ေဆာ့သ္အိစ္ (SOUTHEAST) ဒင္းဗား မူလတန္းေက်ာင္း
မွ်ေဝ-သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ရရွိႏိုင္မႈ၊ 2015-16
အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အသစ္ အေရွ႔ေတာင္ (new Southeast) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဇုန္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးသည္၊ သူတို႔၏ဇုန္အတြင္းရွိ
မည္သည့္ ေက်ာင္းသို႔မဆို ႀကိဳပို႔ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ခံစားရရွိခြင့္ရွိသည္။ ယင္းတို႔တြင္ Hampden Heights, Samuels, ႏွင့္ Holm ေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
မူလတန္းေက်ာင္းသား အားလံုးသည္၊ သူတို႔မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဇုန္အတြင္းရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ခံစားရရွိႏိုင္မည္။
ေက်ာင္းသား၏အိမ္မွ တစ္မိုင္အကြာအေဝးအတြင္းရွိ၊ ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ မည္သည့္မွတ္တိုင္၌မဆို ဆင္း-တက္ႏိုင္သည္။ မွတ္တိုင္အမ်ားစုသည္
ေက်ာင္းမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လူေနရပ္ရြာ အေျချပဳ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ထားရွိသည္။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဘတ္စ္ကားအခ်ိန္စရင္းကို 2015 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသား၏ ဘတ္စ္ကားအခ်ိန္ဇယားအတြက္ သင့္ကို
အေထာက္အကူ ျပဳေစမည္ ျဖစ္သည္။

အေရွ႔ေတာင္ေဒသ ဒင္းဗား မွ်ေဝ ဘတ္စ္ကားရရွိႏိုင္မႈ ဇုန္ စနစ္
ယင္းစနစ္တြင္ အဝါေရာင္ေက်ာင္း ဘတ္စ္ကားမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။
အေရွ႔ေတာင္ ဒင္းဗားဇုန္အတြင္းရွိ မည္သည့္ေက်ာင္းသို႔မဆို၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကားစီးနင္းႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းခ႐ိုင္မွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေက်ာင္းမ်ား
သည္ ဇုန္အတြင္းရွိပါက၊ ယင္းေက်ာင္းအားလံုးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္သည္။
ယင္းစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကားမွတ္တိုင္ေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ဇုန္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းသည္ ကားမွတ္တိုင္ထက္ နီးကပ္ပါက၊ ႀကိဳပို႔ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။
အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၊ သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ႀကိဳပို႔ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ မၾကာခဏ ေျဖဆိုရေသာ ေမးခြန္းမ်ား
ယခုအခါတြင္ မိမိ၏အိမ္အနီး၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေရွ႔တြင္ မိမိ၏ေက်ာင္းသားကို ဘတ္စ္ကားလာႀကိဳပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ သင္တို႔က ဘတ္စ္ကားစနစ္ကို
ေျပာင္းလဲရပါသနည္း။
လက္ရွိဘတ္စ္ကားနစ္စသည္ အခ်ဳိ႔ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကားစီးနင္းခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကား
စနစ္အသစ္အရ သင္၏ဇုန္အတြင္းရွိေနသည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းမဆို တက္ေရာက္ေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား 100% အတြက္ ႀကိဳပို႔ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ဘတ္စ္ကားစနစ္အရ သင္၏အိမ္မွ တစ္မိုင္မေဝးကြာေသာ ေနရာတြင္ ဘတ္စ္ကားရပ္နား မွတ္တိုင္မ်ား ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္း၊ ပန္းျခံ၊ သို႔မဟုတ္
လူေနရပ္ရြာ မွတ္တိုင္ စသည့္ လံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘတ္စ္ကားစနစ္က မည္သို႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသနည္း။
ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔၏အိမ္တြင္ ႀကိဳပို႔ရန္ “လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း” ေမာင္းပါမည္။ ထို႔ေနာက္မွသာ အျခား
ေက်ာင္းသားမ်ားကို သယ္ယူရန္ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ျပန္လာမည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက အေရွ႔ေတာင္ဒင္းဗား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဇုန္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး၊ ဇုန္ျပင္ပတြင္ ေက်ာင္းတက္ပါက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။
အကယ္၍ ဇုန္ျပင္ပရွိေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေသာ ဘတ္စ္ကားရရွိႏိုင္ပါက၊ ထိုင္ခံုေနရာ ရွိပါက၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳပို႔ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခၽြင္းခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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မိဘမ်ားထံသို႔ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မွ်ေဝသိရွိေစမည္နည္း။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ယင္းဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ http://transportation.dpsk12.org တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ကားေရာက္ရွိမည့္
အခ်ိန္ မူၾကမ္းကို အေခ်ာသတ္ ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ 2015 ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရရွိႏုိင္ပါမည္။ ဇုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးက
မိသားစုမ်ား၏ အိမ္သို႔ သတင္း ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ေက်ာင္းရွိ သင္၏အိမ္လိပ္စာ ေသခ်ာမွန္ကန္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ မဂၢနက္အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ပါက မည္သို႔ရွိမည္နည္း။ မည္သည့္ကားစီးရမည္ကို မိမိက မည္သို႔ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္နည္း။
ေဒသျပင္ပရွိ မဂၢနက္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဇုန္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ပါ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ 2015 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ သူတို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိပါမည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္သို႔ ေက်ာင္းသား မည္မွ်ေစာစြာ ေရာက္ရန္ လိုအပ္သနည္း။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ ခ်ေပးရမည္နည္း။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကားေရာက္ရွိခ်ိန္ထက္ 10 မိနစ္ေစာ၍ မွတ္တိုင္သို႔ ေရာက္ရွိသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ခ်ေပးမည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္း မထိုးမီ 20-25 မိနစ္ထက္ ေစာ၍ မေရာက္ရွိေစသင့္ပါ။ ေက်ာင္းတြင္ မည္မွ်ေစာစီးစြာ နံနက္စာေကၽြးေမြး
သည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမးျမန္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ဘတ္စ္ကား အခ်ိန္ဇယားကိုၾကည့္၍ ေက်ာင္းသို႔ လိုလားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္
မွတ္တိုင္သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ေရာက္ရွိသင့္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိေက်ာင္းသားက မည္သည့္ေနရာတြင္ ဘတ္စ္ကား ေစာင့္ရမည္နည္း။ ဘတ္စ္ကားကို မည္သို႔ သိရွိႏိုင္သနည္း။
ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ တိက်သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းႀကိဳ/ ပို႔ ေနရာမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အိမ္သို႔ ပို႔ေပးမည့္ ေက်ာင္းသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥ
စာတြင္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ ေရွ႔ဆံုး လူစီးခံုျပဴတင္းေပါက္မ်ား၌ ဘတ္စ္ကားသြားေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထား
သည့္ ေၾကညာစာကဒ္ျပား ရွိပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔စီးနင္းရမည့္ ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္း နံပါတ္မ်ားကို သိရွိေလ့လာထားရန္
တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

မိမိကေလးအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက မည္သို႔ လံုျခံဳေသာဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားပါသနည္း။
ေက်ာင္းသားအတြက္ လံုျခံဳေရးသည္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ ယခု
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ လူတိုင္းက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ ရန္ျဖစ္
တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို လံုးဝသည္းညည္းခံမည္ မဟုတ္ပါ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ပံ့ပိုးမႈစနစ္ကို အသံုး
ျပဳပါသည္။ ကားေမာင္းသူ ဒ႐ိုင္ဘာက ျပႆနာမ်ားအားလံုးကို ေျဖရွင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲေစျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေက်ာင္းသားတြင္ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါက၊ ေက်ာင္းကားစီးနင္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ႈံးမည္
ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ပံ့ပိုးျခင္း (PBIS) အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို DPS သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္
http://transportation.dpsk12.org. တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

မိမိကေလးသည္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ ရွိေနေၾကာင္း မည္သို႔ သိရွိႏိုင္မည္နည္း။
+Pass ကဒ္ျပားႏွင့္အတူ DPS ေက်ာင္းသားမ်ား ကားႀကိဳပို႔မႈစနစ္ကို 2013 ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘ
မ်ားသည္ အလြယ္တကူ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားက သူတို႔၏ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍၊ သို႔မဟုတ္
ကားႀကိဳပို႔ သတင္းမ်ားကို မိဘမ်ားဝက္ေပၚတယ္ (Parent Portal) မွတဆင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခံစားခြင့္ရွိေသာ DPS ေက်ာင္းသားအားလံုး၊
အဝါေရာင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စီးနင္းသူတိုင္းသည္၊ သူတို႔၏ +Pass ကို အသံုးျပဳၾကလိမ့မ
္ ည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိႏိုင္
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ရန္၊ သင္၏ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ http://transportation.dpsk12.org. သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

မိမိကေလးက အျခားကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ဆင္းသက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက မည္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္တိုင္တြင္သာ ဆင္းရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားမွတ္တိုင္
မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆင္းၾကသည္ကို မိမိတို႔ ကာကြယ္တားဆီး၍ မရႏိုင္ပါ။

မိမိကေလးက အကယ္၍ ေက်ာင္းကား လြတ္သြား/ မမီွလွ်င္ မည္သို႔လုပ္မည္နည္း။
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။

မိမိကေလးကို ရွာမေတြ႔ပါက မည္သူ႔ကို ဖုန္းေခၚဆိုရမည္နည္း။
ေရဒီယို ဆက္သြယ္ေရးဌာနသို႔ ဖုန္း 720-423-4624 တြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း (5:45 a.m. မွသည္ 6 p.m. အထိ) ေခၚဆိုပါ။ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္း
ရွင္းေရးဌာနသို႔ ဖုန္း 720-423-3911 တြင္ ေခၚဆိုပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ သူတို႔၏ +Pass အသံုးျပဳပါက၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနအေနျဖင့္ သူတို႔၏
ေနရာကို အလွ်င္အျမန္ ေျခရာခံရန္ လြယ္ကူပါသည္။ လက္ရွိ +Pass ကဒ္ျပား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၊ အစဥ္သျဖင့္ ဘတ္စ္ကားေပၚတက္ဆင္းခ်ိန္တြင္ ကဒ္ျပားကို စကင္ဖတ္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတြင္ ယင္းကဒ္ျပားမရွိပါက၊ သင္၏ေက်ာင္းမွတဆင့္ အစားထိုးကဒ္ျပား ျပန္လည္ရရွိ
ရန္ ေတာင္းခံသင့္ပါသည္။

ကားႀကိဳ/ပို႔ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းရွိပါက၊ မည္သူ႔ကို ဖုန္းေခၚဆိုရမည္နည္း။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနသို႔ ဖုန္း 720-423-4600 သို႔မဟုတ္ သင္၏ေက်ာင္းသို႔ ေခၚဆိုပါ။ မိမိတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ http://transportation.dpsk12.org သို႔မဟုတ္
မိဘမ်ား ေပၚတယ္ (Parent Portal) သို႔လည္း ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားအတြက္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
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