
 بعد الظهر لفترة ما التالحاف مسارات يراجع خدمات النقل قسم 

 

للتأكد من جدولة ق الحافالت في فترة ما بعد الظهرمراجعة شاملة لجميع طر في المنطقة التعليمية خدمات النقلقسم جري ي

 .المعينفي الوقت وبأمان  الخطوطجميع المواعيد بشكل مناسب ويمكن إكمال جميع 

الفريق قع أن يقوم المتو ومنتم اإلنتهاء منها.  التيوخطوط الحافالت الصباحية لجميع  مراجعة مشابهة بعد يأتي هذا التحليل

 .2019فبراير شباط/ بحلول  مساراتضرورية للالتغييرات ال إكمال المراجعة وإجراءاإلداري 

أن  إلىاً مشير" "إننا نسمع أرائهم رنود أن يعلم أولياء األمو: "(John Wilcots IV)وقال المدير العام المؤقت جون ويلكوتس 

ن منا . "إنهم يريدوحددلوقت الملضمان وصول الطالب إلى المدرسة في ا يةالصباح المساراتأوالً على قسم الخدمات قد ركز

 ."سنقزم بةوهذا ما  بعد الظهر وتحديثهامسارات لفترة مامراجعة 

هذا سيساعد القسم على تزويد و. خطسيتم تحديث أوقات التوقف لتعكس بدقة الوقت الالزم لتنفيذ كل  كجزء من المراجعةو

  التوصيل واإلنصراف.بأوقات  أولياء األمور

توقف لم تكن مجدية. وأشار إلى الطرق التي كان من المحطات و ساراتبعض الم نأ الحظ أنة (Wilcots)قال ويلكوتس

بعد  2:55في الساعة األولى محطة الفي توقف تومن ثم  بعد الظهر 2:50الطالب من المدرسة في الساعة  تأخذالمقرر أن 

 .الظهر

إلى ويلكوتس وأشار   .مسافةالوحركة المرور وتأخذ باإلعتبار واقعيةالمجدولة  التوقفاتهو التأكد من أن جميع الهدف وقال أن 

الصيانة عادي أوالغير م المرورياحاإلزد جراءغير متوقعة من الممكن حدوث حاالت تأخيرأنه حتى مع المراجعة والتعديالت 

 يمكن أن تحدث.  التي الطرق أو حوادث السيارات على

 ."ضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لهمل كل ما في وسعنا"نحن نبذل  أهم مواردنا " مطالبنا هم عمالئنا. إنهوأضاف قائًل "

هيوستن.  ربغ التي تقع في (Lakeside Estates) أربعة مسارات في منطقةخدمات النقل  قسميعيد سباإلضافة إلى ذلك 

ير على تقليل المسافة التي يجب على الطالب السينايركانون الثاني/ 15التي ستدخل حيز التنفيذ في  وستعمل المحطات الجديدة

 .في المنطقةالتخفيف من حركة المروركذلك و ل عدد الطالب في كل محطةوتقلي فيها للوصول إلى محطات التوقف



سائقاً جديدًا  خمسة عشرلتوظيف  خطة سائقي الحافالت وقد وضعمن  مزيداً وقال ويلكوتس إنه يركز مجددًا على توظيف 

ً سائق 801وبوجود  . آذار/2019بحلول مارس  السائقين عدد يواجه نقًصا كبيًرا في خدمات النقل قسم ال يزال   مساًراً  878و  ا

 المتعددة.  وظائفلل معارض أقامة ذلك بما في زيادة جهود التوظيفعلى الرغم من 


