የ2015-16 የጋራ-መዳረሻ /SHARED-ACCESS/ ትራንስፖርት ለደቡብ-ምሥራቅ ዴንቨር የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
አጠቃላይ መረጃ
በአዲሱ የደቡብ-ምሥራቅ የትራንስፖርት ዞን የሚኖሩ ሁሉም የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በዞናቸው ውስጥ ወደሚገኝ የትኛውም ት/ቤት
የትራንስፖርት አማራጮችን ለመጠቀም ብቁ (የሚፈቀድላቸው) ይሆናሉ። ይህም ሃምፕደን ሃይትስን /Hampden Heights/፣ ሳሙኤልስን /Samuels/
እና ሆልምን /Holm/ ያካትታል።
የሚኖሩበት የትም ይሁን የትም ሁሉም የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በዞኑ ውስጥ አዲስ የትራንስፖርት ሥርዓትን ለመጠቀም ብቁ
(የሚፈቀድላቸው) ናቸው።
ሁሉም ፌርማታዎች ከማንኛውም ተማሪ መኖሪያ እስከ አንድ ማይል ድረስ ርቀት ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። አብዛኛዎቹ ፌርማታዎች ሊገኙ የሚችሉት፣
በት/ቤቶች፣ በፓርኮች ወይም በማኅበረሰብ-አቀፍ ፌርማታዎች ላይ ይሆናል።
የልጅዎን የአውቶቢስ የጊዜ ሰሌዳ ለማዘጋጀት እንዲረዳዎ የትራንስፖርት አውቶቢስ የጊዜ ሰሌዳ በጁን 2015 ውስጥ ይሰጣል።

የደቡብ-ምሥራቅ ዴንቨር የጋራ-መዳረሻ /SHARED-ACCESS/ ዞን የአውቶቢስ ሥርዓት፦
ሥርዓቱ ቢጫ የት/ቤት አውቶቢሶችን በመጠቀም ይሰራል።
ተማሪዎች በደቡብ-ምሥራቅ ዴንቨር ዞን ውስጥ በአውቶቢሱ ወደማንኛውም መሳፈር ይችላሉ። በዞኑ ውስጥ በዲስትሪክት የሚመሩ ት/ቤቶች ሁሉም
የትራንስፖርት አገልግሎቱ ተጠቃሚ ይሆናሉ።
ሥርዓቱ ተማሪዎች በዞናቸው ውስጥ ወደሚገኝ ት/ቤት የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት ፌርማታው ድረስ እንዲመጡ ይጠይቃል።
የልጅዎ ት/ቤት ከፌርማታው የቀረበ ከሆነ ትራንስፖርት አያስፈልግም።
የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች አውቶቢሱን ለመጠቀም ከእኩያዎቻቸው ይልቅ የተሻሉ እድሎች አላቸው።

ስለ ትራንፖርት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQs)
በአሁኑ ጊዜ አውቶቢሱ ልጀን የሚወስደው/ዳት ከቤቴ አጠገብ ወይም ከቤቴ ፊትለፊት ነው። የአውቶቢስ ሥርዓቱን ለምን ነው የምትለውጡት? የአሁኑ
የአውትቶቢስ ሥርዓት በተወሰኑ ት/ቤቶች ውስጥ ለሚማሩ ብቁ ለሆኑ (ለሚፈቀድላቸው) ተማሪዎች ብቻ ነው። አዲሱ የአውቶቢስ ሥርዓት በዞኑ ውስጥ
ማንኛውንም ት/ቤት ለሚከታተሉ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤትን ለሚከታተሉ ተማሪዎች ሙሉ (100%) ብቁነትን (ፈቃድን) ይሰጣል። የአዲሱ የአውቶቢስ ፌርማታ
አሁንም ከቤትዎ ከ1 ማይል በላይ የማይርቅ ሆኖ እንደ ት/ቤት፣ ፓርክ፣ ወይም የማኅበረሰብ ፌርማታዎች ያሉ አመች ሥፍራዎች ላይ ይሆናል።
ሥርዓቱ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን እንዴት ያገለግላል?
