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معلومات عامة

كل تالميذ المدارس االبتدائية الذين يعيشون في منطقة النقل الجديدة في الجنوب الشرقي سيكونون مؤهلين للوصول إلى خيارات النقل ألي ‹ 

(.( وهولم )( وصامويلز )هذا يتضمن مدارس هامبدن هايتس )مدرسة في منطقتهم. 

 كل تالميذ المدارس االبتدائية، بغض النظر عن مكان سكنهم، سيكونون مؤهلين الستخدام نظام النقل الجديد في منطقتهم.‹ 
ا كحد أقصى عن أي منزل من منازل التالميذ.كل مناطق وقوف الحافالت التابعة لخدمة النقل قد تقع على بعد م‹   معظم مناطق الوقوف يالا واحدا

 ستقع عند المدارس أو المتنزهات أو مناطق الوقوف العامة.
ليساعدك على وضع جدول زمني للحافلة خاص بطفلك سيتوفر الجدول الزمني لحافلة النقل في يونيو ‹ 

ترك في جنوب شرق دنفر:نظام الحافلة للمناطق ذات الوصول المش

 النظام سيعمل باستخدام حافالت المدارس الصفراء.‹ 
 عيمكن للتالميذ ركوب الحافلة إلى أي مدرسة تقع ضمن منطقة جنوب شرق دنفر. جميع المدارس التي تدار من قبل المنطقة التعليمية والتي تق‹ 

ا من الخدمة.  ضمن المنطقة ستكون جزءا
يتطلب النظام من التالميذ الذهاب إلى مكان وقوف الحافلة ليتم توفير النقل إلى منطقة المدرسة.‹ 

 إذا كانت المدرسة أقرب من مكان وقوف الحافلة، فأن النقل غير مطلوب.‹ 

سيكون للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة فرص إضافية لركوب الحافلة مع زمالئهم.‹ 

األسئلة الشائعة لخدمة النقل

في الوقت الحالي تتوقف الحافلة ألخذ تلمیذي بالقرب من محل سكني أو أمام منزلي. لماذا تغیرون نظام الحافالت؟ 
یتوفر نظام الحافالت الحالي فقط للتالمیذ المؤھلین الذین یلتحقون بمدارس معینة. سیوفر نظام الحافالت الجدید أھلیة النقل لـ % من تالمیذ المدرسة االبتدائیة 

الذین یلتحقون بأي مدرسة في منطقتك. مناطق وقوف الحافالت الجدیدة ستبقى على بعد أقل من میً ال واحًدا عن منزلك وستقع في مكان آمن مثل مدرسة أو متنزه 
أو منطقة وقوف عامة. 

 كيف سيخدم نظام الحافالت التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة؟

رين.ختنحرف" الحافالت عن مسارها الرئيسي لتلتقط التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في منازلهم ومن ثم ترجع إلى مسارها لتلتقط التالميذ اآلسوف "

إذا كانت هناك حافلة متوفرة تذهب إلى المدرسة من خارج ماذا لو كان تلميذي يعيش في منطقة نقل جنوب شرق دنفر ويرغب بااللتحاق بمدرسة خارج المنطقة؟ 
 المنطقة وفيها مقاعد متوفرة، فيمكن للتلميذ الوصول إلى وسيلة النقل هذه . يتطلب من التالميذ إكمال استمارة استثناء النقل.

متى سيتم نشر هذه المعلومات مع أولياء األمور؟

. وضع اللمسات األخيرة ألوقات ل على الموقع اإللكتروني للنقل على يمكن إيجاد المدارس المشاركة في نظام النق

ا في يونيو  ا وسيكون متوفرا ن خالل إرسال . ستتواصل كل المدارس المشاركة في النقل حسب المنطقة مع العوائل موقوف الحافالت اليزال مستمرا

 معلومات إلى المنزل. من المهم التأكد أن عنوان منزلك صحيح مع مدرستك.
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 ماذا لو كان تلميذ في برنامج مدرسي متخصص، كيف لي أن اعرف أي حافلة يركبون؟

. ليس هنالك ذ المؤهلين للنقل سيتلقون معلوماتهم في أغسطس إن المدارس المتخصصة الواقعة خارج المناطق لم تعتبر جزءا من خدمة المنطقة. التالمي

 تغييرات ستطرأ على هذه الخدمة.

