قسم النقل في المنطقة التعليمية يُحدث خطوط الحافالت قبل افتتاح المدرسة الجديدة ويواصل توظيف
السائقون

قام قسم خدمات النقل في المنطقة التعليمية بتحديث جميع خطوط الحافالت المخصصة لمدرسة ( to Kinder High School
 )for Performing and Visual Artsاستعدادًا لنقلها إلى المبنى الجديد في وسط مدينة هيوستن.
ستنتقل المدرسة من موقعها الحالي في ( )Montroseالى المبنى الجديد الذي يقع على( )Austin St 790خالل العطلة
الشتوية القادمة .سيفتتح المبنى الجديدالذي تم إنشاؤه كجزء من برنامج السندات لعام  2012أبوابة أمام للطالب عندعودتهم من
العطلة الشتوية في  7كانون الثاني /يناير .2019
وستقوم الخطوط المحدثة بالعمل في  7كانون الثاني /يناير 2019وتم إشعار أولياء أمو والطالب بالتغييرات عبر الهاتف
والرسائل النصية في وقت سابق من هذا األسبوع وسيتلقون رسائل تذكير مرة أخرى في األسبوع المقبل.
يجب على أولياء األمورالذين لم يستلموا تحديثات النقل من التأكد من أن معلومات اإلتصال الحالية الخاصة بهم والحفوظة في
ملفات مدرسة أطفالهم انها صحيحة وأنهم مسجلون في تنبيهات ماسنجر المدرسة .أما بشأن الرسائل النصية يجب على أولياء
األمور أيضًا إرسال كلمة ” “yesإلى .68453
باإلضافة إلى ذلك يواصل قسم النقل التركيز بشدة على توظيف سائقي الحافالت في محاولة لملء حوالي  100وظيفة شاغرة.
وقال ويلكوتس(" :)Wilcotsنحن نعمل كل ما في وسعنا لمعالجة النقص المستمر في السائقين لكننا بحاجة إلى مساعدتكم".
صا لدية الرغبة  ،فيرجى حثه على تقديم طلبا ً".
"يرجى مساعدتنا على نشر الخبر .إذا كنت تعرف شخ ً
يمكن تقديم الطلبات عبر اإلنترنت على موقع  DriveHISD.orgوسيحصل المتقدمون الذين يتم تعيينهم على أجر $16.65
للساعة في البدأ ويتم تدريبهم مجانا ً على( )CDLو يتم شمولهم بالمزايا األخرى مثل التأمين الصحي وطب األسنان وتأمين
البصر والمشاركة في نظام التقاعد للمعلمين ومزايا إخرى.
كما يجري العمل أيضًا على برنامج بطاقة الطالب ( )Student Badgeالذي يقول ويلكوتس إنها سجلت رقما ً قياسيا ً حيث يقوم
عدد متزايد من الطالب في جميع أنحاء المنطقة بتأشيربطاقتهم عند صعود الحافلة وعند مغادرتها يومياً.

باإلضافة إلى تزويد المنطقة التعليمية ببيانات الحافالت في الوقت الحقيقي ويتيح البرنامج أيضًا ألولياء األموراللذين يشتركون
في الخدمة تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني .و يتم إبالغ أولياء األمورمتى ومن أين
يأخذ الطالب الحافلة ومتى يغادرها .إلستالم هذه اإلشعارات يجب على أولياء األمور التسجيل فيZPassPlus.com.

