
 تحديثات وسائل المواصالت
استعداد الطالب للعام الدراسي 20-2019

بما أن العام الدراسي 2018-19 اقترب من نهايته، فإن قسم خدمات المواصالت في مدارس Denver العامة )DPS( يود أن يشكركم على هذا العام الرائع. يعتبر قسم 
المواصالت في مدارس DPS البوابة لتحقيق النجاح األكاديمي، ويسهل الوصول العادل لكل الطالب المؤهلين ويلبي احتياجات أولياء األمور. يرجى معاينة المعلومات التي 

تم تزويدها بهذه النشرة والتي يعرض بها نصائح لالستعداد للعام الدراسي القادم.

بنود العمل للعام الدراسي الجديد
خطوات مفيدة لعائلتك لالستعداد لليوم األول من العام الدراسي

 عليك أن تتأكد أن معلومات االتصال الخاصة بك محدثة 
  من الخطوات الهامة االحتفاظ بعنوان دقيق لكل طالب يذهب إلى المدرسة حيث سيتم توفير خدمات النقل للطالب المؤهلين من و إلى عنوان السكن.

  يتم إجراء تغيير العنوان فقط من خالل المكتب األمامي للمدرسة.

 من فضلك تفقد بوابة أولياء األمور)Parent Portal( أو الموقع اإللكتروني للمواصالت الخاص بالحافلة
بالنسبة للطالب الذين ال يستخدمون خدمة حافالت Success Express ، ستتوفر معلومات مسار الحافالت للطالب المؤهلين على الصفحة الخاصة بالمواصالت ببوابة 
 من آواخر يوليو أو آوائل أغسطس.  للطالب الذين يستخدمون حافالت Express Success  ، تتوفر الجداول بآواخر يوليو أو آوائل 

ً
أولياء األمور )Parent Portal( بداية

 أغسطس على transportation.dpsk12.org. نوصي بالتحقق من معلومات الحافلة عدة مرات قبل اليوم األول للمدرسة ، حيث يمكن أن تتغير المعلومات.

 اكمل نموذج طلب استثناء عبر اإلنترنت إذا لزم األمر
 ،Success Express ا للحصول على خدمة حافالت

ً
إذا لم تكن هناك معلومات عن الحافلة موجودة على بوابة أولياء األمور) Parent Portal (، ولم يكن الطالب مستحق

فقد ال يكون الطالب من المستحقين الستخدام المواصالت. يمكنك ملء نموذج طلب استثناء النقل عبر اإلنترنت من خالل البوابة. قد يتم تقديم طلبات االستثناءات الخاصة 
بوسائل النقل للعام الدراسي 2019-2020 بدًء من يوم االثنين الموافق 15 يوليو وحتى يوم الجمعة الموافق 26 يوليو. سيتم إرسال القرارات الصادرة بحلول يوم 

يد اإللكتروني للمرسل. يد اإللكتروني إلى البر الجمعة الموافق 16 أغسطس. سيتم إرسال جميع القرارات المتعلقة بطلبات االستثناء عبر البر

 الحصول على بطاقة +Pass جديدة أو تبديلها
ية بالمكتب األمامي للمدرسة. سيقوم السكرتير بعد ذلك بإصدار بطاقة +Pass  مؤقتة للطالب  لطلب بطاقة +Pass جديدة أو تبديلها يتم ذلك من خالل السكرتار

ا الحصول على بطاقة +Pass من خالل القدوم إلى مبنى إدارة خدمات 
ً

الستخدامه خالل الوقت الذي يتم فيه تجهيز وطباعة بطاقة +Pass  الدائمة. يمكن للعائالت أيض
 Pass+2909.7. ُيرجى المالحظة أنه: اقاتth Ave., Denver 80204 :المواصالت اعتباًرا من أغسطس. ساعات العمل: من 8 صباًحا إلى 12 ظهًرا ، من1 إلى 4 عصًرا ، المكان

 التي تم توزيعها خالل العام الدراسي 2018-19 ستواصل العمل للعام الدراسي 20-2019.

 تواصل معنا
 يحتوي موقع transportation.dpsk12.org على معلومات مفصلة عن كل ذلك وهو موقع يساعدك كثيًرا في البداية.

يد اإللكتروني على transportation.dpsk12.org أو اتصل بفريق خدمات تحديد المسارات لدينا على الرقم   إذا كانت ال تزال لديك أسئلة ، تواصل معنا عبر البر
 4699-423-720 خالل ساعات العمل العادية من اإلثنين إلى الجمعة.
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Bus Bulletin 
 تذكيرات للعام الدراسي

 2 0 - 2 0 1 9

إذا كان لديك طالب يركب حافلة المدرسة، 
 تقدم مدارس DPS نشرة الحافلة

 )Bus Bulletin( التي تسمح للمنطقة 
التعليمية أن ترسل تبليغات تتضمن معلومات 

بوقتها الحقيقي وتحديثات عن خدمة 
الحافلة الخاصة بطفلك. سيتم تبليغ أحد 

أفراد العائلة في حال تأخرت الحافلة لوقت 
أكثر من 10 دقيقة بسبب الحاالت الطارئة 

أو العطل الميكانيكي أو بسبب الطقس عن 
يد  طريق إشعارات الرسائل النصية و/أو البر

اإللكتروني و/أو اإلشعارات الصوتية.

