برنامج النقل اإللكتروني الجديد يساعد على التخلص التدريجي من عمليات فحص الحافالت اليدوي
تسعون في المائة من سائقي حافالت النقل في المنطقة التعليمية ( )HISDيقومون اآلن بإكمال عمليات
فحص الحافالت إلكترونيا ً بنظام ( )Zonarوالمطلوب جراءة مرتين يوميا ً وهو نظام إلدارة اسطول النقل
ومتابعتة والذي نفذتة إدارة خدمات النقل في وقت سابق من هذا العام الدراسي.
ولقد تم تحديد معدل نجاح العمل فية نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها فريق قيادة النقل هذا األسبوع في
جميع محطات الحافالت األربعة .وقد إكتملت عمليات الفحص الفوري في الموقع في صباح كل يوم وقبل بدء
خطوط الحافالت الصباحية .وسوف تستمر إجراء إختبارات عشوائية إضافية.
قال المدير العام المؤقت لخدمات النقل جون ويلكوتس ( ")John Wilcots IVلدينا اآلن القدرة على جمع
بيانات األسطول إلكترونيا ً والتي يمكن االحصول عليها تلقائيا ً في قسم صيانة األسطول " وقد أهملنا عملية
الفحص اليدوي القديمة".
أن نظام ( )Zonarمن بين األنظمة الجديدة التي نفذتها إدارة خدمات النقل كجزء من جهودها المتواصلة
لزيادة الكفاءة وتوفيرالخدمة األفضل للطالب .ويطلب النظام اإللكتروني من راكبي الحافالت تاشير البطاقة
عند الصعود الى الحافلة وعند مغادرتها مما يسمح للمنطقة التعليمية وأولياء األمورالذين يشتركون في خدمة
اإلشعار من تتبع وقت ومكان وصول الطالب إلى الحافلة ومغادرتها.
وأضاف ويلكوتس كما يسمح النظام اإللكتروني لسائقي الحافالت بمتابعة الطالب الذين ينسون بطاقات
الحافالت يدويا ً وأشار إلى أن فريقه يعمل مع السائقين لضمان دمج هذه الخطوة في سيرالعمل المعتاد.
وأضاف (ويلكوتس) ايظا ً " أن إدخال البيانات اليدوي هو بمثابة دعم لنا .ولكن إن الفائدة الحقيقية  -هي
بيانات الطالب اإللكترونية  -والتي تأتي من الطالب الذين يقومون بتاشير بطاقاتهم في الحافلة "ا يرجى من
أولياء األمور تذكير أبنائهم بإستخدام البطاقات يوميا ً وفي كل رحلة".
يمكن إستبدال البطاقات المفقودة أوالمسروقة بسهولة عبر موقع أدارة خدمات النقل على اإلنترنت
 houstonisd.org/transportationوبالضغط على زر برنامج بطاقات الطالب ورابط "إستمارة
إستبدال البطاقة " وملئ اإلستمارة وإرسالها عبر اإلنترنت .أن كلفة إستبدال البطاقة  5دوالرات  ،ويمكن
دفع المبلغ عبراإلنترنت من خالل نظام School Pay
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع خدمات النقل أواإلتصل بمركز بخدمة العمالء في العمليات التجارية
على 713-556-9400.

