
 في جنوب غرب هيوستن المدرسية للحافالت قفاموأربع  يعيد (HISDقسم النقل في المنطقة التعليمية )

 

 مدرسية في جنوب غرب هيوستنالحافالت لل رئيسيه أربع محطات (HISDالمنطقة التعليمية) خدمات النقل فيقسم   أعاد

في  الجذب الجيّد)الموهوبين(شراف على مراكز اإلا للسالمة مراقبً  90قوم بتوظيف أكثر من يو  .طالب تقريبًا 600تخدم  والتي

 التعليمية.  أنحاء المنطقة

لتحسين خدماته وضمان وصول الطالب إلى  يبذلها قسم خدمات النقلجزًءا من الجهود المستمرة التي هذة  عد التغييرات ت  و

 .   المدرسة بأمان وفي الوقت المحدد كل يوم

"إن هدفنا هو ضمان وصول جميع الطالب العام المؤقت لخدمات النقلالمدير( John Wilcots IV said)وقال جون ويلكوتس

يرى و"من بدأ الدراسة المعتادة  دقيقة من 15أي قبل  -اًحا صب 8:15صباًحا والساعة  7:15إلى المدرسة بحلول الساعة 

 ".تحقيق هذا الهدف من ا القيمةموظفون

 و Memorial و Sands Point و Allday  نمابي عند التقاطعاتالتي تم إعادتها مواقف الحافالت المدرسية توجد و

Plainwood  و Player Street  و Tidewater Drive على إخرىباإلضافة إلى محطة  Tiger Lilly Way وقد تم

 .المواقفهذه بالطالب المعينين  بالغبالفعل إ

في المنطقة بشكل أفضل من خالل تقليل مسافة للعوائل  يقدم خدمة وفالرئيسية س المواقفلى أن إعادة ( اWilcots)وأشار 

 .نتظار والركوبإلأوقات اتقليل باإلضافة إلى  التنقل

والبيانات حتى نتمكن من إجراء تغييرات مماثلة في األحياء  مسار الحافالتنحن مستمرون في مراجعة " (Wilcotsوأظاف)

 ."التعليمية عبر المنطقة

 لجذب الجيّدمراكز افي اآلخر لخدمات النقل في األسبوع الماضي هو توظيف مراقبي السالمة الذين سيتم تعيينهم  وكان التركيز

المراقبين بالعمل مع قسم النقل لضمان قيام الحافالت المدرسية  سيتم تكليفو. المنطقة التعليميةفي جميع أنحاء )الموهوبين( 

ً مناسب وبطريقة آمنة في الوقت ال الجذب الجيّدمراكز الى بتوصيل الطالب   .يوميا

الحافالت. وسائقي في عطلة نهاية األسبوع المقبل لتوظيف المراقبين وظائف للمعرض الثامن الخدمات النقل  تضيف قسم يسو

نوفمبر تشرين الثاني/ 10 ى الثانية عشرة من ظهر يوم السبتالساعة التاسعة صباًحا وحتفي من المقرر أن يقام المعرض و

على الراغبين تقديم الطلب غبر  يجب. Booker T. Washington High School, 4204 Yale Stمدرسة في   2018

 مقدماً.    www.DriveHISD.orgاإلنترنت

https://www.zpassplus.com/
https://www.zpassplus.com/
https://www.zpassplus.com/


 الطالب والذي تم تصميمه لمساعدة الركاب على ركوب الحافلة بطاقة برنامج تنفيذ خدمات النقل يواصل قسمباإلضافة إلى ذلك 

مما ند صعود الحافلة ومغادرتها عبمتابعة أطفالهم  أيًضا ألولياء األمورالسماح و والمسارات ستفادة من الحافالت إلوا المدرسية

 .النظام من خالل هذا يعزز الكفاءة والسالمة

 التسجيل من خالل مغادرتهاالحافلة أو  الطالب صعودتنبيهات عند إستالم الالذين يرغبون في أولياء األموريجب على 

ZPass through up sign  

اإلنترنت المنشورة عبر مراجعة التعليمات خطوة بخطوةيمكنهم  التسجيلإلى مساعدة في  الذين يحتاجونوأن أولياء األمور 

  http://www.houstonisd.org/Transportationعلى
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