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 سؤاالت عمومی 

 آیا کودک من واجد شرایط سوار شدن به اتوبس است؟ •

o توانید با استفاده از ابزار جستجوی اتوبوس، این معلومات را در وب سایت منطقه ما می

https://www.fwps.org/Page/365 .بیابید 

o چی اگر در منطقه پیاده روی زندگی کنم و نزدیک ایستگاه اتوبوس زندگی کنم؟ 

 دانشمندان که در محدوده پیاده روی اقامت دارند اجازه سوار شدن بر اتوبوس ندارند. ▪

o توانم برای کودکم که در برنامه انتخاب است، ترانسپورت بگیرم؟چگونه می 

اند، مسئولیت ترانسپورت به مکتب خارج از منطقه خدماتی نام کردهانتخاب ثبت والدین/سرپرستان با متعلمین که در برنامه  ▪

  ساکنین را بر عهده دارند.

 

 کودکم چه ساعتی باید در ایستگاه اتوبوس باشد؟  •

o ( دقیقه قبل از زمان رسیدن اتوبوس در ایستگاه اتوبوس باشند.5دانشمندان باید پنج ) 

 

 کند؟اتوبوس بعدازظهر چه ساعتی مکتب را ترک می •

o های آموزش ویژه زمانی کنند.  اتوبوس( دقیقه پس از به صدا در آمدن زنگ مکتب را ترک می7های بزرگ هفت )اتوبوس

 کنند که همه دانشمندان سوار شوند.حرکت می

 

 زمان توقف کودکم تغییر کند، چگونه به من اطالع داده خواهد شد؟  اگر  •

o های تغییر ساعت قبل از اجرایی شدن تغییر، اعالن 48شود، راننده برای دانشمندان که سوار اتوبوس آموزشی عمومی می

 کند.  زمان را ارسال می

o   برای دانشمندان در اتوبوس آموزش ویژه، والدینC5I گیرد. یا راننده با آنها تماس میکنند دریافت می 

 

 شوند؟  های اتوبوس چگونه تعیین میایستگاه •

o ها و قوانین مربوط به حفاظت و های اتوبوس را با پیروی از دستورالعملتیم ترانسپورت ناحیه مکتب راه فدرال، ایستگاه

کند.  دانش آموزان ( تعیین میRCM) شرایط خطرناک مطابق با کدهای اداری واشنگتن، و کدهای تجدیدنظر شده واشنگتن 

 اند از ایستگاه اتوبوس تعیین شده خود استفاده کنند. موظف

 

 تواند اتوبوس به/از کودکستان سوار شود؟ آیا کودک من می •

o ها های ما مستقیماً به کودکستانبله، اجازه می دهد که کودکستان در محدوده اتوبوس مدرسه باشد.  با این حال، اتوبوس

 روی کند. دهند و ممکن است دانشمند ملزم شود تا به/از محل ایستگاه اتوبوس پیادهت نمیخدما

 

 توانم دانش آموزم را به بیش از یک آدرس منتقل کنم؟آیا می •

o توانند یک مکان دریافت و یک مکان تحویل خانه داشته باشند.  ما ترانسپورت را در روزهای مختلف هفته به  دانشمندان می

 دهیم. نقاط مختلف ارائه نمی

o نام  توانند هر دو خانوار والدین را برای باال کردن و تحویل ثبتیک استثناء این است که دانشمندان خانوارهای دو والد می

 .کنند

 

 مشاهده کنم؟  ParentVueچگونه معلومات مسیر اتوبوس را در  •

o توانید این معلومات را با ورود به میParentVUE آموز" بیابید.و رفتن به برگه "معلومات دانش 

 

 تواند با یک دوست با اتوبوس به خانه برود؟آموز من میآیا دانش •

o یادداشت کتبی والدین و تأیید دفتر مکتب است. به دلیل اینکه  سوار شدن به خانه با یک دوست به صورت موقت نیازمند

 کنند، تأیید همیشه امکان پذیر نیست.برخی از مسیرها با ظرفیت کامل کار می
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 های راننده از سرویس اتوبوس معلق کرد؟ توان کودکی را به دلیل رعایت نکردن دستورالعملآیا می •

o آموز بسته به سطح نظم و انضباط پیشرو خود از سرویس اتوبوس تعلیق شود یا اگر اقدامات آنها بله، ممکن است یک دانش

 است نقض کند. های ایمنی را که برای محافظت از او و دیگران تنظیم شده پروتکل

 

 SPED/MKVسؤاالت 
 ترتیب دهم؟ MKVتوانم خدمات ترانسپویتی بس را برای فرزندم با نیازهای ویژه/چگونه می •

o  برای ارسال درخواست خدمات ترانسپورتی برای ترانسپورت آموزش ویژه، باید با مدیر موردIEP  یا روانشناس مکتب

 خود تماس بگیرید.

o  درخواستMKV  باید با رابطMKV  .در مکتب فرزندتان تماس بگیرید 

 کشد؟ چقدر طول می SPED/MKVشروع خدمات ترانسپورت  •

o  پس از دریافت مدارک از مدیر پروندهIEP  یا رابطMKV( روز مکتب طول بکشد. 5، ممکن است تا پنج ) 

o ( ر5پس از دریافت اسناد و مدارک برای هر تغییر خدمات ترانسپورتم نیز ممکن است تا پنج ) .وز طول بکشد 

