
 
 

ሌዩ ፈቃድ /Exception/ መመሪያዎች 

ሇትምህርት ቤት ትራንስፖርት አገሌግልት  
ሇማግኘት ጥያቄ አቀራረብ 

ተከሇሰ፦ እ.ኤ.አ. 06/20/14 – SC/FM 

 

 

 
ስሇሌዩ ፈቃድ ሂደት አጭር  መግሇጫ 

 

የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (DPS) ትራንስፖርትአገሌግልት  የት/ቤት አውቶብስ ሇመጠቀም  ወይም RTD ፕሮግራም 
ሇመሳተፍ የተገቢነት መመዘኛዉን ሇማያሟለ ተማሪዎች በDPS የትምህርት ቦርድ ባወጣዉ የትራንስፖርት አገሌግልት ፖሉሲ 
(EEAA) መሠረት እንዲጠቀሙ የሚፈቅ ሌዩ ሕግ ነው። ይህም ፖሉሲ እንዲህ ይሊሌ፦ 

 ከመዋዕሇ ሕጻናት እስከ አምስተኛ ክፍሌ የሚማሩ ተማሪዎች ከትምህርት ቤታውቸው በአንድ ማይሌ ርቀት በሊይ በሚገኝ 

ስፍራ የሚኖሩ፣ 

 ስድስተኛ፣ ሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍሌ ተማሪዎች ደግሞ ከትምህርት ቤታቸዉ በሁሇት ተኩሌ ማይሌስ ርቀት ሊይ በሚገኝ 

ስፍራ የሚኖሩ፣ 

 ክዘጠነና እስከ አስራ ሁሇተኛ ክፍሌ የሚማሩ ተማሪዎች ደግሞ ከትምህርት ቤታቸዉ በሶስት ተኩሌ ማይሌስ ርቀት ሊይ 

በሚገኝ ስፍራ የሚኖሩ የሌዩ ፈቃድ ትራንስፖርት አገሌግልት ማግኘት ይችሊለ። 
 

ሇሌዩ ፈቃድ የትራንስፖርት ብቁነት  የማሟሊት ሂደት 
 

ሇት/ቤት አውቶብስ የተገቢነት መመዘኛዉን የማያሟለ ተማሪዎች በወሊጆቻቸዉ በኩሌ የአዉቶብስ ሌዩ ፈቃድ ቅጽ/ፎርም ማስገባት 
ይችሊለ። ማመሌከቻዉ ምሊሽ ከማግኘቱ በፊት ደግሞ የሚከተለት መመዘኛዎች መሟሊት አሇባቸዉ፥ 

 

1. በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ተማሪው መመዝገብ አሇበት። 
 

2. በአውቶቡሱ ሊይ ባዶ ቦታዎች  ካለ 
 

3. ተማሪዉ በሚጠቀምበት መስመር እና ፌርማታ የተሰማራ አዉቶብስ መኖር አሇበት 
 

a. የሌዩ ፈቃድ ተጠቃሚ የሆኑ ተማሪዎችን ሇማስተናገድ ሲባሌ በአዉቶብሱ መስመር እና ፌርማታ ሊይ 
ሇዉጥ አይደረግም። 

 

 የሌዩ ፈቃድ አገሌግልት ሇአንድ መዳረሻ እንዲሁም በሳምንት ሇአምስት ቀናት ያሇማቋረጥ ይሰጣሌ። 

 ተማሪዎቹ እንደየ አድራሻቸዉ በአቅራቢያቸዉ የሚገኝ ፌርማታ ሊይ አገሌግልት እንዲያገኙ ይደረጋሌ። ሇተማሪዉ ተብል 

አዳዲስ ፌርማታዎች አይፈጠሩም። 
 የተማሪዉ ወሊጅ ተማሪዉ የሚጠቀምበትን ፌርማታ ማወቅ ይኖርበታሌ። 

የተማሪዉ ወሊጅ ተማሪዉ ከቤቱ ወደ ፌርማታ እንዲሁም ከፌርማታዉ ወደ ቤቱ በሚመሊሇስበት ግዜ ተገቢዉን ክትትሌ 

የማድረግ ኃሊፊነት ይወስዳሌ። ይህ ደግሞ አዉቶብስ በሚዘገይበት ወይም ወሊጁ ተማሪዉን ሇመቀበሌ በፌርማታዉ 
በማይቆይበት ግዜ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ሁለ ያጠቃሌሊሌ። 

 
የትራንስፖርት አገሌግልት ሌዩ ፈቃድ ጥያቄዎች/ማመሌከቻዎች፦ 

 

ከ ሰኞ፣ ጁሊይ 1፣ 2013 ጀምሮ ሇ 2013-2014 የትምህርት ዓመት የሚቀርቡ የሌዩ ፈቃድ ጥያቄዎች ሉቀርቡ ይችሊለ። 
 

2. የሌዩ ፈቃድ ማመሌከቻ ፎርም በሚከተለት መንገዶች ማግኘት ይችሊለ፥ 
 

a. በመስመር ሊይ  http://transportation.dpsk12.org/eligibility ከከፈቱ በኋሊ “የሌዩ ፈቃድ ፎርም” የሚሇዉ ሊይ ጠቅ ያድርጉ 
 

b. ፎርሙን ከትምህርት ቤቱ ማግኘት ይቻሊለ። 
 

c. በሚከተለት አድራሻዎች የDPS የትራንስፖርት አገሌግልት መስጫ ማዕከሌ ፎርሙን ማግኘት ይችሊለ። 
በ 2909 W. 7th Avenue ሇሚገኘው የHilltop Terminal ወይም 4937 Dallas፣ Denver CO 80238  ሇሚገኘው  ሇNortheast 
Terminal። 

 

2. የተሞለትን ቅጾች የት አስረክባቸዋሇሁ? 
 

