
للحصول على أحدث المعلومات عن خطوط 
السير وجداول المواعيد، الرجاء زيارة 

transportation.dpsk12.org. في حاالت 
الطوارئ، سيتم إخطار المدرسة وستقوم المدرسة 

باالتصال بأولياء األمور/التالميذ مباشرة.
موارد

إدارة المدرسة: المدرسة هي نقطة االتصال األولى   •
ويمكنها التحقق من المعلومات الخاصة بالحافلة التي 

 .Infinite Campus يستقلها التلميذ من البوابة

طوارئ الحافلة: 423-4624 (720)  • 
)5:30 صباًحا - 7:30 مساًء(

ر الحافلة أكثر من 15 دقيقة عند تأخُّ  •  
التلميذ لم يستقل الحافلة  •  

تالميذ مفقودون  •  
األشياء المفقودة  •  

األمن والسالمة في مدارس دنفر العامة:    
(720( 423-3911

)بعد الساعة 7:30 مساًء أو في الطوارئ(  

النقل والمواصالت: 423-4600 (720)  • 
transportation@dpsk12.org

معلومات عن خطوط السير والحافالت  •  
+Pass أسئلة عن  •  

معلومات عامة  •  

1 (877) 542-SAFE :Safe2Tell®  •
اإلبالغ عن مخاوف متعلقة بالسالمة  •  

myportal.dpsk12.org :بوابة أولياء األمور  •
يستطيع أولياء األمور اآلن الوصول إلى معلومات   

هامة تخص التلميذ، تتضمن: 
تفاصيل خط سير الحافلة )مكان موقف الحافلة   •  

والمواعيد(
+Pass استعمال بطاقة  •  

تحديثات هامة تخص النقل والمواصالت  •  
اتصل بالمدرسة للتسجيل في بوابة أولياء األمور  

خدمات النقل والمواصالت متاحة وفًقا لشروط األهلية التي يطرحها 
مجلس التعليم  

المدرسة االبتدائية: التالميذ في رياض األطفال وحتى الصف   •
الخامس يجب أن يكونوا مسجلين ويقيمون على مسافة أبعد من ميل 

واحد من المدرسة الواقعة ضمن حدود حيهم السكني.

المدرسة المتوسطة: التالميذ في رياض األطفال وحتى الصف الخامس   •
يجب أن يكونوا مسجلين ويقيمون على مسافة أبعد من ميل واحد من 

المدرسة الواقعة ضمن حدود حيهم السكني.

المدرسة الثانوية: التالميذ في الصف التاسع وحتى الصف الثاني   •
عشر والذين يقيمون على مسافة أبعد من 3.5 ميل من المدرسة 
الواقعة ضمن حدود حيهم السكني مؤهلون لالشتراك في برنامج 

.RTD بطاقة خدمة النقل والمواصالت المحلية

مالحظة: خدمة النقل والمواصالت ليست أكيدة. وذلك أمر هام في 
والوقت الذي يقوم فيه أولياء األمور بإجراءات التسجيل واختيار 

المدرسة SchoolChoice كل عام. 

عملية االستثناء
إذا احتاج تلميذ ما لخدمة النقل والمواصالت بالحافلة ولكنه لم يكن 
 مستوٍف لشروط األهلية التي وضعها مجلس التعليم، قم باستكمال 

 نموذج االستثناء الخاص بالنقل والمواصالت. يجوز أن يمنح 
 االستثناء إذا توفر مكان. النماذج متوفرة على اإلنترنت في 

 transportation.dpsk12.org/eligibility. لطرح األسئلة اتصل 
بـ 4699-423 )720) )من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 8 صباًحا 

إلى الساعة 3 مساًء(.

األهلية

إن معرفة ميعاد ومكان ركوب ونزول كل تلميذ من الحافلة 
المدرسية ألمر حيوي. وُينتظر من كل تلميذ له حق وسائل 
النقل والمواصالت في مدارس دنفر العامة ويستقل الحافلة 
الصفراء أن يستعمل بطاقة Pass+ خاصته كل يوم، وال 
استثناء في ذلك. الستخراج بطاقة بديلة أو مؤقتة، الرجاء 

االتصال بإدارة المدرسة أو بخدمات النقل والمواصالت خالل 
أشهر الصيف.

