
21-2020يونيو حول الحافالت المدرسية الدارة بودر التعليمية للعام الدراسي  17تحديث اخبار المجتمع   

 

بسبب قيود فيروس  21-2020العنوان الرئيسي: ادارة بودر التعليمية تنقل عدد محدود من الطالب في العام الدارسي 

   19الكورونا او كوفيد 

 

, وهو تاثير 21-2020من الحتمل ان تتمكن ادارة بودر التعليمية من نقل عدد محدود فقط من الطالب في بداية العام الدراسي 

.  19فيد صعب اخر لوباء كو  

( في ادارة بودر التعليمية في والية كولورادو, يمكن ان يركب 2020يونيو  1استنادا الى ارشادات النقل الحالية )اعتبارا من 

  47ستوعب فقط يمكن ان يركبوا حافلة تعليمية خاصة, والتي ت 5راكبا و  77المدرسية بسعة حافلة  الطالب فقط على متن  10

طالب, اي حوالي نصف اجمالي   14000لنموذجي, تنقل حافالت ادارة بودر التعليمية ما يقرب من راكبا. في خالل العام ا

بالمائة فقط من هذا االجمالي المعتاد, اذا   10التسجيل لدينا. تقدر المنطقة انها قد تكون قادرة على نقل حوالي ما يقرب من 

 بقيت القيود الحالية.   

Colorado Department of Education transportation guidance 

قال جيك بيل, مدير النقل في ادارة بودر التعليمية "مثل عائالتنا, نحن نتمنى لو كنا نستعد للعام الدراسي العادي عندما يتطلع 

عدد اكبر من طالب ادارة بودر التعليمية الى تحية سائق الحافلة وركوبهم الى المدرسة مع اصدقائهم". "كما هو الحال مع 

لعديد من التقاليد االخرى, فان ركوب الحفلة المدرسية الى المدرسة لن يبدو كما هو في ادارة بودر التعليمية كما كان قبل ا

".  19وباء فيروس الكورونا او كوفيد   

, لذلك يمكن لالدارة ان تتمحور حول 21-2020اعد موظفو ادارة بودر التعليمية مراحل متعددة من النقل للعام الدراسي 

حة العامة المحلية والوالئية. التغييرات في اوامر وتوصيات الص  

نونا للطالب ذوى االعاقة الذين لديهم وسائل نقل كخدمة ذات مع بدء العام الدراسي, تلتزم االدارة بتوفير الحافالت المطلوبة قا

(, الطالب الذين يعانون من التشرد والذين يتاهلون للحصول على الخدمات بموجب صلة في خطة النقل الفردية )         

ة. اشتنادا الى تقديرات  مساعدة المشردين, والطالب في الحضانة المؤهلقانون ماكيني فينتو )                           ( ل

  1400التوجيه الحالية وارشادات التوجية الخاصة بالتباعد االجتماعي, من المحتمل ان تنقل ادارة بودر التعليمية اقل من  

 طالب يحتاجون بموجب القانون الى النقل.  

مات النقل ومعلومات مسار الحافالت ستقوم ادارة بودر التعليمية باخطار العائالت التى تاهل طالبها لهذا النقل مع تاكيد خد

اغسطس.   1بعد   

الحافلة المدرسية, فقد تكون ادارة بودر التعليمية قادرة  ركاب في  10اذا تغيرت توجيهات وزارة التعليم وسمحت الكثر من 

 على توفير خدمات النقل للطالب االضافيين.  

ولية المطلوبة قانونا, ولكنها تشعر بحاجة الى النقل . التقدم عبر  ونتيجة لذلك, يطلب من العائالت التي ال تتاهل للحافالت اال

يوليو, مع االخذ في االعتبار عدم ضمان الحصول على النقل.   1الى  –يونيو  17االنترنت على الرابطة التالية ما بين   

 https://eweb2.psdschools.org/Transportation_BussingRequest/  

سيتم تحديد متطلبات االهلية الحقا وقد تشمل الطالب المؤهلين للحصول على مزايا وجبات مجانية او باسعار مخفضة  

والطالب الذين يعيشون على مسافة من مدارس احيائهم. اذا كان بامكان ادارة بودر التعليمية توفير النقل لمجموعة اكبر من  

ITP 

Mckinney-Vento 



اذا تمت الموافقة على طلبهم. هذا لن يحدث على االرجح حتى اوائل اغسطس او  الطالب, فستقوم االدارة باخطار العائالت 

 في وقت الحق. 

بسبب عدم اليقين بشان ما اذا كانت وزارة التعليم قد توسع اجمالية الركاب والوقت المطلوب الكمال العمل الشبيه بااللغاز في 

ئل النقل التي تتجاوز المطلوب يمية في وضع يمكنها من تقديم وساد ال تكون ادارة بودر التعلاعداد مسارات الحافالت, ومتى ق

قانونا في بداية العام الدراسي. بالنظر الى المستقبل, اذا كانت متطلبات التباعد االجتماعي اما مريحة او تم رفعها تماما, فقد  

لوزارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر  تكون ادارة بودر التعليمية قادرة على تقديم الحافالت لمزيد من الطالب. يمكن فقط

 او مسؤولي الدولة اتخاذ قرارات بشات التباعد االجتماعي والتدابير االخرى المطلوبة لوقت انتشار الفيروس. 

لن توفر ادارة بودر التعليمية الحافالت الي طالب من المدارس المختارة. بغض النظر عى المدرسة التى يلتحقون بها, خالل  

.  21-2020م الدراسي  العا  

اغسطس القادم على االقل وفقط اذا تقدموا    1يجب على العئالت اال تتوقع المزيد من التواصل حول الحافالت المدرسية حتى 

او ارسال بريد الكتروني على   970-490-3232بطلبات. يمكن الولئك الذين لديهم اسئلة االتصال بقسم النقل على   

busrequest@psdschools.org.  

 

 

 


