
 إدارة النقل تطلق إنظمة جديدة لزيادة كفاءة خطوط النقل

 
تقدم إدارة خدمات النقل وسلية جديدة لمساعدة أولياء األمور في تحديد موقع   8102-8102مع بداية العام الدراسي 

 .قف الحافالت المدرسية آلطفالهم ورقم مساراتهاامو

 ويمكنهم مشاهدة وإدخال عناوينهم Infofinder I إللكتروني والطالب الذهاب إلى الموقعاألمور يمكن ألولياء 

برنامج الموهوبين  هم. سيتمكن طالباتباإلضافة إلى رقم مسار المخصصة لهم الحافالت مواقف  خريطة 

 .على الخريطة للطالب الموهوبين ه المحددلحافالت امواقف  الذين يستخدمون النظام من رؤية والمتفوقين

 برنامج الموهوبين والمتفوقين الذي ينقل الطالب مباشرة الى المدارس

. موقف لكل مغادرتها  وقت وصول الحافلة ووقت خدمة أيضا   يقدمالنظام و  

رائعة لللحصول على معلومات  ( هو وسيلة Infofinder I"إن نظام ) ( مديرعام خدمات النقل  Tim Brownقال )

كذلك النظام. هذا أمر أساسي حيث نركز على توفير ومؤكدة  عن الوقت الفعلي". " ويتم تحديث الطرق وتغييرها 

 ." الخدمات وأكثرها كفاءة لطالبناأفضل 

ا ألن النظام ال يزال قيد التنفيذ ، ال   حديثها جديدة وتالطرق ال تحديد عند و  قيد التحديد مواقع بعض الطالب لزونظر 

للحصول على معلومات  (Infofinder Iمن أجل مراجعة ) من خالل رسالة هاتفيةإبالغ العوائل المشمولة سيتم 

 من كل إسبوع.  سيتم إجراء جميع التغييرات والتحديثات أسبوعي ا يوم االثنينو الخطوط مفصلة عن 

ا إإشعارالطالب بخطوط الحافالت المخصصصة لهم   وكما في السنوات السابقة تواصل إدارة خدمات النقل أيض 

يسمح النظام اإللكتروني  ومحطات وقوفها من خالل البطاقات البريدية التي يتم إرسالها بواسطة البريد. ومع ذلك

 .للمنطقة التعليمية بإبالغ  الطالب وأولياء األمور بالمستجدات بكفاءة أكبرعندما يتم تحديث الطرق أو تغييرها

ا إطالق نظام ) الذي يسمح (GPS( وهو نظام تحديد المواقع )Safe Stop via Zonarكما يتم هذا العام أيض 

في الوقت الفعلي ويتم تجربة هذا البرنامج في عدد محدود من المدارس قبل أن  بتتبع حافلة أطفالهم ألولياءاألمور

 .يستخدم على نطاق المنطقة التعليمية

ا من برنامجSafe Stop via Zonar( و)Infofinder I) من نظامي يعتبر كال   وهو برنامج  Transfinder ( جزء 

ب ركابتعقب التعليمية  للمنطقةالخطوط. أن كال المبادرتين ستسمحا داخلي جديد يهدف إلى زيادة كفاءة طرق 

http://houstonisd.org/infofinderi
http://houstonisd.org/infofinderi
https://www.houstonisd.org/Page/169959
https://www.houstonisd.org/Page/169959


ا من الجهود المستمرة التي ملذلك طوال العام. ويمثل تنفيذهات  كلما دعت الحاجة وتغيير المسار الحافالت ا جزء 

 للتعلم ألن ستعدادإخدمات النقل لضمان وصول الطالب إلى المدرسة كل يوم في الوقت المحدد وعلى  إدارة تبذلها

 .المدرسةلديهم وسائل نقل آمنة وموثوقة من وإلى 

 خطوط  نقل الموهوبين الحافالت أو الطرق أو مواقف والطالب الذين لديهم أسئلة حول أولياء األمور يرجى من

 9400-556-713م  على الرق ( Business Operations Customer Care)تصال بمركز بخدمة العمالء إلا

  طيلة أيام األسبوع.  الساعة على مدار الذي يعمل 

 