በመስመር ሊይ ሇትራንስፖርት አገሌግልቶች፣በአካሌ  ከሊይ በተሰጡት አድራሻዎች፤ በኢሜሌ፦ transportation@dpsk12.org  ወይም 
በፋክስ፦ 720 423 4615 

 

a. ሇ ትምህርት ቤትዎ የመስተንግዶ ጽ/ቤት (ፍሮንት ኦፊስ) 

http://transportation.dpsk12.org/eligibility
mailto:transportation@dpsk12.org


 
 

ሌዩ ፈቃድ /Exception/ መመሪያዎች 

ሇትምህርት ቤት ትራንስፖርት አገሌግልት  
ሇማግኘት ጥያቄ አቀራረብ 

ተከሇሰ፦ እ.ኤ.አ. 06/20/14 – SC/FM 

 

 

 
የማመሌከቻ ውጤት ስሇማሳወቅ፦ 

 

የሌዩ ፈቃድ ማመሌከቻዎች መጀመሪያ የመጣ መጀመሪያ ይስተናገዳሌ በሚሌ አሰራር ይስተናገዳለ። በአዲስ የትምህርት ዓመት 
የሚቀርቡ ማመሌከቻዎች ብዛት ስሊሊቸዉ ከኦገስት 1 በፊት የሚቀርቡ ማመሌከቻዎች ትምህርት በሚጀመርበት ወቅት ይታያለ። 
ከኦገስት 27 በኋሊ ሇትራንስፖርት ክፍሌ ገቢ በተደረጉበት ቅደም-ተከተሌ እና ቦታ እንደመገኘቱ ሁኔታ ይስተናገዳለ። 

 
ማመሌከቻዎ ተቀባይነት ካገኘ በሚከተለት  መንገዶች  እናሳዉቅዎታሇን፥ 

 
ሇእርስዎ በቀጥታ፡- 

 የስሌክ ጥሪ 

 የኢሜይሌ ማሳወቂያ 
 

የኢሜይሌ ማሳወቂያ -  

 በማመሌከቻዎ ሊይ ወደ ሰጡት የኢሜይሌ አድራሻ ይሊካሌ። 
 ይህ መሌእክት ወደ ተማሪዉ የትምህርት ቤት መሇያ ይመራዎትና ስሇ አዉቶብሱ መስመሮች መረጃ ያቀብሌዎታሌ። 

 
 

ሇት/ቤትዎ፦ 

 ት/ቤቶች የIC የአውቶቡስ መረጃ ሇማየት እና ሇእርስዎ የአውቶቡስ መሳፈሪያና ማውረጃ ጊዜና ቦታ መረጃ 
ሉሰጥዎት ይችሊሌ። 

 
የወሊጅ መግቢያ – 

 ወደ https://campus.dpsk12.org/campus/portal/icprod.jsp በመሇያዎ ይግቡና የአውቶቡስ መረጃ የሚሇው ሊይ ጠቅ 
ያድርጉ፣ ማመሌከቻዎ  ተቀባይነት ካገኘ የአውቶቡስ መሳፈሪያና ማውረጃ ጊዜና ቦታ በዚያ ይታያሌ። 

 

 
 

የሌዩ ፈቃድ ፎርም ሇውጦች 
 

የአዉቶብስ ሌዩ ፈቃድ በሚከተለት ምክንያቶች ሉሰረዝ ይችሊሌ፥ 

 
1. ተገቢነት ያሊቸው ተማሪዎች በአውቶቡሱ ውስጥ መቀመጣቸው መስፈርት ነው። 
2. አሁን ያሇው የአውቶቡስ ፌርማታ ተሰርዟሌ። 

3. ተማሪዉ በአዉቶብስ ዉስጥ የሚፈጽማቸዉ ድርጊቶች ሇእርሱ እና ሇላልች ተማሪዎች ዋስትና የሚነሱ እና አደጋ 

የሚያስከትለ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ነው። 
 

 
ተማሪዉ የሚጠቀመዉን የማመሊሇሻ አገሌግልት መሰረዝ ከተፈሇገ፣ ጥያቄዉ የሚስተናገደዉ እንደየማመሌከቻዉ የገባበት ቀን 
ነዉ። በላሊ አነጋገር ሌዩ ፈቃድ ያገኘዉ የመጨረሻ ተማሪ የመጀመርያዉ የመሰረዝ ጥያቄዉ የሚስተናገድሇት ተማሪ ይሆናሌ። 
አገሌግልቱ የሚሰረዝበት ትክክሇኛ ቀን ደግሞ ሇተማሪዉ ወሊጅ ወይም ሞግዚት በIC ውስጥ በተዘረዘረው አድራሻ ይነገራሌ። 

https://campus.dpsk12.org/campus/portal/icprod.jsp