ا تسجيل أفراد عائلة الطالب  يتم تلقائيًّ
المؤهلين لخدمات المواصالت لتلقي كل 
يد  من اإلخطارات الصوتية واإلخطارات بالبر

اإللكتروني من نشرة الحافلة بناًء على رقم 
يد اإللكتروني المقدمين   الهاتف وعنوان البر
عندما تم تسجيل الطالب في المدرسة. يتم 

تشجيع العائالت على تسجيل الدخول إلى 
 )Parent Portal( موقع بوابة أولياء األمور

 Bus للتحقق من / أو تحديث معلومات
Bulletin )نشرة الحافلة (للجصول على 

 معلومات االتصال األكثر حداثة.

بالنسبة للطالب الذين تم تحديدهم ليتلقوا خدمات التعليم الخاص، فأن تصميم برنامج التعليم الفردي )IEP( سيحدد إذا 
كان طفلك يحتاج المواصالت. يجب أن تتلقى خدمات المواصالت معلومات كاملة ودقيقة بخصوص االحتياجات الخاصة 

لطفلك الطالب من مكتب Student Equity and Opportunity  لضمان توفير وسيلة مواصالت آمنة. نموذج معلومات 
ا لقانون حقوق وخصوصية التثقيف األسري )FERPA( ، فإن جميع 

ً
المواصالت مطلوب قبل بدء خدمة المواصالت. وفق
ية للغاية.  المعلومات الشخصية المتعلقة بالطالب سر

 عن اإلجراءات
يجب على عائالت الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ، والذين لديهم ببرنامج التعليم الفردي  IEP خدمة المواصالت 

 كخدمة ذات صلة ، أن تبدأ اإلجراءات من خالل الوصول إلى معلم ذوي االحتياجات الخاصة للطالب.
 Student Equity and يجب إكمال نموذج 1066 عبر اإلنترنت من ِقبل معلم الطالب أو ممثل المدرسة ، وتقديمه إلى 

Opportunity )SE&O(. بمجرد استالم النموذج ، سيقوم شريك دعم SE&O بتنسيق المواصالت مع خدمات مواصالت 
 ال DPS مباشرة.

  المدة الزمنية لتجهيز الطلبات الخاصة بالمواصالت
بمجرد أن يقدم شريك دعم SE&O الطلب إلى خدمات المواصالت ، قد يستغرق األمر ما يصل إلى 10 أيام عمل لمعالجة 

الطلب. قد يستغرق هذا األمر وقًتا أطول إذا كانت معلومات العنوان واالتصال غير محدثة. من أجل المساعدة في الحد 
من تأخير ترتيبات المواصالت في بداية العام الدراسي ، ستتلقى أسر الطالب ذوي االحتياجات الخاصة رسائل تذكير خالل 

 أشهر الصيف ، للتأكد من تحديث معلوماتهم.

 من يمكن االتصال به لإلجابة عن االستفسارات
يجب أن تمر جميع األسئلة عن عملية إعداد وصيانة مواصالت التعليم الخاص من معلم طالب ذوي االحتباجات الخاصة إلى 

 لتقديم مالحظات على السائق على 
ً

شريك دعم SE&O. يجب على العائالت الوصول إلى خدمات المواصالت مباشرة
 )transportation@dpsk12.org( ، أو اإلبالغ عن تغيب الطالب.

اإلبالغ عن غياب الطالب:
 	 DPS الطالب الذين يركبون الحافلة الصفراء: 4624-423-720 الجهاز الالسلكي ل
الطالب الذين يستخدمون شركة  American Logistics االتصال ب 4364-292-855 الخيار 1	 

transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/ يد من المعلومات عن هذا الموضوع على لمز
./special-education-services

مواصالت التعليم الخاص
معلومات مفيدة لمساعدتك في االستعداد لليوم األول من المدرسة

عملت خدمات المواصالت بجد خالل 
السنة الدراسية 2018-19 لتحديث  

transportation.dpsk12.org لتزويد 
العائالت والطالب بمعلومات مهمة عن 

 المواصالت.

 يمكن للعائالت تقديم تعليقاتهم على 
خدماتنا ، وكذلك تقديم طلب التحقق من 

القطع المفقودة. نحن نشجع الجميع 
يارة موقع المواصالت للحصول على  على ز
معلومات عن جميع الخدمات التي نقدمها 

 والبقاء على اطالع بأية تغييرات.

 


 الموقع اإللكتروني

للمواصالت:

1819_EOY_Mailer_Parents_Arabic.indd   2 5/13/2019   3:13:25 PM


