
 لنقللخطوط اجري مراجعة يخدمات النقل قسم 

لتحديد  للنقل هلية العاليةاألحافالت في المدارس ذات للنقل بالمراجعة شاملة في المنطقة التعليمية  خدمات النقل أدارة قسم تجري

 .وزيادة الكفاءة خطوط النقل لتعزيز المتوفرة و الفرص 

الرغم من وجود عدد كبير من الطالب في عدد الركاب بمنخفض  مستوى مدرسة ذات 15على  الشاملة تركز المراجعةو 

 .لهم تحديد  الخطوط الناقلةالمؤهلين للنقل وقد تم 

مدير عام خدمات النقل أن طلبات النقل غالباً ما تكون في أعلى مستوياتها في بداية العام (  John Wilcots IV)أوضح وقد 

ذلك الطالب ديد الخط الناقل لحت على القسم  يجب،  فيما إذا كان مؤهالً  الطالب  وتحديدالطلب بمجرد تقديم الطلبوالدراسي 

 .عدم ركوب الحافلةإختار الطالب حتى لو كان التوقف ومو

والمزيد من الوقت في ستكون زيادة في خطوط النقل ، فهذا يعني  لكل طالب الحافلة نقاط توقف نحدد"عندما  (Wilcots)وقال 

من الطالب وأقل  قليلعدد  وجود خطوط فيها فسيؤدي ذلك إلى  الخطوط الناقلة ستخدام هذه إ". "إذا لم يتم الخطوطتنفيذ هذه 

 ".كفاءة

خدمات النقل مع مسؤولي المدارس وأولياء األمور وسائقي الحافالت  ي قسمسيتواصل موظف إلغاءة ( أوخط)مسارقبل دمج أي و

ً المدرسة سحب الطلب رسميسيطلب من تخاذ هذا القرارإبمجرد وللتأكد من عدم الحاجة إلى خدمة الحافالت.  من النظام مما  ا

 .غيرمستخدمالموقف ال بحذفإلدارة فسم خدمات النقل يسمح 

 المسارات)الخطوط( من خالل دمج . "و"عدم الفاعلية في الخطوط الناقلة: "ستساعدنا هذه المراجعة تحديد (Wilcots) افأضو

 ستخدام القوى العاملة لدينا بشكل أفضل لتغطية إيمكننا وركاب   فيها الطرق التي ال يوجد وإلغاءالمنخفض  عدد الركابذات 

 ".الحالية الخطوط

نقص الفي مواجهة  خدمات النقل مما يساعد قسم  المطلوبين الهدف من ذلك هو المساعدة في تقليل عدد سائقي الحافالت الجدد

ً  خدمات النقلسم ى ق. لدتالحافال يحاد في سائقال  إكمالإن هدفه هو ( Wilcotsضاف )وأللحافالت.  مساراً)خطاً(  817 حاليا

 اً)خطاً(. مسار 770العام الدراسي بحوالي 

 .2021-2020للعام الدراسي المسارات)الخطوط(  مشروعستخدام المراجعات أيًضا لتحسين إسيتم و

 Garden Oaks Montessori, T.H. Rogers School, Durham and Stevensوهي) في ست مدارس المراجعة 

elementary schools, and Tanglewood and Meyerland Middle Schools) ة في تسع  عقد إكتملت. والمراج 

 يجب ان تكتمل بحلول نهاية العام. مدارس الباقية 

  

 


