
 የልዩ ሂደት መግለጫ 

የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት ተገቢነት መስፈርት የማያሟሉ ከሆነና ልጅዎ አውቶቡስ 
እንዲጠቀም ከፈለጉ፣ በአንድ አውቶቡስ ውስጥ ያለውን ክፍት ቦታ ተጠቃሚ ለመሆን፣ የትራንስፖርት የልዩ ፈቃድ ፎርም መሙላት 
ይችላሉ። 

1a. [አንደኛ ደረጃ፤ ከመዋዕለ ህጻናት – 8 ክፍል፤ እንዲሁም፣ የመለስተኛ ደረጃ ተማሪዎች] የትራንስፖርት የልዩ ፈቃድ ፎርሙን 
ይሙሉትና ለትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ያስረክቡት። በተለያየ ወይም አንድ ክፍል ውስጥ  የሚገኙት ወንድማማቾች የእያንዳንዳቸው 
ፎርም ተሞልቶ መረከብ ይኖርበታል። የወንድማማቾች ፎርም ተሞልቶ በተመሳሳይ ጊዜ ከተረከበ (በተለያዩ ፎርሞች)፣ አንድ አውቶቡስ 
ላይ የመመደባቸው እድሉን ይጨምረዋል። ይሁን እንጂ፣ ፎርሙን በተለያየ ጊዜ ሞልተው ያስረከቡት ወንድማማቾች፣ አንደኛው ወንድም 
አውቶቢሱ ላይ ስላለ ብቻ ሌላኛውን ቅድሚያ አይሠጠውም። 

1b.  [የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ] የትራንስፖርት የልዩ ፈቃድ ፎርም ሞልተው ለትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ከአስረከቡ፣ 
በአቅራቢያችሁ ካለው የአውቶቡስ ማረፊያ ከሚገኘው ቢጫ አውቶቡስ ክፍት ቦታ ለመጠቀም እየጠየቁ ነው።  ይህ ማለት፣ እርስዎ RTD 
ይለፍ የሚገባዎት ከሆነና የልዩ ፈቃድ ጥያቄዎ ከጸደቀ፣ ከአሁን ወዲያ የRTD ይለፍ አይሠጥዎትም። በሌሎች ክፍሎች እንደሚደረገው 
ሁሉ፣ በተለያየ ወይም በአንድ ክፍል ውስጥ የሚገኙት ወንድማማቾች የየራሳቸው ፎርም ማስረከብ አለባቸው። የወንድማማቾች ፎርም 
ተሞልቶ በተመሳሳይ ጊዜ ከተረከበ (በተለያዩ ፎርሞች)፣ አንድ አውቶቡስ ላይ የመመደባቸው እድሉን ይጨምረዋል። ይሁን እንጂ፣ 
ፎርሙን በተለያየ ጊዜ ሞልተው ያስረከቡት ወንድማማቾች፣ አንደኛው ወንድም አውቶቢሱ ላይ ስላለ ብቻ ሌላኛውን ቅድሚያ 
አይሠጠውም። 

2.  አንድ የትራንስፖርት አገልግሎቱ የሚገባው ተማሪ የተጠየቀውን የመሣፈሪያና መሸኛ ቦታ እስከ ተጠቀመና የልዩ ፈቃድ ጥያቄው 
በአውቶቢሱ ውስጥ ክፍት ቦታዎች ኖረው እስከ ጸደቀ ድረስ፣ ያ የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪ በአውቶቢሱ የተሳፋሪዎች ዝርዝር ላይ 
ይመደባል። የትራንስፖርቱ አገልግሎት የሚገባቸው ተማሪዎች በሙሉ መሳፈሩን ካቆሙ፣ የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪዎችን ብዛት ግምት 
ውስጥ ሳያስገባ የአውቶቡስ ፌርማታው ይሰረዛል። ይህ አንድ ተማሪ አልፎ ትምህርት ቤት ከቀየረ በተለያዩ የትምህርት ወቅቶች ሊከሰት 
ይችላል። እርምጃው ምክንያታዊ ከሆነ፣ የአውቶቡስ ማረፊያው የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪዎች በሙሉ  ይሃ የአውቶቡስ ፌርማታው 
በሚቀጥሉት አምስት የትምህርት ቀናት ውስጥ እንደሚሠረዝ አስቀድሞ ይነገራቸዋል። ስለዚህ፣ በተማሪው የመረጃ ስርዐት ለመገናኛ 
የሚያገለግል የስልክ ቁጥር መያዝ አስፈላጊ ነው። 

3.  ልዩ ፈቃድ ፎርሙ ተግባራዊ ይሆንና ፣ የልዩ ፈቃድ ፎርም ዳግመኛ በየአመቱ ማስረከብ አያስፈልግም 1) የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ 
ተማሪው ትምህርት ቤት እስካልቀየረ ድረስ፣ 2) የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪው በልዩ ፈቃድ ፎርሙ ላይ ያስመዘገበው የመነሻና መሸኛ 
ቦታ እስካልቀየረው ድረስ፤ እንዲሁም፣ 3) አገልግሎቱ የሚገባው ተማሪ የተጠየቀውን የአውቶቡስ ማረፊያ ይጠቀማል። አገልግሎቱ 
የሚገባው ተማሪ የመጀመሪያ የአውቶቡስ ፌርማታውን መጠቀም ከአቆመ፣ ከላይኛው ዐንቀጽ እንደተጠቀሠው፣ የአውቶቡስ ፌርማታው 
በተመሣሣይ መንገድና ጊዜ ይሠረዛል። ለተጠየቀው አዲስ የአውቶቡስ ማረፊያ፣ አዲስ የልዩ ፈቃድ ፎርም ያስፈልጋል። የልዩ ፈቃድ 
ተጠቃሚ ተማሪ ትምህርት ቤት ወይም መነሻ/መሸኛ ቦታ ከቀየረ፣ አዲስ የልዩ ፈቃድ ፎርም ፈቃድ ያገኝ ዘንድ መሞላት ይኖርበታል። 

ልብ ይበሉ፥ አንድ ተማሪ (ባለው የመቀመጫ ክፍት ቦታ መሠረት) አንድ አውቶቡስ ላይ ሊሳፈርና በልዩ ፈቃድ ጥያቄ መሰረት 
በሌላ መንገድ ወደ ትምህርት ቤቱ በሚያመራ ሌላ አውቶቡስ ትርፍ ቦታ እስከሚገኝ ሊጠብቅ ይችላል። 

4.  ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው የልዩ ፈቃድ ፎርሞች (ትርፍ ቦታ በአውቶቢሱ) ተማሪው በፎርሙ ላይ የተጠቀሠ ትምህርት ቤት ላይ 
ትምህርቱን መከታተል እስከሚያቋርጥ፣ በትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ውስጥ ይቀመጣሉ። ትርፍ ቦታ ሢኖር፣ የልዩ ፈቃድ ተማሪዎች ወደ 
ልዩ የተሳፋሪዎች ዝርዝር፣ የትራንስፖርቱ የስምሪት ክፍል ማሕተም የተኖረበት ቀን በሚቀበለው መሠረት ይካተታሉ። ተማሪው 
በተማሪዎች መረጃ ስርዐት ላይ በተዘረዘረው የቤት ስልክ ይነገረዋል፤ ስለዚ፣ ለመገናኛ የሚያገለግል የስልክ ቁጥር መያዝ አስፈላጊ ነው። 

ልብ ይበሉ፤  የማስረከቢያ ቀን በማንኛውም አዲስ ፎርም ውስጥ ይካተታል። 

ተሻሻለ፦ 06/20/14  - SC/FM 


