
 الحافلة يوم االثنين ل بطاقاتابإستعم( HISDالمدرسية في المنطقة العليمية ) الحافالت بدأ مستخدمي

 

أنحاء المنطقة  فيمدرسة تجريبية  22( هذا األسبوع بإستعمل البطاقات في  HISD) الحافالت المدرسية في مستخدمي بدأ

 (Badge Programالرسمي لبرنامج بطاقات الطالب)التعليمية عند صعود ومغادرة الحافلة كجزء من اإلنطالق 

وتحسين البرنامج  النتائج األوليةخدمات النقل لمراجعة التي ستمنح الوقت لقسم  الرائدة مبادرةللة تجربكمدرسة  22ختيار إتم 

 حسب الحاجة قبل تنفيذه على مستوى المنطقة األسبوع المقبل

تشرين   29(المتبقية في إستخدام بطاقاتهم خالل أسبوع HISDمنطقة التعليمية )ال وسيبدأ مستخدمي الحافالت في جميع مدارس

 .األول/أكتوبر

" سوف لن يتم رفض نقل أي شخص إذا لم قائالا  ( مدير المدير العام المؤقت لخدمات النقل John Wilcots IVلقد صرح ) 

  البطاقات "تمنحنا هذهضوئياا يومياا "  بطاقاتهم وتأشيرها يكن لديه  بطاقة. ومع ذلك فمن المهم أن يتذكر الطالب إحضار

إذا الطالب من الحافلة. لكن  مغادرة موعد ومكانلمعرفة الوقت الفعلي متى إمكانية الوصول إلى معلومات  وكذلك أولياء األمور

   لم تستخدم البطاقات فال تتوفر معلومات. 

طقة التعليمية على متابعة  الركاب واإلستفادة من الحافالت وخطوط مسار تم تصميم برنامج بطاقات الطالب لمساعدة المن

ا متابعة وصول أطفالهم إلى الحافلة ومغادرتها   مما يعزز الكفاءة والسالمة . -الحافالت والسماح لألولياء األمور أيضا

الذين  ألولياء األمور وم. يمكناليكل  الحافلة كل صباح وبعد ظهر تأشير بطاقاتهم عند صعود ومغادرةيجب على الطالب 

 طفالهم. أتبلغهم عن مسار  إشعارات في الوقت الفعلي عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني باستالماشتركوا في الخدمة 

تشرين األول/ أكتوبر ، وبدأوا في إستخدام البطاقات هذا  19و  18تم توزيع البطاقات على طالب المدارس التجريبية في 

اإللكتروني. وتم توزيع البطاقات على جميع المدارس المتبقية هذا األسبوع  ومن  زء من عملية إنطالق البرنامجاألسبوع كج

المتوقع أن يبدأ الطالب في إستخدامها األسبوع المقبل. تعمل خدمات النقل مع مسؤلي المدارس لضمان توزيع جميع البطاقات 

 على ركاب الحافالت.

 

ا من الجهود المستمرة التي تبذلها خدمات النقل لتقديم خدمة أفضل للطالب في جميع أنحاء يعد تطبيق برنامج البطا قة جزءا

مساراا للحافالت خالل األسبوع الماضي فقط  مما زاد من كفاءة  172المنطقة التعليمية . لقد قام مسؤولي وسائل النقل بتعديل 

ا  7700المسار والوصول في الوقت المحدد ألكثر من   . طالبا



 magnet hub at AMC Studio 30 on Dunvale Road to Piney Pointوسيتم إجراء تغيير آخر يوم االثنين 

Elementary School مركزعلى الذين تم تعيينهم  الموهوبين والمتفوقين. يجب على جميع راكبي حافلة AMC 30 أن  

تقصر مسافة المشي من وإلى سوف  كتوبر. هذه الخطوةأ/ تشرين األول 29بدايةا وإعتباراا من  Piney Pointيكونوا على 

ا طالب 500المركز لما يقرب من   . تم تعيينهم لهذا الموقع ا

عارات في الوقت الفعلي  شاإلللحصول على ولمعرفة كيفية التسجيل ( وBadge Program)لمزيد من المعلومات حول برنامج 

 .9400-556-713اإلتصال  أو  HoustonISD.org/Transportation قم بزيارة  البطاقة.  ستبدالأو طلب إ

 


