لمحة عامة للعائالت
حول نقل التالميذ
)Published August 2019 (T&I-29978 Arabic

تتفاوت خدمات نقل التالميذ المتوفرة للعائالت حسب المدرسة وحسب أهلية كل طفل(ة) للحصول على هذه الخدمات .اتصلوا بمدرستكم إذا كان لديكم أسئلة
حول الخيارات المتوفرة.

الخيارات

 بطاقات المتروكارد يتم توزيعها من طرف مدرستكم لالستخدام في قطارات األنفاق والحافالت غير السريعة التابعة لهيئة
المواصالت الحضرية ()MTA
 النقل بواسطة الحافلة المدرسية يتم استالم التالميذ في مواقف محددة للحافلة وإعادتهم إليها
 خدمات النقل للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة يتم ترتيبها لتلبية االحتياجات الخاصة للتلميذ(ة)

األهلية






بطاقات الميترو كارد  للتالميذ المقيمين في مسافة تبعد أكثر من نصف ميل ( )2/1عن المدرسة
النقل بالحافالت المدرسية  تعتمد على متطلبات المسافة بنا ًء على المستوى الصفي
النقل للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  ولديهم برنامج التعليم الفردي يوصي بتسهيالت متعلِّقة بالنقل
التالميذ المقيمون في مساكن مؤقتة (بما فيه التالميذ المشردون والمقيمون في مساكن الرعاية بالكفالة) 
مواصالت مجانية حتى العام الدراسي الذي ينتقلون فيه إلى سكن دائم.

الدعم






اتصلوا بمدرستكم (ابحثوا عن معلومات مدرستكم في الموقع (schools.nyc.gov/find-a-school
تابعونا على تويتر @NYCSchoolBuses
اشتركوا للحصول على تنبيهات الطوارئ من خالل تطبيق الهاتف المحمول (نظام اإلخطار من نيويورك)Notify NYC /
اتصلوا بشركة الحافالت الخاصة بكم أو بمكتب شؤون نقل التالميذ على رقم الهاتف (718) 392-8855

استعدوا

 تأكدوا من تحديث جميع معلومات االتصال في حال الطوارئ
 أخبروا مدرستكم بأي تغييرات في ترتيبات اإلقامة أو المعيشة الخاصة بكم
 اعرفوا موقف الحافلة الخاص بكم ،وتواجدوا فيه قبل  10-5دقائق من موعد ركوب الحافلة

الطوارئ بسبب
الطقس

 تتوفر اجراءات الطوارئ بسبب الطقس الخاصة بنا والتي تم إعدادها من طرف مع ادارة شرطة مدينة نيويورك ،وادارة مكافحة
الحرائق ،وقسم ادارة الطوارئ بمدينة نيويورك في الموقع االلكتروني schools.nyc.gov/transportation

الحقوق

 حقوق النقل للتالميذ وعائالتهم متوفرة على الموقع schools.nyc.gov/transportation-rights

سجلوا
ِّ

يمكن لمدرستكم مساعدتكم بالتسجيل لحساب مدارس مدينة نيويورك
) ،(NYC Schools Accountالذي يعرض المعلومات اآلنية الخاصة بالحافلة والتغييرات
بالخدمة فور حدوثها

علم بالتحديثات
أبقونا على ٍ

أخطروا مدرستكم وسائق الحافلة فورا ً بخصوص أي تغييرات تطرأ على عنوانكم أو معلومات
االتصال الخاصة بكم

تعرفوا على فريق الحافلة الخاصة بكم
َّ

اتبعوا اجراءات السالمة

تعرفوا على سائق الحافلة والمعاون ،وتأكدوا من أنكم تعرفون رقم هاتف شركة الحافالت
َّ
الخاصة بكم.
راجعوا النصائح المتعلقة بالنقل اآلمن مع طفلكم والمتوفرة في الموقع االلكتروني
schools.nyc.gov/safe-travel-tips

لديكم أسئلة؟ اتصلوا بمدرستكم ،أو زوروا الموقع االلكتروني schools.nyc.gov/transportation
تحتاجون لإلبالغ عن مشكلة ما؟ اتصلوا بمدرستكم أو اتصلوا على رقم الهاتف 718-392-8855
AR