ما هو أقرب وقت يجب على تلميذي الوصول فيه إلى موقف الحافلة أو يتم إيصاله إلى المدرسة؟

-التالميذ الذين يتم توصيلهم إلى المدرسة يجب أن ال يحضروا قبل دقائق قبل وقت الوقوف المحدد.  يجب على التالميذ الوصول إلى موقف الحافلة بفترة 

لة لزمني للحافدقيقة قبل وقت جرس المدرسة. الرجاء التأكد من مدرستك لتحديد ما هو أقرب وقت ُتفتح المدرسة لتقدم اإلفطار. ومن ثم تأكد من الجدول ا 

ا بالوقت المرجو للوصول إلى مدرستهم.لتحديد الحافلة والوقت الذي يجب أن يكون التلميذ متوا جداا في الموقف قياسا

 أين يجب أن ينتظر تلميذي الحافلة وما مدى قدرتهم على تحديد الحافلة؟

فتة على لك الهنا كل مدرسة ستحدد بوضوح أماكن االلتقاط/النزول التي تم تحديدها وتبليغها من خالل رسائل نقل التلميذ التي تم إرسالها في أغسطس. سيكون
 ها.ب أن يركبوالزجاج األمامي من جانب الركاب والتي ستحدد مسار الحافلة. سيتم تشجيع التالميذ وأولياء األمور على معرفة رقم مسار الحافلة التي يج

 كيف يمكن للنقل أن يوفر بيئة آمنة لطفلي؟

ا.  تعد السالمة للتالميذ جهود مشتركة ألولياء األمور والتالميذ والمدارس. هذه جهود تعاونية ونطلب من كل شخص أن يعمل لجعل نظام النقل الجديد هذا ناجحا
لج السائق كل سيعاسيكون هناك نسبة صفر من التسامح مع التسلط على اآلخرين والشجار في مواقف الحافالت. يستخدم النقل نظام دعم وتدخل السلوك اإليجابي. 

وضمان سالمة التلميذ. التالميذ الذين يتصرفون بصورة سلبية ومستمرة قد يخسرون امتيازات ركوب الحافلة. يمكن  المخاوف في محاولة إلعادة توجيه السلوك

.إيجاد المعلومات التفصيلية عن برنامج دعم وتدخل السلوك اإليجابي على موقع النقل في مدارس دنفر العامة على

كيف سأعرف أن طفلي في الحافلة؟

 ، أصبح للمدارس وألولياء األمور، وهي نظام ركوب التالميذ في مدارس دنفر العامة والتي أصبحت متوفرة في بوجود بطاقة 

يمكن ألولياء األمور االتصال بمدرسة تلميذهم أو الدخول على معلومات الركوب من خالل بوابو أولياء األمور وصول في الوقت الحقيقي لهذه المعلومات.  
+ (. من المتوقع من كل التالميذ المؤهلين للنقل في مدارس دنفر العامة والذين يركبون حافلة المدرسة الصفراء أن يستخدموا بطاقة )

.من المعلومات، يرجى االتصال بمدرستك أو زيارة  دالخاصة بهم. للمزي

 ماذا لو اختار طفلي النزول في منطقة وقوف حافلة مختلفة؟

الرغم من ذلك فأننا ال نستطيع منع التلميذ من النزول في منطقة وقوف مختلفة.سيشجع النقل التالميذ على النزول منطقة وقوف الحافلة المحددة لهم، على 

 ماذا لو فات طفلي موقف الحافلة المخصص له؟

فاته و بأن التلميذ ديإذا فاته أو نسى التلميذ النزول في موقف الحافلة المخصص لهم، فيجب عليهم تبليغ السائق والبقاء في الحافلة. سيبلغ السائق منسق الرا
 في موقف الحافلة الخاص به وسيتم توصيلهم إلى الموقف الصحيح بعد إتمام كل التوقفات. النزول

بمن يجب أن اتصل إذا لم أستطيع إيجاد طفلي؟

 م أو اتصل بقسم األمن والسالمة على الرقم ص إلى  ، ساعات العمل من الساعة 4624-423-720اتصل بمنسق الراديو على الرقم 

ا . إذا كان التالميذ يستخدمون 720-423-3911  ا على التالميذ الذين بحوزتهم حاليا + مسحها ، فسيتيح للنقل تتبع مكانهم بسرعة. يجب دائما

ا عند الركوب والنزول من الحافلة. إذا لم يكن بحوزة تلميذك بطاقة، فيجب عمل طلب من خالل مدرستك لتستلم بطاقة مرور بديلة. ضوئيا

 إذا كان عندي سؤال يتعلق بمكان الركوب أو النزول، بمن يجب أن اتصل؟

ا على 4600-423-720اتصل على قسم النقل على الرقم  ، أو مدرستك. باستطاعتك زيارة الموقع اإللكتروني أيضا

 أو بوابة أولياء األمور لالطالع على التحديثات.
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