20جوالئی 2020ء
تعلیمی سال  2021-2020کیلئے ٹرانسپورٹیشن کی رجسٹر یشن کا آغازکر دیا گیا
طلباءکیلئے ز یادہ مؤثرطر یقے سے بس سروس کا شیڈول تیارکرنےکیلئے ،ساؤتھ و یسٹرن اونٹار یو اسٹوڈنٹ ٹرانسپورٹیشن سروسز (ایس
ٹی ایس) ان طلباءکیلئے الزمی ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن متعارف کروا رہی ہے جو بس سروس کیلئے اہل ہیں۔ اس کا اطالق ان طلباء
پر نہیں ہوتا جو اپنی منفرد ضرور یات کو پورا کرنےکیلئے خصوصی ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں۔
رکووڈ 19-سے لڑنےکیلئے رابطےکا پتہ چالنےکی کوششوں کی
بس میں بیٹھنےکے قابل طلباء کی تعداد پر عائد حکومتی پابندیوں او ِ
تائیدکیلئے ،انفرادی سواری کرنے والوں کو صرف رجسٹر یشن کی بنیاد پر ٹرانسپورٹیشن تفو یض کی جائےگی۔ پچھلے سالوں میں ،بس کی
رجسٹر یشن خودکار ہوتی تھی۔
وزارت تعلیم کے رہنما اصولوں نے ٹرانسپورٹیشن کے پورے نظام میں بس کی گنجائش میں تقر یباِ  60فیصدکمی کر دی ہے۔ اگر
ِِ
جسمانی فاصلےکے اقدامات پر عمل درآمدکیا جاتا ہے ،تو دستیاب نشستوں میں کمی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا
کرنےکیلئے کافی اضافی بسیں یا ڈرائیور موجود نہیں ہیں۔
والدین اور سر پرست ان طلباءکیلئے بس کی گنجائش بڑھانے میں مددکر سکتے ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کو ڈرائیوکرکے اسکول
چھوڑنےکے سواکوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اہل خانہ اپنےطلباءکے اسکول جانےکیلئے پیدل چل کر یا سائیکل پر اسکول جانے جیسے فعال
سفری طر یقوں کی تائید بھی کر سکتے ہیں۔
اسکول بس سروس ایک مشترکہ سواری کا ماحول ہے ،جس میں ایک سے زائد طلباء دن بھر میں جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اسکول واپس
جانےکی تیار یوں میں بس کی اضافی صفائی کےکام اورکمیونٹی پرمبنی حفاظتی میسیجنگ شامل ہوگی ،لیکن ممکن ہےکہ کچھ
خاندان ابھی بھی صحت یا ذاتی وجوہات کی بناء پر بس سروس استعمال نہ کرنا چاہتے ہوں۔
 20جوالئی کے ہفتےکے شروع سے ،ایس ٹی ایس ٹرانسپورٹیشن کیلئے اہل ان طلباءکے اہل خانہ کو ای میل بھیجےگی جو ستمبر میں
اسکول کیلئے پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں۔ ای میل میں ان طلباءکیلئے ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن فارم کا ِِلنک موجود ہوگا جن کا انحصار
بس سروس پر ہے۔
29جوالئی کے بعد ،ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن ان لوگوں کیلئے  www.mybigyellowbus.caپر آن الئن دستیاب ہوگی جو
ممکن ہےکہ ای میل موصول نہ کرسکے ہوں لیکن وہ اسکول میں رجسٹرشدہ ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کے اہل ہیں۔ جب ایس ٹی ایس
ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن فارم وصول کر لےگی ،تو ایک تصدیقی ای میل بھیجی جائےگی۔
اگست کے آخر میں ،خاندانوں کو ہدایت کی جائےگی کہ وہ نیا پئیر ینٹل پورٹل اکاؤنٹ مرتب کر یں اور ٹرانسپورٹیشن شیڈول چیک
کرنےکیلئے الگ ِِان کر یں۔ اس وقت تک ،یہ توقع کی جاتی کہ اسکول کے سال کے ماڈل کا اعالن کر دیا جائےگا اور خاندانوں کے پاس
فیصلہ کرنےکا ایک اور موقع ہوگا کہ کیا انہیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے یا نہیں۔
ُ
ٹرانسپورٹیشن کی رجسٹر یشنز 14اگست کو بند ہوں گی تاکہ اسکول شروع ہونے سے پہلے روٹس کو حتمی شکل دی جا سکے۔ جب رائڈر
شپ اور تاخیری رجسٹر یشنز مستحکم ہو جائیں گی ،تو ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشنز پر مز یدکوئی کاروائی 14ستمبرکے بعد تک نہیں
ہوگی۔

