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 نظرة عامة حول عملية االستثناء

______________________________________________________________________________ 

، وكنت تود أن يركب طفلك الحافلة، يمكنك ملء استمارة (DPS) إذا لم تكن مستوفًيا لمعايير األهلية لوسيلة النقل في مدارس دنفر العامة

 نقل، وذلك لشغل المساحة الفارغة في الحافلة. االستثناء من وسيلة ال

[ املء استمارة االستثناء من وسيلة النقل وأرسلها إلى  المتوسطةالمدارس  وطالب؛ (k-8)المدارس من  االبتدائية المدارسطالب ]  -أ1

حالة إرسال األشقاء في الوقت نفسه )في النقل. يجب إرسال استمارات األشقاء من الصفوف المختلفة، كٍل باستمارته الخاصة. وفي  خدمةقسم 

تهم استمارات مختلفة(، سيزيد هذا األمر من فرص وجودهم في الحافلة ذاتها. ومع ذلك، لن يتم تحديد أولوية األشقاء الذين تم إرسال استمارا

 في أوقات مختلفة فيما يتعلق بالشقيق اآلخر الموجود على الحافلة.

النقل، فأنت تطلب أن تشغل  خدمةذا كنت قد ملئت استمارة االستثناء من وسيلة النقل، وأرسلتها إلى قسم [ إطالب المدارس العليا]  -ب1

، وأنه قد تم اعتماد استثناءك، RTDوهذا يعني أنه إذا كنت مؤهالً لمسار   المساحة الفارغة في الحافلة الصفراء من موقف اتوبيس موجود.

نسبة للصفوف األخرى، يجب إرسال استمارات األشقاء، كٍل باستمارته الخاصة. وفي حالة إرسال مجدًدا. أما بال RTDفلن تتلقي مسار 

قاء األشقاء في الوقت نفسه )في استمارات مختلفة(، سيزيد هذا األمر من فرص وجودهم في الحافلة ذاتها. ومع ذلك، لن يتم تحديد أولوية األش

 فيما يتعلق بالشقيق اآلخر الموجود على الحافلة.الذين تم إرسال استماراتهم في أوقات مختلفة 

طالما استخدم الطالب المؤهل موقع الصعود والنزول المطلوب، وقد تم قبول االستثناء نظًرا لوجود أماكن شاغرة في الحافلة، يتم وضع  -2

، يتم إزالة الموقف من موقف محدد ب الحافلةالطالب المستثنى في استمارة الحافلة المناسبة. في حالة توقف جميع الطالب المؤهلين عن ركو

كن أن يحدث هذا األمر من أحد األعوام الدراسية إلى عام بدون مراعاة عدد الطالب الذين تم استثنائهم والمسجلين في موقف الحافلة هذا. ويم

آخر عندما يكون الصف الذي به الطالب متقدًما عن الصف الذي يلتحق به في المدرسة الجديدة. وفي حالة خضوع هذا األمر إلى الضمان، 

ه سيتم إزالة الموقف في غضون خمسة أيام دراسية. فسيتم إعالم جميع الطالب المسجلين الذين تم استثناءهم في موقف الحافلة ذاك مسبًقا بأن

 ومن ثّم، من الهام الحصول على رقم هاتف قابل لالستخدام في نظام معلومات الطالب.

( ظل الطالب المستثنى في 1تظل استمارة االستثناء صالحة ولن تكون هناك حاجة إلى إعادة إرسال االستمارة سنوًيا، وذلك طالما:   -3

( كان الطالب 3( استمر الطالب المستثنى في استخدام نقطة الصعود والنزول نفسها المذكورة في طلب االستثناء المقبول، 2ها، المدرسة نفس

شعار المؤهل يستخدم موقف الحافلة المطلوب. إذا لم يعد الطالب المؤهل يستخدم موقف الحافلة المطلوب، يتم إزالة موقف الحافلة بناًء على اإل

لمذكورْين في الفقرة السابقة. يتطلب األمر إرسال استمارة استثناء جديدة لموقف حافلة بديل مطلوب. إذا قام الطالب المستثنى بتغيير والتوقيت ا

   المدرسة أو منقطة الصعود والنزول، يجب إرسال استمارة استثناء جديدة للحصول على االعتماد.

إلى المقاعد الشاغرة( لركوب إحدى الحافالت، ويجب عليه االنتظار حتى تتوفر  من الممكن أن يتم قبول طالب )استناًدا :مالحظة

 مساحة شاغرة على مسار حافلة آخر إلى المدرسة نفسها، وذلك استناًدا إلى طلب االستثناء الجديد. 

ار وسيلة النقل حتى يتوقف الطالب عن يتم االحتفاظ باستمارات االستثناء المطلوب اعتمادها )المساحة الشاغرة على الحافلة( في قسم مس  .4

لى الحضور إلى المدرسة المحددة في االستمارة. وعندما تتوفر مساحة شاغرة، يتم إضافة الطالب المستثنين إلى استمارات الحافلة استناًدا إ

مذكور في نظام معلومات الطالب؛ ومن التاريخ المطبوع والذي تم استالمه في قسم مسار وسيلة النقل. يتم إبالغ الطالب عبر هاتف المنزل ال

 ثّم، من الضروري الحصول على رقم هاتف قابل لالستخدام في نظام معلومات الطالب.

    يتم وضع تاريخ اإلرسال المذكور على أحدث استمارة حالية في االعتبار.  :مالحظة


