
 8102-8102نقل مدرسي خاص بالموهوبين والمتفوقين للعام الدراسي طلق برنامج تخدمات النقل 

ن هيوسقة في منطسيتم نقل الطالب الذين يحضرون برامج الموهوبين والمتفوقين في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس 

(HISD بخطوط حافالت )مخصصة لخدمة مدارسهم في العام الدراسي القادم نقل. 

 

 

 بتنفيذ برنامجخدمات النقل في المنطقة التعليمية  ستقوم 7102أغسطس  أب/ 72 في العام الدراسي ابتداًء من اليوم األول من

 .  الخاص ببرنامج الموهوبين والمتفوقين المركزي  المدرسي نقل  الحافالت 

السابقة  والمتفوقين في السنوات لقد كان الطالب الوهوبين قلهم مباشرة إلى مدارسهم. الحافالت التي ستبإستخدام سيقوم الطالب 

 . أطول  اً وقتتستغرق مما يستخدمون الحافالت التي توصل الطالب الى عدد من المدارس 

تحسين و  المدرسةنتقال مباشرة إلى إلللطالب باي المركزي الخاص بالموهوبين والمتفوقين لمدرسابرنامج السيسمح تطبيق 

تعلم ستعداد للإعلى والمدرسة الوقت الضائع للتعليم عن طريق التأكد من أنهم في  ويقلصوصول الطالب في الوقت المحدد 

 .جرس المدرسة األولدق عندما ي

إن لمعظم الناس  "  ختيار المدرسةإ م على المدارس لشؤون االمشرف العمساعد (  Justin Fuentes)وقال جوستين فوينتيس 

أو التفاعل مع زمالئه الطالب والمعلمين. فهي  لب يعني اإلفطاريقة بالنسبة للطادق 01 دقيقة ال تعني الكثير". "ولكن  01التأخر

 ." قبل بدء يومهم إستقرارهم ح لهم بالوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد ويتم تسم

يث سيتم ح لمتفوقينللطالب الموهوبين وا حافالتال (محوريةال مراكزال)مواقفأماكن سيتم تعيين استناًدا إلى البرنامج الجديد 

 المواقف المحورية في جميع أنحاء المنطقة التعليميةن تكوف سوفي نهاية اليوم الدراسي. و سهم وارجاعهم ارنقلهم إلى مد

(HISD) .   

"لقد اخترنا هذه المواقع المحورية بعد مراجعة دقيقة  (Timothy Brown)وقال مدير عام خدمات النقل تيموثي براون

 محاور فيالأسفرت هذه المراجعات عن وضع لقد  الحافالت وإلقاء نظرة شاملة على تقييم حركة المرور". " مواقفستخدام إل

 ."األمان الشديدوذات عالية الوضوح الالمدارس 

 

  



 يتم فيها تاكيد تحديد مواقف الحافالت وأوقات إستالم الطالب لبريدية رسائل  الموهوبين والمتفوقينسيتلقى أولياء أمور طالب 

 / أغسطس. خالل أول أسبوعين من شهر آبرجاعهم إو

ة قيمطالبنا الذين هم األكثريع ملجالذي نقدمه تحسين الخدمة والدعم  طرقفي تطوير ستمرارإلبراون "هدفنا هو ا وأضاف 

 ."". "ال يزال تركيزنا األساسي يتمثل في تزويد جميع الطالب بوسائل نقل آمنة وموثوقة من وإلى المدرسةواردنالم

إذا  Customer Care Team  713-556-9400  -( HISDيق المنطقة التعليمية )بفر اإلتصال أولياء األمور  يجب على

 . أسئلة إضافية كان لديهم 


