
ويواصل توظيف  جديدةال درسةقبل افتتاح المقسم النقل في المنطقة التعليمية يُحدث خطوط الحافالت 

 السائقون

 

 to Kinder High Schoolقام قسم خدمات النقل في المنطقة التعليمية بتحديث جميع خطوط الحافالت المخصصة لمدرسة )

for Performing and Visual Arts) المبنى الجديد في وسط مدينة هيوستن استعدادًا لنقلها إلى. 

خالل العطلة  (Austin St 790على)يقع الذي  جديدالمبنى اللى ا (Montrose)الحالي في  موقعهاتنتقل المدرسة من س

عودتهم من عندلطالب أمام لأبوابة   2012امج السندات لعام كجزء من برن ذي تم إنشاؤهالجديدالالمبنى ح تفتالشتوية القادمة. سي  

 .2019يناير كانون الثاني/  7العطلة الشتوية في 

والطالب بالتغييرات عبر الهاتف  أولياء أمو وتم إشعار2019 كانون الثاني/ يناير  7في  بالعملوستقوم الخطوط المحدثة 

 النصية في وقت سابق من هذا األسبوع وسيتلقون رسائل تذكير مرة أخرى في األسبوع المقبل.  والرسائل

الحفوظة في و الخاصة بهم تصال الحاليةإللتأكد من أن معلومات اامن على أولياء األمورالذين لم يستلموا تحديثات النقل  يجب

أولياء يجب على  لرسائل النصية بشأن اأما  .المدرسة في تنبيهات ماسنجر مسجلون وأنهم انها صحيحة مدرسة أطفالهمملفات 

 .68453إلى    ”yes“ كلمة أيًضا إرسالاألمور 

 وظيفة شاغرة.  100التركيز بشدة على توظيف سائقي الحافالت في محاولة لملء حوالي  النقل قسم يواصل باإلضافة إلى ذلك

اعدتكم". لكننا بحاجة إلى مس  في السائقين نقص المستمراللمعالجة وسعنا في  كل ما : "نحن نعمل (Wilcots)وقال ويلكوتس

ً حثه على تقديم فيرجى  ، لدية الرغبة . إذا كنت تعرف شخًصا الخبر "يرجى مساعدتنا على نشر  ." طلبا

 16.65$وسيحصل المتقدمون الذين يتم تعيينهم على أجر   DriveHISD.org  عبر اإلنترنت على موقع يمكن  تقديم الطلبات

وتأمين  وطب األسنان و يتم شمولهم بالمزايا األخرى مثل التأمين الصحي  (CDLويتم تدريبهم مجاناً على)للساعة في البدأ 

 ومزايا إخرى.  يننظام التقاعد للمعلمفي  كةمشارالبصر وال

ً إنها سجلت رقماً الذي يقول ويلكوتس  (Student Badge)الطالب  بطاقةكما يجري العمل أيًضا على برنامج  حيث يقوم  قياسيا

 عند صعود الحافلة وعند مغادرتها يومياً. تأشيربطاقتهمعدد متزايد من الطالب في جميع أنحاء المنطقة ب

https://www.houstonisd.org/SchoolMessenger
https://www.houstonisd.org/SchoolMessenger
https://www.houstonisd.org/SchoolMessenger
http://www.drivehisd.org/


ن كواللذين يشترويتيح البرنامج أيًضا ألولياء األمورفي الوقت الحقيقي الحافالت ببيانات التعليمية باإلضافة إلى تزويد المنطقة 

 أينمن متى وولياء األمورأإبالغ يتم  و في الخدمة تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني.

  ZPassPlus.com.التسجيل في أولياء األموريجب على  هذه اإلشعاراتإلستالم . تى يغادرهاوم ةافلالح الطالب يأخذ

http://www.zpassplus.com/