خاندانوں کو چاہئےکہ وہ اسکول میں اپنے طالب علم کو رجسٹرکروا کے اور اسکول کے دفتر میں اپنے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو وہ جمع
کروا کر ابھی تیاری کر یں۔ خاندانوں کو یہ بھی یقینی بنانا چاہئےکہ وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی نمبر جانتے ہیں جو اسکول کے دفتر سے رابطہ
کرنے پر یا اسکول کے پئیر ینٹل پورٹل پر دستیاب ہے۔
بس سروس کا اہل ہونےکیلئے ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشنزکو الزمی طور پر تمام شرائط و ضوابط کو پورا کرنا ہوگا۔ ٹرانسپورٹیشن ِ
رجسٹر یشن پرفراہم کردہ معلومات اسکول بورڈکی فائل میں طالبعلم کے ر یکارڈ سے الزمی طور پرمطابقت رکھتی ہوں ورنہ ٹرانسپورٹیشن
رجسٹر یشن کو مستردکردیا جائےگا۔
ٹرانسپورٹیشن کی نئی رجسٹر یشن میں مدد اور ایسے خاندانوں کی مددکیلئے جن کے پاس ممکن ہےکہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ تک رسائی
نہ ہو ایک خصوصی ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن ہاٹ الئن 20جوالئی کو فعال ہوگی۔ ہاٹ الئن کا نمبر یہ ہے519-432-0687
اہم تار یخیں:
 20جوالئی
22 - 21جوالئی ِ
 24 - 23جوالئی ِ
 29 - 27جوالئی ِ
 29جوالئی
 14اگست ِ

ُ
ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن ہاٹ الئن ِکھلتی ہے )(519-432-0687
کنڈرگارٹن سےگر یڈ  4کے طلباءکیلئے رجسٹر یشن ر یلیزکی جاتی ہے۔
گر یڈ  8 – 5کے طلباءکیلئے رجسٹر یشن ر یلیزکی جاتی ہے۔
ہائی اسکول کے طلباء کیلئے رجسٹر یشن ر یلیزکی جاتی ہے۔
 www.mybigyellowbus.caپر ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن فارم دستیاب ہے۔
ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن بندکی جاتی ہے۔

ہر اہل طالب علم کیلئے ایک ٹرانسپورٹیشن رجسٹر یشن فارم درکار ہے۔ جب آپ کو یہ اطالع موصول ہو جائے ،تو آپ اپنے ہر طالبعلم
کیلئے ِلنک استعمال کر سکتے ہیں جسے ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہو۔
ُ
جب کہ ہم ستمبرکیلئے تیاری کر رہے ہیں ایس ٹی ایس خاندانوں سے جاری رابطوں کیلئے پر عزم ہے۔ ہم آپ کے مسلسل صبرکیلئے
آپ کا شکر یہ اداکرتے ہیں۔
عام ٹرانسپورٹیشن سے متعلقہ پوچھ گچھ  www.mybigyellowbus.caپر  Contact Usفارم کا استعمال کرکے آن الئن
بھیجی جا سکتی ہے یا ہمیں کال کرکےکی جا سکتی ہے 519-649-1160

