विशेष शिक्षा यातायात अनुरोध प्रक्रिया
विद्यालय तथा परिवारहरूका लागि सूचना

यातायात सेवाहरू तपाईंका विद्यार्थीहरूका लागि घरबाट विद्यालय र विद्यालयबाट घरसम्म सुरक्षित र
आरामदायक यात्रा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ।
व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) नियुक्ति र सम्बन्धित सेवाको रूपमा यातायात आवश्यक भएका विद्यार्थीहरूका लागि, यातायात सेवाहरूले सुरक्षित यातायात सुनिश्चित
गर्न विद्यार्थी समानता तथा अवसर (SE&O) कार्यालयबाट तपाईंको विद्यार्थीका विशेष आवश्यकताहरू सम्बन्धी पूरा र शुद्ध जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ।
यातायात सेवा सुरु हुनु अघि यातायात 1066 फाराम आवश्यक हुन्छ। पारिवारिक शैक्षिक अधिकार र गोपनीयता ऐन (Family Education Rights and
Privacy Act, FERPA) अनुसार विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिगत जानकारीलाई कडाइका साथ गोपनीय राखिन्छ।



चरण 1
पर िवारले व िद्यालयको व िशे ष
शिक्षा शिक्षक/निर्दे श नात्मक
व िशे ष ज्ञसँग भे ट् नु हु न्छ








चरण 2

चरण 5

यातायात सु रु हुन्छ!

10 व्यावसाय िक
दिनसम्म लाग्न सक्छ







यातायात 1066 फाराम पू र ा
गर ियो र शिक्षकद्वारा SE&O
लाई पे श गर ियो

चरण 3





चरण 4

SE&O
ले यातायातको
अनु सू च ी व िभाग मा
1066 फाराम र
सान्दर् भिक
कागजातको प्रक् रिया
गर ी पे श गर्छ

यातायातको अनु सू च ित व िभागले
यातायातका माध्यमहरू निर्धारण
गर्छ

पहे लँ ो बसको रूट तय गर िन्छ भने, मार्ग व िभागद्वारा बस
मार्ग सू च ना व िद्यालयमा पठाइन्छ र अभिभावक पोर्टल/
इन्फाइनाइट क्याम्पसमा उपलब्ध गराइन्छ



ALC मा राख िएको छ भने, मार्ग व िभागद्वारा
व िद्यालयमा सू च ना पठाइने छ र ALC द्वारा
पर िवारहरूलाई सू च ित गर िने छ।



ँ बस मार्ग सेवाहरूको साथमा, DPS यातायात सेवाहरूले विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूका परिवारहरूलाई सेवाहरू प्रदान गर्न तेस्रो-पक्ष
मानक पहेलो
कम्पनी, अमेरिकन लजिस्टिक्स कम्पनी (ALC) लाई उपयोग गर्छ।

मेरो ठे गाना परिवर्तन हुँ दा के गर्नुहुन्छ?
कु नै पनि समयमा तपाईंको ठे गाना वा सम्पर्क जानकारी परिवर्तन हुन्छ भने, कृ पया:
1.
2.

इन्फाइनाइट क्याम्पसलाई अपडेट गर्न विद्यालयको प्रशासनिक कार्यालयलाई सूचित गर्नुहोस्
SE&O मा पेश गर्नका लागि 1066 फारामलाई अद्यावधिक गर्न विद्यार्थीको विशेष आवश्यकता
शिक्षकलाई सूचित गर्नुहोस्।
सबै प्रश्नहरू SE&O कार्यालयमा निर्देशित हुनुहुन्छ।

मैले प्रश्नहरू भएमा कसलाई सम्पर्क गर्न सक्छु ?



सबै प्रश्नहरू तपाईंको विद्यार्थीको विशेष आवश्यकता
शिक्षकमा निर्देशित हुनुपर्छ जसले आवश्यकता
भएमा DPS SE&O प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न
सक्नुहुन्छ।



