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ေဆာ့သ္အိစ္ (SOUTHEAST) ဒင္းဗား မူလတန္းေက်ာင္း  
မွ်ေဝ-သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ရရိွႏုိင္မႈ၊ 2015-16 

 

အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  

 အသစ္ အေရွ႔ေတာင္ (new Southeast) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဇုန္အတြင္း ေနထုိင္ၾကသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးသည္၊ သူတုိ႔၏ဇုန္အတြင္းရိွ 

မည္သည့္ ေက်ာင္းသုိ႔မဆုိ ႀကိဳပုိ႔ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခံစားရရိွခြင့္ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ Hampden Heights, Samuels, ႏွင့္ Holm ေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 

 မူလတန္းေက်ာင္းသား အားလုံးသည္၊ သူတုိ႔မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဇုန္အတြင္းရိွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိ ခံစားရရိွႏုိင္မည္။  

 ေက်ာင္းသား၏အိမ္မွ တစ္မုိင္အကြာအေဝးအတြင္းရိွ၊ ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ မည္သည့္မွတ္တုိင္၌မဆုိ ဆင္း-တက္ႏုိင္သည္။ မွတ္တုိင္အမ်ားစုသည္ 

ေက်ာင္းမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ လူေနရပ္ရြာ အေျချပဳ မွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ထားရိွသည္။ 

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဘတ္စ္ကားအခ်ိန္စရင္းကုိ 2015 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသား၏ ဘတ္စ္ကားအခ်ိန္ဇယားအတြက္ သင့္ကုိ 

အေထာက္အကူ ျပဳေစမည္ ျဖစ္သည္။  

 

အေရွ႔ေတာင္ေဒသ ဒင္းဗား မွ်ေဝ ဘတ္စ္ကားရရွိႏိုင္မႈ ဇုန္ စနစ္ 

 ယင္းစနစ္တြင္ အဝါေရာင္ေက်ာင္း ဘတ္စ္ကားမ်ားအသုံးျပဳၿပီး ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အေရွ႔ေတာင္ ဒင္းဗားဇုန္အတြင္းရိွ မည္သည့္ေက်ာင္းသုိ႔မဆုိ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကားစီးနင္းႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္မွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေက်ာင္းမ်ား 

သည္ ဇုန္အတြင္းရိွပါက၊ ယင္းေက်ာင္းအားလုံးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္သည္။  

 ယင္းစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကားမွတ္တုိင္ေနရာသုိ႔ လာေရာက္ရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ ဇုန္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

 အကယ္၍ ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းသည္ ကားမွတ္တိုင္ထက္ နီးကပ္ပါက၊ ႀကိဳပို႔ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။  

 အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၊ သူတုိ႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ႀကိဳပုိ႔ရရိွရန္ အခြင့္အလမ္း ပုိမ်ားသည္။  
 

 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ မၾကာခဏ ေျဖဆုိရေသာ ေမးခြန္းမာ်း  

ယခုအခါတြင္ မိမိ၏အိမ္အနီး၊ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေရွ႔တြင္ မိမိ၏ေက်ာင္းသားကုိ ဘတ္စ္ကားလာႀကိဳပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ သင္တုိ႔က ဘတ္စ္ကားစနစ္ကုိ 

ေျပာင္းလဲရပါသနည္း။  

လက္ရိွဘတ္စ္ကားနစ္စသည္ အခ်ဳိ႔ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကားစီးနင္းခြင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကား 

စနစ္အသစ္အရ သင္၏ဇုန္အတြင္းရိွေနသည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းမဆုိ တက္ေရာက္ေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား 100% အတြက္ ႀကိဳပုိ႔ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ဘတ္စ္ကားစနစ္အရ သင္၏အိမ္မွ တစ္မုိင္မေဝးကြာေသာ ေနရာတြင္ ဘတ္စ္ကားရပ္နား မွတ္တုိင္မ်ား ရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္း၊ ပန္းျခံ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

လူေနရပ္ရြာ မွတ္တုိင္ စသည့္ လုံျခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

  

အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘတ္စ္ကားစနစ္က မည္သုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသနည္း။  

ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏အိမ္တြင္ ႀကိဳပုိ႔ရန္ “လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း” ေမာင္းပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္မွသာ အျခား 

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သယ္ယူရန္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ျပန္လာမည္။  

 