التالميذ:
يجب على جميع التالميذ استخدام بطاقة   •

Pass+ يومًيا

قم بمسح بطاقة Pass+ ضوئًيا عند   •
ركوبك الحافلة وعند نزولك منها

 +Pass التالميذ مسئولون عن بطاقة  •
الخاصة بهم. ُيرحى عدم العض على البطاقة 

أو إتالفها واحرص على عدم فقدانها.

أولياء األمور:
 +Pass تأكد من أن طفلك يستخدم بطاقة  •
الخاصة به في كل مرة يستقل فيها حافلة 

المدرسة
 +Pass في حاالت الطوارئ، تمكن بطاقة  •

مسئولو النقل والمواصالت ومسئولو 
المدرسة من التعرف بشكل صحيح على 

التالميذ المستقلين للحافلة 
تتيح بطاقة Pass+ لمدارس دنفر العامة   •
تعزيز الموارد على أفضل وجه وتحسين 

التواصل مع اآلباء

يقوم التلميذ بوضع بطاقة Pass+ الخاصة 
به أمام جهاز قراءة البطاقات عند الدخول 

والخروج من حافلة المدرسة.

سيصدر جهاز قراءة البطاقات إشارة صوتية 
ويتحول إلى اللون األخضر مؤِكًدا قراءة 

البطاقة.

يتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان ركوب التالميذ 
للحافلة ونزولهم منها على الفور في قاعدة 

منة وال يصل إليها إال مسئولي النقل  بيانات مؤَّ
والمواصالت والمدرسة.

+PASS كيفية عمل بطاقة +PASS بطاقة
البديلة أو المؤقتة

يجب الحصول على البطاقة   •
المؤقتة من مكتب االستقبال 

في المدرسة ويمكن استخدامها 
بحد أقصى خمسة أيام. ويجب 
 +Pass الحصول على بطاقة

بدل المفقودة. 
 +Pass الستبدال بطاقة  •

مفقودة، تفضل بزيارة مكتب 
االستقبال بالمدرسة.
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لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة 
.transportation.dpsk12.org/pass



معلومات هامة عن الحافلة  
قبل أول يوم دراسي

قم بمراجعة معلومات خط سير الحافلة )المواعيد الصباحية والمسائية(  •
تذكر رقم خط سير الحافلة  •

تعرف على مواعيد الركوب والنزول  •
قم بزيارة مكان )أماكن( موقف الحافلة  •

عرف نفسك للعاملين بالحافلة  •

الوصول إلى موقف الحافلة والعودة منه
احضر لموقف الحافلة قبل الموعد بعشر دقائق على األقل  •

اسلك الطريق األكثر أماًنا من وإلى موقف الحافلة  •
ال تتكلم مع الغرباء وال تقبل الركوب معهم  •

إذا اقترب منك شخص غريب، اخبر سائق الحافلة على الفور  •  
اصعد إلى الحافلة من الموقف المحدد لك وفي الوقت المحدد  •

إذا كانت الحافلة قد غادرت، أو تأخرت أكثر من 15 دقيقة اتصل بـ  • 
(720( 423-4624

مالحظة: قد تتأخر الحافالت في أول أسبوعين من المدرسة، أو في األيام التي   •  
يتساقط فيها الثلج، أو بسبب الزحام

عند موقف الحافلة
احترم الممتلكات الموجودة حول موقف الحافلة. ال تلقي بالقمامة وال   •

تمشي فوق المساحات المزروعة
استعد للصعود إلى الحافلة، وقف بعيًدا عن الشارع/حافة الرصيف   •

مراعًيا السالمة
مالحظة: سائق الحافلة ال يستطيع أن يستخدم آلة التنبيه لتنبيه الركاب   •  

