
آخرون ، و رساالمد إدارة ضد جيفرسون باريش مجلس آخرون ، و ميالنكون كيفن كيلي و  
االحتياجات الخاصة ىإلى أولياء أمور الطالب ذو أمر المحكمة رسالة  

اةسالنقل الودر يوسائل طالب التعلام الخاص عن استخدام يواا  مويورإشعار أل

، في  الحافالت سائقين و. بسبب نقص ال توفير وسائل النقل لجميع طالب التعليم الخاص يتم أن واليةال و فيدرالىيتطلب القانون ال
 كونال يمكن أن ي أخرى سائق آخر أو حافلة أن ، أو هاالحافلة المخصصة لطفلك ال يمكن تشغيل تكونبعض األحيان عندما 

إلى  أطفالك إحضارتتمكن من  لك لكى ىجيفرسون باريش توفر وسيلة أخر فى ، يجب على نظام المدارس العامة موجودا
. . تتوفر الطريقتين التاليتين المدرسة  

  ل األميال معد بناء علىبك  ةاألميال الخاص عنلك  دفعال يتم ، يمكن أن طفلك إلى المدرسةإحضار إذا كنت تفضل   • 
 اريشب رس جيفرسونامد إدارة مجلس فى النقل بأجارة اإلتصال. يمكنك  من خالل مصلحة الضرائب معترف بهاال 
. الذى يتم دفعهمعرفة المعدل الحالي  من أجل 349-7600فى رقم  

وني إلى ، يجب عليك إرسال بريد إلكتر هذه األميال الخاص بكالتعويض المالى عن من أجل الحصول على 
، لويزيانا  نهر ، ماريروالطريق  4600،  العامة رسا، جيفرسون باريش نظام المد النقلإدارة ، أليلو لين 

رت أحض ى، التاريخ الذ فى التعويض المالى عنهاتسعى  التى األميالعدد  إعطاء عنوانك وو  70072
  : طفلك إليها يحضر التى المدرسة طفلك ولة يمدرسالحافلة رقم ال،  فيه طفلك

 و ال بد من تقديم كل طلبات السداد خالل )30( يوما من التاريخ الذى قمت بإحضار طفلك فيه :

 و معها وركب معه أالذى يحتياجاته إ شخص مطلع على الطفل و يكون ، ألنه هذا هو البديل المفضل للنظام
ث في األطفال في وقت متأخر إلى المدرسة كما يمكن أن يحد إحضار إلى ى ذلكأنه من غير المحتمل أن يؤد

. ظل البديل اآلخر أدناه  

 يمكن توفير وسائل النقل لطفلك عندما ال من أجلتصال بخدمة سيارة أجرة اإلبرس االمد إدارة مجلس سوف يقوم  • 
. متاحة العثور على حافلة 

:

إذا كان السائق الخاص بك یعلمك أنھ / أنھا لن یكون متاحا لنقل طفلك من المنزل أو المدرسة ، یمكنك 
اإلتصال بإدارة النقل فى مجلس مدارس جیفرسون باریش . إذا كان طفلك ملتحق بمدرسة في الضفة الشرقیة 

إتصل فى 349-7782 أو349-7720 . إذا كان طفلك ملتحق بمدرسة فى الضفة الغربیة إتصل فى  
349-8536 أو 349-7780 . سیتم توفیر سیارة أجرة بالنسبة لك و لیس علیك أى تكلفة  

إذا كانت هناك الحاجة للمرافقة من اجل طفلك ، سوف يكون هناك من يصاحب طفلك فى ركوب سيارة 
 األجرة :

،  ي الصباح، ف مع طفلك ، سوف يسمح لك أن تركب مرافقعدم توافر الل هاحافلة ال يمكن تشغيلالإذا كانت 
 تمي ، سوف . في المساء بواسطة سيارة أجرة منزلإلى ال إرجاعك ولتوصيلك مع طفلك إلى المدرسة 

. المنزل مع طفلك يتم إرجلعك إلى إلى المدرسة و كإحضار المنزل و من كطتاالتق  

تجابة أو ساإلعن  ىكن راضت. إن لم  ن المشكلةعإذا كان لديك مشاكل مع نقل طفلك يرجى إبالغ الموظفين في مدرسة طفلك 
ذه إذا كان هو أو هي غير قادر على حل ه.  ، أو مدير المدرسة ، إذا كان هناك واحد مديرالتحدث إلى مساعد ت، قد  نتيجة لذلكال

عليم لتلطالب المساعدات إضافية من خالل كتيب  و . يمكن الحصول على معلومات  ، يرجى االتصال بإدارة النقل المسألة
. الخاص  
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