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পশরবাররের জন্য যে পশরবহন্ পশররেবা আরে যেগুরলা স্কুল কর্তক
থ এবং ঐ পশররেবাগুরলার প্রশর্শি শিক্ষার্থীর যোগ্যর্া কর্তথক শিন্ন হয়। যে
অপিন্গুরলা আরে যেগুরলা েম্পরকথ প্রশ্ন র্াকরল আপন্ার স্কুরলর োরর্ কর্া বলু ন্।

অপিন্েমূ হ

 শবরিোশয়র্ বা যেিালাইজড পশরবহন্ শবরিে িাশহোেু ক্ত শিক্ষার্থীরের িাশহো পূ ররণ বযবস্থা করা হয়
 যমররাকােথ  স্কুল যর্রক অরর্থক (1/2) মাইরলর যিরয় যবিী েূ রর বাে করর
 স্কুল বাে পশরবহন্  যেে শিশত্তক েূ ররের ির্থাবলীর উপর শন্িথর কররব

যোগ্যর্া

 শবরিোশয়র্ বা যেিালাইজড পশরবহন্  একশি IEP শন্র্থাশরর্ পশরবহন্ েু শবর্া প্রশিয়াকরণ করর
 অস্থায়ী (রিরম্পারারী) আবােরন্ বেবােকারী শিক্ষার্থীরা (রহামরলে এবং স্টার যকয়ার অন্তিূ থক্ত) 
স্থায়ী আবােরন্ বেবাে করার আগ্ পেথন্ত পূ ররা স্কুল বেরবযাপী, শবন্ামূ রলয পশরবহন্ যেবা যেয়া হয়
 আপন্ার স্কুরলর োরর্ যোগ্ারোগ্ করুন্ (আপন্ার স্কুরলর র্র্য খুুঁজুন্ schools.nyc.gov/find-a-school -শিকান্ায়)
 আমারেররক িুইিারর অন্ু েরণ করুন্ @NYCSchoolBuses

েহায়র্া

 Notify NYC যমাবাইল অযারপর মার্যরম জরুরী বার্থাগুরলা যপরর্ োবস্ক্রাইব করুন্
 আপন্ার বাে কম্পাশন্ অর্বা েযা অশ ে অি শপউপল রযান্সরপারিথিন্-এ য ান্ করুন্ (718) 392-8855 ন্াম্বারর
 েকল জরুশর পশরশস্থশর্রর্ যোগ্ারোরগ্র েবথরিে র্র্য শন্শির্ করুন্
 বােস্থান্ অর্বা বেবারের আরয়াজরন্র পশরবর্থন্ হরল র্া স্কুলরক জাশন্রয় শেন্

প্রস্তুশর্

 আপন্ার বাে স্টপ যকার্ায় জান্ু ন্, এবং শপক আরপর শন্র্থাশরর্ েমরয়র 5-10 শমশন্ি আরগ্ উপশস্থর্ যহান্

েূ রেথাগ্পূ ণথ
আবহাওয়া

অশর্কার

 যমররাকােথ MTA োবওরয় ও ন্ন্-এক্সরপ্রে বারে বযবহাররর জন্য স্কুল কর্তথক শবর্রণ করা হয়।
 স্কুল বাে পশরবহন্ শন্র্থাশরর্ বাে স্টপ যর্রক শিক্ষার্থীরের শন্রয় োয় এবং শেরয় োয়

 NYPD,

ায়ার শেপািথরমন্ট এবং NYC ইমারজথন্সী মযারন্জরমন্ট দ্বারা েত ষ্ট আমারের জরুরী আবহাওয়ায় কােথপ্রণালী,

পাওয়া োরব schools.nyc.gov/transportation শিকান্ায়

 পশরবহন্ েংিান্ত শিক্ষার্থী এবং র্ারের শপর্ামার্ার অশর্কার পাওয়া োরব schools.nyc.gov/transportationrights শিকান্ায়

যরশজস্টার

আপন্ার স্কুল আপন্ারক একশি NYC স্কুলস অযাকাউন্ট-এ োইন্ আপ কররর্ োহােয কররর্
পারর, ো প্রকতর্ েমরয়র বারের র্র্য এবং োশিথে পশরবর্থন্ যেখারব।

আমারেররক আপরেরিে রাখুন্

আপন্ার শিকান্া অর্বা যোগ্ারোরগ্র র্র্য পশরবর্থন্ হরল অশর্েত্ত্বর আপন্ার স্কুল এবং
বাে ড্রাইিাররক অবশহর্ করুন্

আপন্ার বাে শিরমর োরর্ পশরশির্ যহান্

আপন্ার বাে ড্রাইিার এবং অযারিরেন্টরক শিরন্ শন্ন্, এবং আপন্ার কারে বাে কম্পাশন্র ন্াম্বার
আরে শকন্া র্া শন্শির্ যহান্

শন্রাপত্তা িিথা করুন্

আপন্ার েন্তারন্র োরর্ শন্রাপরে োর্ায়ারর্র পরামিথ পেথারলািন্া করুন্, ো পাওয়া
োরব schools.nyc.gov/safe-travel-tips শিকান্ায়

যকান্ প্রশ্ন আরে? আপন্ার স্কুরলর োরর্ যোগ্ারোগ্ করুন্, অর্বা শিশজি করুন্ schools.nyc.gov/transportation শিকান্ায়
যকারন্া েমেযা শররপািথ করা প্ররয়াজন্? আপন্ার স্কুরলর োরর্ যোগ্ারোগ্ করুন্, অর্বা য ান্ করুন্ 718-392-8855 ন্াম্বারর

BG