አውቶቢሶች የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን ከየቤቶቻቸው ለሰብሰብ ከዋና መስመሩ ይወጡ እና ሌሎች ተማሪዎችን ለማሳፈር ወደ ዋናው መስመር ይመለሳሉ።
ልጄ ከደቡብ-ምሥራቅ የትራንስፖርት ዞን የሚኖር/የምትኖር ከሆነ እና ከዞኑ ውጭ የሆነ ት/ቤት መማር ቢፈልግስ/ብትፈልግስ? ከዞኑ ውጭ ወደዚያ ት/ቤት የሚሄድ
አውቶቢስ ካለ እና ክፍት ወንበር ካለው ተማሪዎቹ ይህን አውቶቢስ መጠቀም ይችላሉ። ተማሪዎች የትራንስፖርት ልዩነት /exception/ ቅጽን እንዲሞሉ ይጠየቃሉ።
ይህ መረጃ ለወላጆች መቼ ይሰጣል?
በትራንስፖርት ሥርዓቱ ውስጥ ተሳታፊ ት/ቤቶች በትራንስፖርት አገልግሉ ድር ጣቢያ ላይ http://transportation.dpsk12.org መገኘት ይችላሉ።ረቂቅ ፌርማታ ሰዓቶች
ገና በመጠናቀቅ ላይ ናቸው፣ እናም በጁን 2015 ውስጥ ይደርሳሉ። በዞኑ የትራንስፖርት አገልግሎት ውስጥ የሚሳተፉ ት/ቤቶች መረጃዎችን ወደ ቤት በመላክ
ለቤተሰቦች ያሳውቃሉ። ት/ቤቱ ያለው የቤትዎ አድራሻ ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።

ልጄ በማግኔት ፕሮግራም ውስጥ ቢሆን/ብትሆን የትኛውን አውቶቢስ መጠቀም እንዳለበት/ባት እንዴት ነው መወሰን የምችለው?
ከክልሎች ውጭ የሆኑ የማግኔት ት/ቤቶች የዞኑ ሰርቪስ አካል አይደሉም። ለትራንስፖርት አገልግሎቱ ብቁ የሚሆኑ (የሚፈቀድላቸው) ተማሪዎች ኦገስት 2015
ውስጥ መረጃው ይደርሳቸዋል። ለዚህ አገልግሎት (ሰርቪስ) ምንም ለውጥ አይደረግም።
ልጄ ፌርማታ ላይ መድረስ ያለበት/ባት በምን ሰዓት ነው? ት/ቤት የሚደርሱትስ በስንት ሰዓት ነው?
ተማሪዎች ከተመረጠው/ከተወሰነው የመሳፈሪያ ሰዓት 10 ደቂቃ ቀደም ብለው መድረስ ይገባቸዋል። ተማሪዎች ት/ቤት የሚደርሱት ከት/ቤት ደወል ሰዓት ከ20-25
ደቂቃ በፊት መድረስ የለባቸውም። ት/ቤቱ በምን ያህል ሰዓት ቀድሞ ቁርስ እንደሚያበላ ለማጣራት እባክዎ ት/ቤትዎን ያነጋግሩ። ከዚያም ተማሪዎች በሚፈለገው
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ሰዓት እንዲደርሱ የአውቶቢሱን እና ተማሪዎች ሊደርሱበት የሚገባውን ሰዓት ለመወሰን የአውቶቢሱን የጊዜ ሰሌዳ ይመልከቱ።
ልጆቼ አውቶቢሱን መጠበቅ ያለባቸው የት ነው? አውቶቢሱንስ እንዴት ይለዩታል?
እያንዳንዱ ት/ቤት የአውቶቢስ ፌርማታ ቦታዎችን በሚገባ ለይቶ በኦገስት ውስጥ በሚላኩ የተማሪ ትራንስፖርት ደብዳቤዎች ያሳውቃል። አውቶቢሶች በተጓዦች
የፊትለፊት መስኮት የሚሄዱበትን መስመር የሚያሳይ ጽሑፍ አላቸው። ወላጆች እና ተማሪዎች የሚጠቀሙትን አውቶቢስ የመስመር ቁጥር እንዲያውቁ
ይበረታታሉ።
የትራንስፖርት አገልግሎቱ ለልጄ እንዴት ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ያቀርባል?
