछ र अक् भभावक पोट्तल/
इन्ाइनाइट क्ाम्पसमा उपलब्ध िराइनछ




मैले प्रश्नहरू भएमा कसलाई सम्पक्त  िन्त सकछु?

सब ैप्रश्नहरू तपाईंको ववद्ार्थीको ववशेष आवश्यकता 
क्शषिकमा वनददेक्शत हनुपछ्त  जसले आवश्यकता  
भएमा DPS SE&O प्रवतवनधिलाई सम्पक्त  िन्त 
सकु्हनछ। 

व्क्तिित क्शषिा काय्तरिम (IEP) वनयकु्ति र सम्बन्धित सेवाको रूपमा यातायात आवश्यक भएका ववद्ार्थीहरूका लागि, यातायात सेवाहरूले सुरक्षित यातायात सुवनश्चित 
िन्त ववद्ार्थी समानता तर्ा अवसर (SE&O) काया्तलयबाट तपाईंको ववद्ार्थीका ववशेष आवश्यकताहरू सम्बधिी पूरा र शुद्ध जानकारी प्राप्त िनु्तपछ्त। 

यातायात सेवा सुरु हनु अधघ यातायात 1066 फाराम आवश्यक हनछ। पाररवाररक शैक्षिक अधिकार र िोपनीयता ऐन (Family Education Rights and 
Privacy Act, FERPA) अनुसार ववद्ार्थीहरूसुँि सम्बन्धित सबै व्क्तिित जानकारीलाई कडाइका सार् िोपनीय राखिनछ।

मानक पहे ुँलो बस माि्त सेवाहरूको सार्मा, DPS यातायात सेवाहरूले ववशेष आवश्यकता भएका ववद्ार्थीहरूका पररवारहरूलाई सेवाहरू प्रदान िन्त तेस्ो-पषि 
कम्पनी, अमेररकन लश्जस्टिक्स कम्पनी (ALC) लाई उपयोि िछ्त।


