
طلب تغییر الخدمة للنقل المدرسي ( الحافلة الصفراء)          
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    363 513  (RIDE)7433     :ھاتف      النقل خدمة  مكتب    

 معلومات تخص التلمید 

_____________________ أو الوصي الوالداسم       ______________  اسم   ذالتلمی 

_____________________ یحضر فیھا   التيالمدرسة     ______________ مرق     ذالتلمی   

_____________________ رقم الھاتف       عنوان السكن   ____________ 

.الحافالت وقوف  ومحطات المنازل بین الطالب سالمة عن المسؤولةلھم  األوصیاء/اآلباء  
 المدرسيالنقل  و التأكد من  ضمان تحدیث التغییرات عند خدمة الحافالت. ادارةجدید للمدرسة العنوان المن األھمیة بمكان إعطاء فإنھ  ، من مكان السكن  عندما تنتقل عائلة

 ***ھذه المھمة. ب القیام على أ ین حافالت غیر قادرالنقل لل مصالح أو 

: لبدایة ا التاریخ           الطفلمكان حضانة  طلب تغییر اتجاه الحافلة إلى  

للطالب ذوي "االحتیاجات  بالنسبة   یمكنكم طلب أماكن وقوف الحافالت عند حضانات األطفال  -قبل/بعد المدرسة یتلقى  خدمة حضانة  إذا كان طفلك  مرجو اتمام الطلب ال
 لك ذالحافلة و  توقف محطات  في. ھده الخدمات یمكن أن تتوفر     IEPالنقل "خدمة ذات الصلة" بتلك  ھدا النوع من ون تطلبو الدین  ی) رصیف لرصیف الخاصة" (خدمة 

الدین تضاف الئحتھم متاحة للطالب مقاعد  فیھا  الحافلة یجب أن یكون. متوفرة جمیع شروط السالمة  كانتإذا لك ذالمحطات الموافق علیھا من طرف المجلس و باإلضافة إلى 
  التوقف.محطة  من أجل تلبیة طلب ة حافلل جدیدة  إضافة خطوطال یتم  لھذا الغرض. 

 .***لحافلةعن طریق المرور  الحالیة ل نصف میل أقل من  مسافة   المطلوب على توقفیكون مكان ال یجب أن*** 

 . **سیة اردالسنة ال خال  أو أربع مرات ثالثة أشھر  أكثر من مرة واحدة كل  الحافلة التغییر في مكان توقف  ال یمكن دراسة طلب   * *

 الھاتف:   :ات الخدمة ذحضانة األطفال اسم 

 :دات الخدمة حضانة األطفال عنوان 

 صباحا وبعد الظھر: المفضلة الخدمة الرجاء تحدید 

            الحضانة  إلى أقرب محطة توقف                     المنزل إلى محطة توقف  أقرب   _________  صباحاال  حاجة   لخدمة      _______:   صباحایؤخد الطفل       

الحضانة  إلى أقرب محطة توقف                        المنزل إلى أقرب محطة توقف    _____ مساءاال  حاجة   لخدمة     ________:  مساءاالطفل  رجعی

: البدایةتاریخ                                             طلب إیقاف بدیل 

 المحطة الحالیة للطالب ولن یتطلب ذلك الطالبطلب التوقف المعتمد من مجلس اإلدارة فقط ، أي على بعد نصف میل من 
ما لم  طلب التوقف من رصیف إلى رصیف یتم إنشاء محطات الحافالت المعتمدة من مجلس اإلدارة لھذا الغرض. لن یتم تكریم مواقف لن حارات.  4لعبور طریق مكون من 

 للحصول على ھذه الخدمة.أھل مالطفل یكن 

صباحا/مساءا               :الحافلة فوقلو محطة المطلوبة ال         

 لب:الطسباب   أ        

إلى الوالدین أو الوصي  الموافقة یتم تبلیغ طاقة بریدیة. ال یمكن بدء الخدمة حتى بب  العادیة سال رطریقة  اإللمدرسة أو بعبر اما إتاریخ الموافقة  عن اآلباء/األوصیاء تبلیغ سیتم 
 حتى لك ذوذن عام للتغییرات المشار إلیھا، إلكنموذج  بھ  عملسوف یو  ذالتلمی ملفللطلب سوف یحتفظ بھ  في  ھذا النموذج ". من طرف المدرسة أو "مكتب النقل المدرسي 

 أحد الوالدین أو الوصي. طرف  إلغاؤه خطیا من یتم 

نیابة لل ویبالموقع ، وعلى "صفحة المدرسي  تلقي خدمة النقلت العمومیة التي  متوفرة في جمیع المدارس ات كل نوع من أنواع الطلب المتبعة لدراسة  جراءات اإلسیاسات وجمیع ال
 . nstudents/transportatio-k12.org/parents-http://www.cps": لسینسینتي  العامة

 إلى المدرسة لطفلك. تسلیمھ أو  5133630325أو بالفاكس على k12.org-transform@cpsإلى  عبر البرید االلكتروني  ل النموذج بعد استیفائھارسایتم 
_____________________________________________________________________________________________ 

 تاریخ                                                                                إمضاء األب أو الوصي  
 أو العودة إلى مدرسة طفلك.  k12.org-cpstrans@cps   أرسل النموذج المكتمل بالبرید اإللكتروني إلى

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.cps-k12.org%2Fparents-students%2Ftransportation
mailto:transform@cps-k12.org
mailto:cpstrans@cps-k12.org
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