 شود؟چه زمانی یک دانشمند آموزش ویژه از مسیر اتوبوس حذف می •

o ( روز متوالی اتوبوس برای دانشمند از حرکت می5پس از پنج ) ایستد تا زمانی که والدین برای از سرگیری خدمات تماس

از مسیر حذف شد، والدین باید با شود.  هنگامی که دانشمند روز، دانشمند از مسیر اتوبوس حذف می 21بگیرند.  پس از  

تماس بگیرند تا درخواست ترانسپورت را برای از سرگیری ارسال کنند.  این مسیر ممکن است تا پنج  IEPمدیر پرونده 

 ( روز مکتب طول بکشد.   5)

 توان دانشمند آموزش ویژه من را بدون حضور والدین یا سرپرست از اتوبوس در خانه آزاد کرد؟آیا می •

o توانند آزاد شوند.  هر سال باید یک فرم جدید امضاء شمند آموزش ویژه تنها پس از امضاء فرم آزادی توسط والدین میدان

 شود.

 تواند به درب منزل من بیاید؟یا اتوبوس می •

o باشد یا تواند به درب منزل برسد که دانشمند نابینا ما یک منطقه کرانه به حاشیه هستیم. اتوبوس مکتب فقط در صورتی می

 روی ویلچیر باشد.

o   دانشمندان که واجد شرایط خدماتMcKinney Vento شوند.های ایستگاه اتوبوس عمومی هدایت می هستند به مکان 

توانم معلومات  ( دریافت کند، کجا میHopSkipDrive، A&A، ALCاگر فرزند من خدمات ترانسپورت را از طریق شخص ثالث ) •

 مسیر آنها را پیدا کنم؟

o کنند اردادیان شخص ثالث ما یک برنامه دعوت را برای تمام سرپرستان/مراقبانی که دانشمندان از خدمات آنها استفاده میقر

 دهد تا معلومات دانشمند خود را جستجو کند. کنند. این برنامه به سرپرست/مراقب اجازه میارسال می

 آموزان آموزش ویژه سوار اتوبوس شوند؟ توانند با دانشآیا خواهر و برادر می •

o  توان آن را از راننده خود یا با شود و نیاز دارد که والدین فرم درخواستی را پر کنند که میاین سرویس همراه نامیده می

شود.  اس در دسترس بودن فضا تعیین میشود و براستماس با بخش ترانسپورت دریافت کرد.  این مورد به مورد تأیید می

 دانشمندان آموزش ویژه دارای اولویت درچوکی هستند.

 سؤاالت حفاظتی
 محدوده خطر اطراف اتوبوس مکتب چیست؟ •

o  تواند قدم بزرگ( در تمام جهات که راننده اتوبوس نمی 10فوت ) 10منطقه خطر، فضای اطراف اتوبوس مکتب است که

 آموزان را ببیند، امتداد دارد. دانش

 

 آموزانی که باید از جاده عبور کنند باید: دانش

 با راننده تماس چشم برقرار کنید. .1

 منتظر بمانید تا راننده عالمت دهد که عبور از آن امن است.  .2

 ست و سپس دوباره به چپ نگاه کنید(. مطمئن شوید که محفوظ است )به چپ، را .3

 هرگز از پشت اتوبوس عبور نکنید .4
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 توانم درباره محافظت اتوبوس مکتب بیشتر بیاموزم؟ چگونه می •

توانند در مورد امن نگه داشتن کودکان در داخل و اطراف اتوبوس مکتب ها میمنابع آنالین بسیاری وجود دارد که خانواده  .1

 معلومات بیشتری کسب کنند.

 

 حقایق اتوبوس مکتب توسط شورای اتوبوس مکتب آمریکا 

 ( NHTSAمحافظت اتوبوس مکتب توسط اداره ملی حفاظتی ترافیک شاهراه )

 ت موسیقی بزرگ را در اتوبوس بیاورد؟  اسکیت برد؟تواند یک آالآیا کودک من می •

o رود که ابزارهای آموزان انتظار میبرخی از ابزارها برای حمل و نقل در اتوبوس مکتب بسیار بزرگ هستند. از دانش

خود را بارگیری/تخلیه کنند و آنها را در دامان خود یا بین پاهای خود در تمام طول سفر با اتوبوس نگه دارند. اگر این  

 شود تا ترتیبات دیگری را برای حمل و نقل ابزار انجام دهند.واسته میآموزان خ امکان وجود نداشته باشد، از دانش

 

 وسایل مجاز در اتوبوس مکتب 

 ساکسیفون آلتو  ▪

 کالرینت ▪

 فلوت ▪

 ترومبون  ▪

 ترومپت ▪

 ویولن  ▪

 وسایلی که در اتوبوس مکتب مجاز نیستند 

 بوق باریتون  ▪

 ویوال باس ▪

 ویولن سل  ▪

 طبل ▪

 بوق فرانسوی  ▪

 ساکسیفون تنور  ▪

 

 رای رانندگی اتوبوس اقدام کنم؟توانم بچگونه می
o  سایت ناحیه در به وبfwps.org ها را کلیک کنید.در زیر برگه ناحیه بروید روی شغل 

 

http://schoolbusfacts.com/safety/
https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-bus-safety

