قسم خدمات النقل يراجع مسارات الحافالت لفترة ما بعد الظهر

يجري قسم خدمات النقل في المنطقة التعليمية مراجعة شاملة لجميع طرق الحافالت في فترة ما بعد الظهرللتأكد من جدولة
جميع المواعيد بشكل مناسب ويمكن إكمال جميع الخطوط بأمان وفي الوقت المعين.
يأتي هذا التحليل بعد مراجعة مشابهة لجميع خطوط الحافالت الصباحية والتي تم اإلنتهاء منها .ومن المتوقع أن يقوم الفريق
اإلداري إكمال المراجعة وإجراء التغييرات الضرورية للمسارات بحلول شباط/فبراير .2019
وقال المدير العام المؤقت جون ويلكوتس (" :)John Wilcots IVنود أن يعلم أولياء األمور إننا نسمع أرائهم" "مشيراً إلى أن
قسم الخدمات قد ركزأوالً على المسارات الصباحية لضمان وصول الطالب إلى المدرسة في الوقت المحدد" .إنهم يريدون منا
مراجعة مسارات لفترة مابعد الظهر وتحديثها وهذا ما سنقزم بة".
وكجزء من المراجعة سيتم تحديث أوقات التوقف لتعكس بدقة الوقت الالزم لتنفيذ كل خط .وهذا سيساعد القسم على تزويد
أولياء األمور بأوقات التوصيل واإلنصراف.
قال ويلكوتس( )Wilcotsأنة الحظ أن بعض المسارات ومحطات التوقف لم تكن مجدية .وأشار إلى الطرق التي كان من
المقرر أن تأخذ الطالب من المدرسة في الساعة  2:50بعد الظهر ومن ثم تتوقف في المحطة األولى في الساعة  2:55بعد
الظهر.
وقال أن الهدف هو التأكد من أن جميع التوقفات المجدولة واقعية وتأخذ باإلعتبار حركة المروروالمسافة .وأشار ويلكوتس إلى
أنه حتى مع المراجعة والتعديالت من الممكن حدوث حاالت تأخيرغير متوقعة جراء اإلزدحام المروري الغيرعادي أوالصيانة
على الطرق أو حوادث السيارات التي يمكن أن تحدث.
وأضاف قائ ًل "طالبنا هم عمالئنا .إنهم أهم مواردنا " "نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لهم".
باإلضافة إلى ذلك سيعيد قسم خدمات النقل أربعة مسارات في منطقة ( )Lakeside Estatesالتي تقع في غرب هيوستن.
وستعمل المحطات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في  15كانون الثاني/ينايرعلى تقليل المسافة التي يجب على الطالب السير
فيها للوصول إلى محطات التوقف وتقليل عدد الطالب في كل محطة وكذلك التخفيف من حركة المرورفي المنطقة.

وقال ويلكوتس إنه يركز مجددًا على توظيف مزيدا ً من سائقي الحافالت وقد وضع خطة لتوظيف خمسة عشر سائقا ً جديدًا
كبيرا في عدد السائقين
بحلول مارس 2019آذار ./وبوجود  801سائقا ً و 878
صا ً
مسارا ً ال يزال قسم خدمات النقل يواجه نق ً
ً
على الرغم من زيادة جهود التوظيف بما في ذلك أقامة معارض للوظائف المتعددة.

