 20يوليو/تموز 2020
بدء التسجيل لنقل الطالب للعام الدراسي 2021-2020
لوضع جدول خدمة الحافالت (الباص) بطريقة أكثر فاعلية للطالب ،استحدثت هيئة خدمات نقل الطالب في جنوب غرب
أونتاريو ( )STSالتسجيل اإللزامي للنقل للطالب المؤهلين للحصول على خدمة الحافالت .ال ينطبق هذا على الطالب الذين
صص لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
يستخدمون النقل المتخ ّ
ونظرا للقيود التي وضعتها الحكومة على عدد الطالب الذين يمكنهم استقالل حافلة ما ،ولدعم جهود تتبّع المخالطين لمجابهة
ً
صص النقل للركاب المسجّلين فقط .حيث كان التسجيل في السنوات السابقة تلقائيًا دون الحاجة للتسجيل.
كوفيد ،19-سيخ ّ
لقد خفضت توجيهاتُ وزارة التعليم سعة الحافالت بنحو  %60في كافة نظام النقل .ال يوجد سائقون أو حافالت إضافية تكفي
الستيعاب الطلب المتزايد الناتج عن تخفيض عدد المقاعد المتاحة إذا اعتُمدت إجراءات التباعد الجسدي.
يمكن لألهالي وأولياء األمور المساعدة على زيادة سعة الحافالت للطالب الذين ال يملكون وسيلة أخرى للذهاب إلى المدرسة
ّ
تحث على النشاط للذهاب إلى المدرسة كالمشي أو
بأخذهم أطفالهم بسياراتهم الخاصة .يمكن لألسر كذلك دعم الطرق التي
الدراجات الهوائية.
خدمة الحافالت المدرسية تمثّل بيئة للركوب المشترك حيث يستخدم العديد من الطالب المكان ذاته على مدار اليوم .ستشمل
االستعدادات للعودة إلى المدرسة ممارسات إضافية لتنظيف الحافالت ورسائل مجتمعية للسالمة ،ولكن رغم ذلك قد ال ترغب
بعض األسر في استخدام أطفالهم للحافالت ألسباب صحية وشخصية.
اعتبارا ً من األسبوع الذي يبدأ في  20يوليو/تموز ،سترسل هيئة خدمات نقل الطالب في جنوب غرب أونتاريو ( )STSرسائل
بالبريد اإللكتروني إلى أسر الطالب المؤهلين لخدمة النقل المسجلين مسبقًا لاللتحاق بالمدرسة في سبتمبر/أيلول .ستحتوي رسالة
البريد اإللكتروني على رابط نموذج تسجيل نقل الطالب المعتمدين على خدمة الحافالت.
بعد  29يوليو/تموز ،سيُتاح التسجيل عبر اإلنترنت على  www.mybigyellowbus.caللطالب الذين قد لم يتلقوا رسالة
البريد اإللكتروني ولكنهم مسجّلون في المدرسة ومؤهلون للحصول على خدمة نقل الطالب .فور تلقي هيئة خدمات نقل الطالب
في جنوب غرب أونتاريو ( )STSلنموذج تسجيل نقل الطالب ،ستُرسل رسالة بريد إلكتروني لتأكيد استالم الطلب.
في أواخر شهر أغسطس/آب ،ستُوجّه األسر إلعداد حساب جديد للبوابة اإللكترونية لألهالي وتسجيل الدخول لالطالع على
جدول المواصالت .وبحلول ذلك الوقت ،من المتوقع أن يُعلن عن قرار حول النموذج الذي سيُتّبع في السنة الدراسية ،كما ستتاح
لألسر فرصة أخرى لتقرير ما إذا كان أطفالهم بحاجة إلى خدمة النقل.
سيُغلق باب التسجيل لنقل الطالب في  14أغسطس/آب حتى توضع اللمسات النهائية على مسارات الحافالت قبل بدء الدراسة في
المدارس .لن يُنظر في أي طلبات أخرى للتسجيل للنقل إال بعد  14سبتمبر/أيلول ،حتى تتضح الصورة النهاية للركاب وطلبات
التسجيل المتأخرة.

ينبغي على األسر االستعداد اآلن بتسجيل طفلهم المسجل في المدرسة وتبليغ إدارة المدرسة بأي تغير في العنوان .ينبغي كذلك
على األسر أن يحرصوا على معرفة رقم هوية الطالب المدرسية ،والذي يمكن معرفته من خالل االتصال بإدارة المدرسة أو
بوابة المدرسة اإللكترونية لألهالي.
يجب أن تستوفي طلبات التسجيل للنقل جميع الشروط واألحكام ليتأهل الطالب للحصول على خدمة الحافالت .يجب أن تتوافق
المعلومات الواردة في طلب التسجيل للنقل مع ملف الطالب في مجلس المدرسة وإال سيُرفض الطلب.
سيُف ّعل خط ساخن خاص للتسجيل لنقل الطالب في  20يوليو/تموز للمساعدة في الطلب الجديد للتسجيل للنقل ولدعم األسر التي
قد ال يتوفر لديها جهاز حاسوب أو خدمة اإلنترنت .رقم الخط الساخن 519-432-0687

تواريخ هامة:
 20يوليو/تموز
 22 - 21يوليو/تموز
 24 - 23يوليو/تموز
 29 - 27يوليو/تموز
 29يوليو/تموز
 14أغسطس/آب

فتح الخط الساخن للتسجيل للنقل ()519-432-0687
إطالق التسجيل للطالب من الروضة إلى الصف الرابع
إطالق التسجيل للطالب من الصف الخامس إلى الصف الثامن
إطالق التسجيل لطالب المرحلة الثانوية
نموذج التسجيل للنقل متا ٌح على www.mybigyellowbus.ca
إغالق التسجيل لنقل الطالب

يلزم نموذج تسجيل واحد للنقل لكل طالب مؤهل .يمكنك بعد تلقي هذا اإلشعار استخدام الرابط لكل طالب لديك في األسرة بحاجة
إلى خدمة النقل.
تلتزم هيئة خدمات نقل الطالب في جنوب غرب أونتاريو ( )STSبالتواصل مع األسر باستمرار في أثناء استعدادنا لشهر
سبتمبر/أيلول .نشكركم على سعة صدركم.
يمكن إرسال االستفسارات العامة المتعلقة بخدمة نقل الطالب عبر اإلنترنت من خالل نموذج لالتصال بنا على
 www.mybigyellowbus.caأو من خالل االتصال على الرقم .519-649-1160

