
 
 توجیھات خاصة بعملیة االستثناء

  یةحافلة المدرسالركوب طلب 
 

 
  

 
 نظرة عامة على عملیة االستثناء

 
 معاییر یستوفون ال الذین للطلبة تتیح) عملیة استثناء DPSلدى خدمات النقل والمواصالت في مدارس دنفر العامة (

") والركاب المشاة(" EEAA النقل سیاسة بموجب RTDالـ  برنامج االشتراك في أو المدرسیة الحافلة ركوب األھلیة
 : التالي وتنص ھذه السیاسة على. العامة دنفر مدارس في التعلیم إدارة لمجلس
 عن تزید مسافة على الخامس الصف وحتى األطفال ریاض مرحلة فيمن من ھم  الطالب یسكن أن یجب •

 ؛السكني الحي نطاق ضمن الموجودة مدرستھم من الواحد المیل
 میلین عن تزید مسافة على والثامن والسابع السادس الصف فيمن من ھم  الطالب یسكن أن یجب كما •

  ،السكني الحي نطاق ضمن الموجودة مدرستھم من )2.5( ونصف
 أمیال ثالثة عن تزید مسافة یسكنوا على أن فیجب عشر الثاني وحتى التاسع من الصفوف في الطالب أما •

 .السكني الحي نطاق ضمن الموجودة مدرستھم من) 3.5( ونصف
 

 :ستثناءأھلیة عملیة اال
 

.  استثناء طلب استمارة تقدیم حالیًا، المدرسیةللتنقل بالحافلة  األھلیة معاییر یستوفون ال الذین الطالب أمر لولي یمكن
 :التالیة المعاییر استیفاء حالة في ستثناءاال قبول منح یتم

  

 .في مدارس دنفر العامةمسجًال الطالب  أن یكون -1
 الحافلة في متوفرة مقاعد وجود -2
 حافلة حالي وموقف انتظارل أن یوجد خط سیر -3

 الستیعاب طلب االستثناء. خط السیرال یتم إجراء أیة تعدیالت أو وضع مواقف حافالت إلى   -أ
 

      األسبوع، بصورة مستمرة.یتم منح االستثناءات لوجھة واحدة، خالل خمس أیام خالل 
      یتم وضع الطالب في أقرب موقف انتظار موجود وفقًا لعنوان الطالب. لن یتم إنشاء مواقف انتظار

 حافالت جدیدة.
      موقع موقف  التعرف علىیجب على الوالد

 االنتظار المطلوب.
   یشمل وھذا. الحافلة انتظار موقف وإلى من الطالب ونقل على اإلشراف مسؤولیة الوالد یقبل 

 من الوالد یتمكن ال عندما أو الحافلة تأخر عند ومراقبتھ الطالب لمقابلة البدیلة الترتیبات إجراء مسؤولیة
 .الحافلة انتظار موقف إلى الطالب عودة وقت في الحضور

 
 :ستثناءاال اتطلب

 
 .2014و یولی من السابع االثنین من بدایةً  2014-2015 الدراسي للعام االستثناءات إرسال یمكن

 :عن طریقیمكنك الحصول على استمارة االستثناء  -2
 

 "االستثناء استمارة" فوق النقر ثم ،http://transportation.dpsk12.org/eligibility الموقع - أ
 .مباشرةً  الطالب مدرسة من واحدة أخذ   - ب
 Hilltop Terminal "ھیلتوب"  المحطة النھائیة - العامة دنفر مدارس في النقل خدمات قسم من واحدة أخذ  -جـ

الواقعة في  Northeast Terminalالمحطة النھائیة الشمالیة الشرقیة  أو  .W. 7th Ave 2909في  ةالواقع
   .Dallas St 4937شارع 

 المكتملة؟ االستمارات أقدم أین -3
 برید إلكتروني أو إلى الشخصیًا في العنوان أعاله  أو على اإلنترنت العامة دنفر مدارس في النقل خدمات قسمإلى   - أ

transportation@dpsk12.org   720.423.4615أو بالفاكس على  
 مدرستك إدارة إلى   -ب
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 :بحالة الطلب اإلخطار 

 
التقدیم وأولویة التعامل. ونظًرا لعدد االستثناءات یتم التعامل مع استمارات االستثناء على أساس أولویة 

المقدمة الكبیر في بدایة العام الدراسي، سیتم التعامل مع االستثناءات المقدمة قبل األول من أغسطس 
فسیتم النظر فیھا  أغسطس من 27. أما الطلبات المقدمة بعد واالنتھاء منھا بحلول تاریخ البدء في الدارسة

 من قبل قسم خدمات النقل وحسب ما یتوفر. بترتیب استالمھا
 

 في حالة قبول طلب االستثناء، سیتم تقدین اإلخطارات بالطرق التالیة:
 إلیك مباشرة
   .إخطار بالبرید اإللكتروني على عنوان البرید اإللكتروني الذي ذكرتھ في الطلب 

o  الطالب للحصول على معلومات خط بوابة إلى حساب بوابة أولیاء األمور أو سیرشدك ھذا اإلخطار
 سیر الحافلة

  على الرقم الموجود في الطلب أو في  مكالمة ھاتفیةInfinite Campus )IC(. 
 

 مدرستكإلى 
   في والبحثالوصول  حقرس اللمدIC  الحافلةب والتوصیل صطحاباالوتوقیت  بأماكن لتزویدك. 

 
  أولیاء األموربوابة 
  قم بتسجیل الدخول إلى  ps.jdproc/il/portasampuc12.org/k.dpssampucs://phtt 

 .معلومات الحافلةتبویب والنقر فوق 
 

o الطلب النظر في بعد سیتم عرضھا ھنا الحافلةب والتوصیل صطحاباالوتوقیت  أماكن. 
 

 ستثناءاال التغییر في طلب
 

 یمكن إلغاء استثناء الحافلة لألسباب التالیة:
 

 أن تكون مقاعد الحافلة مطلوبة للطالب المؤھلین. -1
 إزالة موقف انتظار الحافلة. -2
 ویمثل خطًرا على أصبح غیر آمنفي الحافلة سلوك الطالب  -3

 نفسھ أو على اآلخرین.
 
   

اإللغاء  ترتیبفي حالة ما إذا أصبح من الضروري إلغاء ركوب الطالب، یتم استخدام تاریخ التقدیم لتحدید 
ھو أول استثناء یلغى تم قبولھ بدایةً من آخر تاریخ معتمد. أي بعبارٍة أخرى، یكون آخر استثناء للطالب 

التاریخ الفعلي بنقل من قبل متضرر ویوضع في قائمة االنتظار. وسیتم إخطار الوالد أو الوصي للطالب ال
 .ICوفقًا لمعلومات االتصال التي تم توفیرھا ومذكوره في للتغییر
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