بوصوله. الرجاء الحضور في الموعد المحدد

ابتعد عن مناطق الخطر )انظر الصورة أدناه(  •

جهز بطاقة Pass+ للصعود إلى الحافلة  •

ركوب الحافلة
يجب على جميع التالميذ استخدام بطاقة Pass+ الخاصة بهم يومًيا!  •

ابقى في مقعدك مواجًها األمام  •
ابعد قدميك ورجليك عن الممر في المنتصف  •

احرص على أن يكون كل جسمك داخل الحافلة  •
ال تقم بحجز المقاعد  •

استخدم األصوات المنخفضة أثناء ركوب الحافلة المدرسية لتجنب تشتيت   •
انتباه سائق الحافلة

األشياء كبيرة الحجم والخطرة ممنوعة في الحافلة المدرسية  •
ألواح التزلج واألدوات الرياضية يجب أن توضع داخل حقيبة تحتويها   •

تماًما

الخروج من الحافلة
•  ُيسمح للتالميذ الخروج عند موقف الحافلة المحدد لهم فقط

إذا كانت هناك حاجة للنزول في مكان مختلف، فيجب الحصول على إذن   •
كتابي من ولي األمر وموظف إداري من المدرسة
ابقى جالًسا حتى تتوقف الحافلة تماًما ويفتح الباب  •

تعليمات خاصة
التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة: يجب على ولي األمر أو الوصّي أو    •
شخص آخر بالغ مكلّف أن يكون في انتظار الحافلة إذا كانت التعليمات 

لدى السائق تنص على أن ال يترك التلميذ بمفرده. 
يجب أن يكون في انتظار كل تلميذ من تالميذ رياض األطفال والتعليم   •
ض تالميذ رياض  المبكر ECE في فترة منتصف اليوم ولي أمر مفوَّ
األطفال المنصرفون في نهاية اليوم سوف ينزلون عند موقف الحافلة 
ض، ولن يتركوا  المحدد لهم بصحبة أخ أو أخت أو شخص بالغ مفوَّ

بمفردهم.
التالميذ الذين ال يمكن تركهم بمفردهم ولم يكن في انتظارهم شخص   •
بالغ، سيبقون في الحافلة وسيستمرون في خط السير. والنتيجة أنهم 

سيصلون إلى المحطة النهائية.

سلوك التلميذ في الحافلة 
ابدي االحترام واستعمل الكلمات الرقيقة وبدي السالمة   •

قبل أي شيء
مخالفات السلوك الحاد: السلوك الحاد يتضمن: الكالم   •
المسيئ/غير الالئق، الِعَراك/العدوان البدني، التحرش/

التسلط، اإلضرار بالممتلكات/التخريب، السرقة، السلوك 
الجنسي، مواجهة موظفي النقل والمواصالت بطريقة 

عدوانية.
التسلط: في مدارس دنفر العامة ال تسامح على اإلطالق   •

مع التسلط. أي تلميذ يتعرض للتسلط أو يشعر بعدم األمان 
مطلوب منه إبالغ ما يساورة من قلق لسائق الحافلة أو 

مساعده على الفور.

يحتفظ النقل والمواصالت بحق تعليق امتياز ركوب الحافلة 
لألنشطة التي تقام بعد الدوام المدرسي وللركاب المستثنيين 
أو من لديه من التالميذ مخالفات بسبب السلوك المتطرف 

وذلك عندما يشكل التلميذ خطًرا على اآلخرين في الحافلة. 
قد يواجه التلميذ كذلك عواقب من مدرسته وفًقا لسياسة 

المجلس المعمول بها.

 

مواصالت بديلة
ركوب الدراجة إلى المدرسة:  •
ارتدي خوذة وعدة السالمة  •  

سر في االتجاه الصحيح/نفس اتجاه سير المرور  •  
انتبه للمرور  •  

سر في خط مستقيم  •  
قف في نهاية الممرات قبل دخول الشارع  •  

المشي إلى المدرسة:  •
سيروا مًعا  •  
كن مرئًيا  •  

انتبه للمرور  •  
اعبر الشارع مراعًيا السالمة عند تقاطع الطرق ومن   •  

الرصيف في كل المرات
التزم بعالمات المرور واإلشارات وطع حارس عبور   •  

المشاه

قف! بالقانون!

المصابيح الوامضة   •
تعني قف

يوجد أطفال  •

ال تتقدم حتى تتوقف   •
 المصابيح الحمراء 

عن الوميض


