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كيلي و كيفن ميالنكون  ،و آخرون ضد جيفرسون باريش مجلس إدارة المدارس  ،و آخرون
رسالة أمر المحكمة إلى أولياء أمور الطالب ذوى االحتياجات الخاصة

إشعار أليواا مويور طالب التعلام الخاص عن استخدام يوسائل النقل الودرساة
يتطلب القانون الفيدرالى و الوالية أن يتم توفير وسائل النقل لجميع طالب التعليم الخاص  .بسبب نقص السائقين و الحافالت  ،في
بعض األحيان عندما تكون الحافلة المخصصة لطفلك ال يمكن تشغيلها  ،أو أن سائق آخر أو حافلة أخرى ال يمكن أن يكون
موجودا  ،يجب على نظام المدارس العامة فى جيفرسون باريش توفر وسيلة أخرى لك لكى تتمكن من إحضار أطفالك إلى
المدرسة  .تتوفر الطريقتين التاليتين .
• إذا كنت تفضل إحضار طفلك إلى المدرسة  ،يمكن أن يتم الدفع لك عن األميال الخاصة بك بناء على معدل األميال
المعترف بها من خالل مصلحة الضرائب  .يمكنك اإلتصال بأجارة النقل فى مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش
فى رقم  349-7600من أجل معرفة المعدل الحالي الذى يتم دفعه .
من أجل الحصول على التعويض المالى عن هذه األميال الخاص بك  ،يجب عليك إرسال بريد إلكتروني إلى
لين أليلو  ،إدارة النقل  ،جيفرسون باريش نظام المدارس العامة  4600 ،طريق النهر  ،ماريرو  ،لويزيانا
 70072و إعطاء عنوانك و عدد األميال التى تسعى فى التعويض المالى عنها  ،التاريخ الذى أحضرت
طفلك فيه  ،رقم الحافلة المدرسية لطفلك و المدرسة التى يحضر إليها طفلك :
و ال بد من تقديم كل طلبات السداد خالل ( )30يوما من التاريخ الذى قمت بإحضار طفلك فيه :
هذا هو البديل المفضل للنظام  ،ألنه يكون شخص مطلع على الطفل و إحتياجاته الذى يركب معه أو معها و
أنه من غير المحتمل أن يؤدى ذلك إلى إحضار األطفال في وقت متأخر إلى المدرسة كما يمكن أن يحدث في
ظل البديل اآلخر أدناه .

• سوف يقوم مجلس إدارة المدارس باإلتصال بخدمة سيارة أجرة من أجل توفير وسائل النقل لطفلك عندما ال يمكن
العثور على حافلة متاحة .
إذا ﻛﺎن اﻟﺳﺎﺋق اﻟﺧﺎص ﺑك ﯾﻌﻠﻣك أﻧﮫ  /أﻧﮭﺎ ﻟن ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻟﻧﻘل طﻔﻠك ﻣن اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣدرﺳﺔ  ،ﯾﻣﻛﻧك
اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺈدارة اﻟﻧﻘل ﻓﻰ ﻣﺟﻠس ﻣدارس ﺟﯾﻔرﺳون ﺑﺎرﯾش  .إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﻣﻠﺗﺣق ﺑﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
إﺗﺻل ﻓﻰ  7782-349أو . 7720-349إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﻣﻠﺗﺣق ﺑﻣدرﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﺗﺻل ﻓﻰ
 8536-349أو  . 7780-349ﺳﯾﺗم 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 :
إذا كانت الحافلة ال يمكن تشغيلها لعدم توافر المرافق  ،سوف يسمح لك أن تركب مع طفلك  ،في الصباح ،
لتوصيلك مع طفلك إلى المدرسة و إرجاعك إلى المنزل بواسطة سيارة أجرة  .في المساء  ،سوف يتم
التقاطتك من المنزل و إحضارك إلى المدرسة و يتم إرجلعك إلى المنزل مع طفلك .
إذا كان لديك مشاكل مع نقل طفلك يرجى إبالغ الموظفين في مدرسة طفلك عن المشكلة  .إن لم تكن راضى عن اإلستجابة أو
النتيجة لذلك  ،قد تتحدث إلى مساعد المدير  ،إذا كان هناك واحد  ،أو مدير المدرسة  .إذا كان هو أو هي غير قادر على حل هذه
المسألة  ،يرجى االتصال بإدارة النقل  .يمكن الحصول على معلومات و مساعدات إضافية من خالل كتيب الطالب للتعليم
الخاص .

