
 ي من عمليات فحص الحافالت اليدويجديد يساعد على التخلص التدريجالإللكتروني ا نقلالبرنامج 

اآلن بإكمال عمليات  يقومون (HISDالنقل في المنطقة التعليمية ) في المائة من سائقي حافالت تسعون 

ً  مرتين جراءة المطلوبو (Zonar) إلكترونياً بنظام فحص الحافالت النقل ل اسطووهو نظام إلدارة  يوميا

 .خدمات النقل في وقت سابق من هذا العام الدراسي تة إدارةذالذي نفوعتة ومتاب

تفتيش التي أجراها فريق قيادة النقل هذا األسبوع في نتيجة لعمليات الالعمل فية نجاح تم تحديد معدل ولقد 

قبل بدء و يوم كل صباح فيكتملت عمليات الفحص الفوري في الموقع إجميع محطات الحافالت األربعة. وقد 

 .ختبارات عشوائية إضافيةإإجراء سوف تستمر وخطوط الحافالت الصباحية. 

لدينا اآلن القدرة على جمع (" John Wilcots IV)قال المدير العام المؤقت لخدمات النقل جون ويلكوتس 

 ً ً لعالحصول يمكن ا والتي  بيانات األسطول إلكترونيا عملية نا وقد أهمل" قسم صيانة األسطول   فييها تلقائيا

 ".قديمةالالفحص اليدوي 

خدمات النقل كجزء من جهودها المتواصلة إدارة من بين األنظمة الجديدة التي نفذتها  (Zonarأن نظام )

تاشير البطاقة راكبي الحافالت  اإللكتروني منطلب النظام ويفضل للطالب. األخدمة الرلزيادة الكفاءة وتوفي

الذين يشتركون في خدمة لمنطقة التعليمية وأولياء األمورلمما يسمح  عند الصعود الى الحافلة وعند مغادرتها 

 ومغادرتها. وقت ومكان وصول الطالب إلى الحافلة  تتبع من  اإلشعار

بطاقات ون طالب الذين ينسال متابعةبلسائقي الحافالت  اإللكتروني كما يسمح النظام ويلكوتس وأضاف

 ً  .العمل المعتادقين لضمان دمج هذه الخطوة في سيرإلى أن فريقه يعمل مع السائ وأشار الحافالت يدويا

هي   -إن الفائدة الحقيقية  ولكن اليدوي هو بمثابة دعم لنا.  ( ايظاً " أن إدخال البياناتويلكوتسوأضاف )

من يرجى  ا" بتاشير بطاقاتهم في الحافلةتأتي من الطالب الذين يقومون والتي   - اإللكترونيةبيانات الطالب 

ً إب ير أبنائهمكأولياء األمور تذ  ."رحلة في كلو ستخدام البطاقات يوميا

اإلنترنت موقع أدارة خدمات النقل على المسروقة بسهولة عبر المفقودة أو اتالبطاق ستبدالإيمكن 

nisd.org/transportationhousto    إستمارة رابط "والطالب بطاقات  زر برنامجبالضغط على و

 دوالرات ، ويمكن  5 أن كلفة إستبدال البطاقةعبر اإلنترنت. وملئ اإلستمارة وإرسالها  "  إستبدال البطاقة

 School Payاإلنترنت من خالل نظام عبردفع المبلغ 

بخدمة العمالء في العمليات التجارية تصل بمركز اإلأو موقع خدمات النقلزيارة  يرجى لمزيد من المعلومات 

  713-556-9400.على 
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