
येलो बस प�रवतर्न सेवा �वद्याथ� यातायात अनुरोध 

2022-2023 स् कू ल वषर्

�सन�सनाट� पिब्लक स्कूल एक्सेस �वद्याथ� यातायात सेवा फोन: 513-363-7433 (RIDE)

�वद्याथ�को �ववरण

�वद्याथ�को नाम: आमाबाबु वा अ�भभावक:

�वद्याथ�को ID: अध्ययन गन� स्कूल:

घरको ठेगाना: फोन न:

घर र बस �बसौनी बीचमा �वद्याथ�हरूको सुर�ाका ला�ग आमाबाबु/अ�भभावकहरू िजम्मेवार हुन्छन।्

***कुनै प�रवार अक� ठाउँमा बस्न गएमा, बस सवेामा सोह� बमोिजम हेरफेर गनर्का ला�ग प�रवारको नयाँ ठेगाना बच्चाको स्कूलमा �दनु जरुर� हुन्छ।
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूल एक्ससे �वद्याथ� यातायात कायार्लय वा बस सञ्चालकहरूले यो कायर् गनर् सक्दैनन।् ***

ड�ेभएटेड चाइल्डकेयरको अनुरोध    अनुरो�धत सुरु �म�त:

य�द तपा�को बच्चाले स्कूल भन्दा प�हला/प�छ �दवास्याहार सेवा प्रदायककहा ँजाने भएमा कृपया यो भनुर्होस।् व्यिक्तकृत �श�ा कायर्क्रम अन्तगर्त सम्बिन्धत सेवाका
रूपमा यातायातको आवश्यकता पन� �वशेष आवश्यकताहरू भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग चाइल्ड केयर बस �बसौनीको अनुरोध (कवर्-टू-कवर् सेवा) लाई, य�द अन्य सबै

सुर�ात्मक मापदण्डहरूको पू�त र् हुने भए, बोडर्द्वारा स्वीकृत स्टपहरूका अ�त�रक्त प�न स्वीकृत गनर् स�कन्छ। �वद्याथ�हरूलाई यो प्रयोजन अनसुार थप गनर्लाई बसमा
�सट उपलब्ध हुनु पन�छ। अनुरो�धत बस �बसौनीहरूमा सेवा पुयार्उन अ�त�रक्त बस मागर्हरू थप ग�रने छैन।

*** अनुरो�धत स्टपहरू बसको वतर्मान यात्राको मागर् दे�ख आधा माइल �भत्र हुन ुपन�छ।***

**बस �बसौनीमा हेरफेरबारे अनुरोधमा प्र�त क्वाटर्र एक पटक वा स्कूल वषर्मा चार पटक भन्दा बढ� कारबाह� ग�रन ेछैन। **

�दवा सेवा प्रदायकको नाम: ________________________________फोन: _______________

�दवा सेवा प्रदायकको ठेगाना: _____________________________________________________________________

कृपया दवुै पूवार्न्ह तथा अपरान्ह सेवा प्राथ�मकताहरू उल्लेख गनुर्होस:् 

पूवार्न्ह �पकअप: कुनै पूवार्न्ह सेवा आवश्यक छैन_____ घर दे�खको सबभन्दा निजकको स्टप _____ �दवा सेवा स्थल दे�खको सबभन्दा निजकको
स्टप_____

पूवार्न्ह ड्रप-अफ:  कुनै अपरान्ह सेवा आवश्यक छैन_____ घर दे�खको सबभन्दा निजकको स्टप _____ �दवा सेवा स्थल दे�खको सबभन्दा निजकको स्टप_____

वैकिल्पक स्टप अनुरोध    अनुरो�धत सुरु �म�त:

�वद्याथ�को वतर्मान स्टप दे�ख आधा माइल �भत्रको र �वद्याथ�ले कुन ै4 लेनको सडक पार गनुर् नपन� बोडर्द्वारा स्वीकृत स्टपका ला�ग अनुरोध मात्र। यो
प्रयोजनका ला�ग बोडर्द्वारा स्वीकृत नयाँ बस �बसौनीहरू बनाइन ेछैन। बच्चा यो सेवाका ला�ग योग्य नभएमा कवर्-टू-कवर् स्टपहरूलाई स्वीकार ग�रने छैन।

अनुरो�धत पूवार्न्ह/अपरान्ह स्टप: __________________________________________________________________

अनुरोध गन� कारण: ______________________________________________________________________

आमाबाब/ुअ�भभावकहरूलाई स्कूलद्वारा वा �नय�मत पोस्टकाडर् सूचना प्र�क्रयाद्वारा स्वीकृ�त �म�तबारे जानकार� �दइने छ। स्कूलद्वारा वा �सन�सनाट� पिब्लक स्कूल एक्सेस �वद्याथ� 
यातायात कायार्लयद्वारा यस प्रकारको सूचना आमाबाब/ुअ�भभावकलाई न�दए सम्म सेवा सुरु गनर् स�कँदैन। यो फाराम प्रत्येक स्कूल वषर्मा भनुर् पन�छ तथा फाइलमा राख्नु पन�छ र यसले

उिल्ल�खत प�रवतर्नको ला�ग 2021-2022 स्कूल वषर्को अन्त सम्म सामान्य अनमु�त फारामको काम गन�छ।

प्रत्येक प्रकारको अनुरोधका ला�ग नी�त तथा समी�ा प्र�क्रयाहरू �सन�सनाट� पिब्लक स्कूल यातायात सेवा प्राप्त गन� सम्पणूर् स्कूलहरूमा उपलब्ध हुन्छ र �सन�सनाट� पिब्लक स्कूलको वेब 

पषृ्ठ: http://www.cps-k12.org/parents-students/transportation मा हेनर् स�कन्छ।

�म�त:  आमाबाब ुवा अ�भभावकको हस्ता�र:

फाराम भरेर cpstrans@cps-k12.org मा इमेल गनुर्होस ्वा तपा�को बच्चाको स्कूलमा पठाउनुहोस।्

mailto:transform@cps-k12.org