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက အေရွ႔ေတာင္ဒင္းဗား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဇုန္တြင္ ေနထုိင္ၿပီး၊ ဇုန္ျပင္ပတြင္ ေက်ာင္းတက္ပါက မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။  

အကယ္၍ ဇုန္ျပင္ပရွိေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေသာ ဘတ္စ္ကားရရွိႏိုင္ပါက၊ ထိုင္ခံုေနရာ ရွိပါက၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳပုိ႔ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ခၽြ င္းခ်က္ပုံစံကုိ ျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
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2015 

မိဘမ်ားထံသုိ႔ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မွ်ေဝသိရိွေစမည္နည္း။  

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ယင္းဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ http://transportation.dpsk12.org တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ကားေရာက္ရိွမည့္ 

အခ်ိန္ မူၾကမ္းကုိ အေခ်ာသတ္ ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ 2015 ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရရိွႏုိင္ပါမည္။ ဇုန္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးက 

မိသားစုမ်ား၏ အိမ္သုိ႔ သတင္း ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ေက်ာင္းရိွ သင္၏အိမ္လိပ္စာ ေသခ်ာမွန္ကန္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  
 
 

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ မဂၢနက္အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ပါက မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။ မည္သည့္ကားစီးရမည္ကုိ မိမိက မည္သုိ႔ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္နည္း။  

ေဒသျပင္ပရွိ မဂၢနက္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဇုန္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ပါ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသား 

မ်ားသည္ 2015 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ သူတုိ႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွပါမည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲ ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။  

 

ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္သုိ႔ ေက်ာင္းသား မည္မွ်ေစာစြာ ေရာက္ရန္ လုိအပ္သနည္း။ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသုိ႔ မည္သည့္အခ်ိန္ ခ်ေပးရမည္နည္း။  

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကားေရာက္ရိွခ်ိန္ထက္ 10 မိနစ္ေစာ၍ မွတ္တုိင္သုိ႔ ေရာက္ရိွသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ခ်ေပးမည့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္း မထုိးမီ 20-25 မိနစ္ထက္ ေစာ၍ မေရာက္ရိွေစသင့္ပါ။ ေက်ာင္းတြင္ မည္မွ်ေစာစီးစြာ နံနက္စာေကၽြ းေမြး 

သည္ကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသုိ႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမးျမန္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဘတ္စ္ကား အခ်ိန္ဇယားကုိၾကည့္၍ ေက်ာင္းသုိ႔ လုိလားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ 

မွတ္တုိင္သုိ႔ မည္သည့္အခ်ိန္ေရာက္ရိွသင့္သည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   

 

မိမိေက်ာင္းသားက မည္သည့္ေနရာတြင္ ဘတ္စ္ကား ေစာင့္ရမည္နည္း။ ဘတ္စ္ကားကုိ မည္သုိ႔ သိရိွႏုိင္သနည္း။  

ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ တိက်သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းႀကိဳ/ ပုိ႔ ေနရာမ်ား ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အိမ္သုိ႔ ပုိ႔ေပးမည့္ ေက်ာင္းသား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကိစၥ 

စာတြင္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ ေရွ႔ဆုံး လူစီးခုံျပဴတင္းေပါက္မ်ား၌ ဘတ္စ္ကားသြားေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ ေၾကညာစာကဒ္ျပား ရိွပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔စီးနင္းရမည့္ ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္း နံပါတ္မ်ားကုိ သိရိွေလ့လာထားရန္ 

တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

 

မိမိကေလးအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက မည္သုိ႔ လုံျခံဳေသာဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားပါသနည္း။  

ေက်ာင္းသားအတြက္ လံုျခံဳေရးသည္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ ယခု 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ လူတုိင္းက ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိိင္မ်ားတြင္ ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ 

တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားကုိ လုံးဝသည္းညည္းခံမည္ မဟုတ္ပါ။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ပ့ံပုိးမႈစနစ္ကုိ အသုံး 

ျပဳပါသည္။ ကားေမာင္းသူ ဒ႐ုိင္ဘာက ျပႆနာမ်ားအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲေစျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ 

ႀကိးဳပမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေက်ာင္းသားတြင္ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား ဆက္လက္ရိွေနပါက၊ ေက်ာင္းကားစီးနင္းခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ ဆုံး႐ႈံးမည္ 

ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ပ့ံပုိးျခင္း (PBIS) အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကုိ DPS သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ 

http://transportation.dpsk12.org. တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။    

 
မိမိကေလးသည္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ ရိွေနေၾကာင္း မည္သုိ႔ သိရိွႏုိင္မည္နည္း။  

+Pass ကဒ္ျပားႏွင့္အတူ DPS ေက်ာင္းသားမ်ား ကားႀကိဳပုိ႔မႈစနစ္ကုိ 2013 ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘ 

မ်ားသည္ အလြယ္တကူ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားက သူတုိ႔၏ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္၍၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ကားႀကိဳပုိ႔ သတင္းမ်ားကုိ မိဘမ်ားဝက္ေပၚတယ္ (Parent Portal) မွတဆင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ခံစားခြင့္ရိွေသာ DPS ေက်ာင္းသားအားလုံး၊ 

အဝါေရာင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကုိ စီးနင္းသူတုိင္းသည္၊ သူတုိ႔၏ +Pass ကုိ အသုံးျပဳၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရိွႏုိင္ 
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ရန္၊ သင္၏ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ၊ သုိ႔မဟုတ္  http://transportation.dpsk12.org. သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။  

 
မိမိကေလးက အျခားကားမွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ဆင္းသက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက မည္သုိ႔ ျဖစ္မည္နည္း။  

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္တုိင္တြင္သာ ဆင္းရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားမွတ္တုိင္ 

မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆင္းၾကသည္ကုိ မိမိတုိ႔ ကာကြယ္တားဆီး၍ မရႏုိင္ပါ။  

 

မိမိကေလးက အကယ္၍ ေက်ာင္းကား လြတ္သြား/ မမွီလွ်င္ မည္သုိ႔လုပ္မည္နည္း။  

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ သူတို႔၏ ကားမွတ္တိုင္ကို ေက်ာ္လြန္သြားပါက၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရန္ ေမ့ေနပါက၊ ကားေမာင္းသူ ဒ႐ိုင္ဗာကို အသိေပးၿပီး၊ ကား 

ေပၚတြင္ပင္ ေနသင့္သည္။ ဒ႐ိုင္ဘာက ေရဒီယိုမွ ေက်ာင္းသား ကားမွတ္တိုင္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း၊ သူ/သူမကို အျခားမွတ္တိုင္မ်ား အသီးသီးတြင္ ခ်ေပးၿပီး 

ေနာက္၊ မွတ္တိုင္အမွန္တြင္ ျပန္လည္ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္။  

 

မိမိကေလးကုိ ရွာမေတြ႔ပါက မည္သူ႔ကုိ ဖုန္းေခၚဆုိရမည္နည္း။  

ေရဒီယုိ ဆက္သြယ္ေရးဌာနသုိ႔ ဖုန္း 720-423-4624 တြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း (5:45 a.m. မွသည္ 6 p.m. အထိ) ေခၚဆုိပါ။ သုိ႔မဟုတ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္း 

ရွင္းေရးဌာနသုိ႔ ဖုန္း 720-423-3911 တြင္ ေခၚဆုိပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ သူတို႔၏ +Pass အသုံးျပဳပါက၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ 

ေနရာကုိ အလွ်င္အျမန္ ေျခရာခံရန္ လြယ္ကူပါသည္။ လက္ရိွ +Pass ကဒ္ျပား ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၊ အစဥ္သျဖင့္ ဘတ္စ္ကားေပၚတက္-

ဆင္းခ်ိန္တြင္ ကဒ္ျပားကုိ စကင္ဖတ္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတြင္ ယင္းကဒ္ျပားမရိွပါက၊ သင္၏ေက်ာင္းမွတဆင့္ အစားထိုးကဒ္ျပား ျပန္လည္ရရွိ 

ရန္ ေတာင္းခံသင့္ပါသည္။  

 

ကားႀကိဳ/ပုိ႔ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းရိွပါက၊ မည္သူ႔ကုိ ဖုန္းေခၚဆုိရမည္နည္း။  

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနသုိ႔ ဖုန္း 720-423-4600 သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ေက်ာင္းသုိ႔ ေခၚဆုိပါ။ မိမိတုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ http://transportation.dpsk12.org သုိ႔မဟုတ္ 

မိဘမ်ား ေပၚတယ္ (Parent Portal) သုိ႔လည္း ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားအတြက္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။  