የተማሪዎች ደህንነት የወላጆች፣ የተማሪዎች እና የት/ቤቶች የጋራ ጥረት ነው። ይህ ትብብርን የሚጠይቅ ተግባር ሲሆን ይህን የትራንስፖርት ሥርዓት የተሳካለት
ለማድረግ ሁሉም እንዲሰራ ያስፈልጋል። በፌርማታዎች ለሚኖር ትንኮሳ እና ድብድብ ወይም ግጭት ምንም ትዕግስት አይኖርም። የትራንስፖርት አገልግሎቱ
የአዎንታዊ ባሕርይ እርምትና ድጋፍ ሥርዓትን /Positive Behavior Intervention Support System/ ይጠቀማል። ሾፌሩ ባሕሪዎችን ለማረም እና የተማሪ
ደህንነትን ለማረጋገጥ ማናቸውንም ጉዳዮች ለመቀልበስ ጥረት ያደርጋል። አሉታዊ ባሕሪን በተደጋጋሚነት የሚያሳዩ ተማሪዎች በአውቶቢሱ የመጠቀም
መብታቸውን ያጣሉ። ስለ PBIS ፕሮግራም ዝርዝር መረጃዎች በDPS የትራንስፖርት ድር ጣቦያ ላይ፦ http://transportation.dpsk12.org ማግኘት ይችላሉ።
ልጄ አውቶቢሱ ላይ መሳፈሩን/ሯን ማን ያውቃል?
በ2013 በተጀመረው በ+Pass በመታገዝ የDPS ተሳፋሪ ተማሪዎች ሥርዓት ት/ቤቶች እና ወላጆች አሁን ቀላልና የእውነተኛ-ሰዓት ወደሆነው ይህ መረጃ መዳረሻ
አላቸው። ወላጆች የልጃቸውን ት/ቤት ማነጋገር ወይም የአባልነት መረጃ በወላጆች ፖርታሉ አማካኝነት ማድረስ ይችላሉ። በDPS ውስጥ ቢጫ የት/ቤት አውቶቢስ
የሚጠቀሙ ለትራንስፖርት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች በሙሉ +Passቸውን እንዲይዙ ይጠበቃሉ። ለተጨማሪ መረጃ ት/ቤትዎንያነጋግሩ ወይም
http://transportation.dpsk12.org ን ይጎብኙ።
ልጄ የተለየ ፌርማታ ላይ መውረድ ቢፈልግ/ብትፈልግስ?
የትራንስፖርት አገልግሎቱ ተማሪዎች ሁልጊዜም የተመደቡላቸው ፌርማታዎች ላይ እንዲወርዱ ያበረታታል፣ ሆኖም ግን ተማሪዎችን የተለየ ፌርማታ ከመውረድ ማገድ
አንችልም።
ልጄ አውቶቢሱ ቢያመልጠውስ/ጣትስ?
አንድ ተማሪ መውረጃ ፌርማታው ቢጠፋበት ወይም ቢረሳው፣ ለሾፌሩ መንገርና አውቶቢሱ ውስጥ መቆየት አለበት። ሾፌሩም ተማሪው/ዋ የመውረጃ
ፌርማታው/ዋ እንደጠፋበት/ባት እና ሁሉም ተማሪዎች ጨርሰው ከወረዱ በኋላ ወደ ትክክለኛ መውረጃው/ዋ ሊያደርሰው/ሳት እንደሚችል በመግለጽ ወደ
ሬዲዮ መልእክት ማሰራጫው /radio dispatch/ ያሳውቃል።
ልጄን ማግኘት ካልቻልኩ ለማን ነው መደወል ያለብኝ?
ወደ ሬዲዮ መልእክት ማሰራጫው በ720-423-4624 ይደውሉ፤ የሚሰራበት ሰዓት ከ5:45 ኤ.ኤም እስከ 6 ፒ.ኤም. ነው። ወይም ለደህንነት እና ፀጥታ በ720-4233911 ይደውሉ። ተማሪዎች የእነሱን +Pass ከተጠቀሙ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭዎች የተማሪዎቹን ቦታቸውን በፍጥነት ለመለየት ያስችላቸዋል። በአሁኑ ጊዜ
+Pass የያዙ ተማሪዎች ወደ አውቶቢሱ ሲሳፈሩ እና ከአውቶቢሱ ሲወርዱ ሁልጊዜ +Passቸውን እስካን /scan/ ማድረግ አለባቸው።
ስለ መሳፈሪያ እና መውረጃ ፌርማታዎች ጥያቄ ቢኖረኝ ለማን መደወል እችላለሁ?
በሥ.ቁ. 720-423-4600 የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍልን ወይም ደግሞ ወደ ት/ቤትዎ ይደውሉ። ለማንኛውም አዳዲስ ለውጦች (ዝመናዎች) ድረ ገጻችንም፡ http://transportation.dpsk12.org ወይም የወላጆች መግቢያ (ፖርታልን) መጎብኘት ይችላሉ።
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