أيار/مايو 2022
التسجيل يف الحافالت المدرسية لعام  2023-2022يف
خدمات نقل الطالب يف جنوب غرب أونتاريو
بدأ التسجيل ف الحافالت المدرسية للعام الدراس المقبل! لجدولة خدمة الحافالت بشكل ر
أكث فعالية للطالب ،جعلت خدمة
ي
ي
ام للطالب المؤهلي للحصول عىل خدمة الحافالت.
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يجب عليك تقديم طلب من أجل استخدام الحافالت المدرسية يف كل عام ال ينطبق نموذج التسجيل هذا عىل الطالب الذين
يستخدمون النقل المتخصصُ /
الم َّيرس لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
للتسجيل قبل  15تموز/يوليو ،اضغط عىل نموذج التسجيل يف الحافالت المدرسية لعام 2023-2022
تعرف عىل هوية الطالب الخاصة بك
عث بوابة
عث االتصال بمكتب المدرسة أو ر
قبل التسجيل ،يجب عىل العائالت التأكد من أنها تعرف رقم هوية الطالب المتوفرة ر
عث بوابة  STSلألهل.
األهل بالمدرسة أو ر
النهائ للتسجيل
الموعد
ي
ُ
سيغلق باب التسجيالت لخدمات النقل يوم  15تموز/يوليو  2022للتمكن من وضع اللمسات النهائية لمسارات الحافالت قبل
ُ
تأخثات وقد ال تتوفر خدمات النقل
الت تسجل يف خدمات النقل بعد تاري خ  15تموز/يوليو ر
بداية الدراسة .قد تواجه العائالت ي
عند بداية الدراسة.
َ
لست بحاجة إىل خدمات النقل يف العام المقبل؟
ّ
ال يلزم إتخاذ أي إجراء .خدمة الحافالت المدرسية تمثل بيئة للركوب المشثك حيث يستخدم العديد من الطالب المكان ذاته
عىل مدار اليوم .قد ال ترغب بض العائالت باستخدام خدمة الحافالت ألسباب شخصية .إذا لم تكن ستستخدم خدمة
يرج تعبئة نموذج التسجيل يف ذلك الوقت.
تتغث؛ إذا حدث ذلك ،ر
الحافالت ،فال داع للتسجيل .نتفهم أن ظروفك قد ر
أسئلة متكررة
ُ
ندرك أنه يمكن أن يكون لديك أسئلة أو أنك قد تحتاج إىل المساعدة يف إكمال نموذج التسجيل .نحن هنا لمساعدتك!

•
•
•

تفضل بزيارة صفحة المساعدة الخاصة بنا لألسئلة المتكررة.
أرسل لنا رسالة عىل صفحة تواصل معنا
اتصل عىل خطنا الساخن للتسجيل 0687-432-519

ً
شكرا لك،
خدمات نقل الطالب يف جنوب غرب أونتاريو
www.mybigyellowbus.ca

