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     طلب نموذج خدمة مفتاح القفل وأو اإلشراف البدیل عند نقطة الوقوف 202-2021
 
االحتیاجات الخاصة)  و تالمید  ریاض ألسباب تتعلق بالسالمة، الطالب الذین یتلقون الخدمة من رصیف إلى رصیف (ذوي  .1

األطفال یجب أن یكونوا مصحوبین عند نقطة وقوف الحافلة بأشخاص بالغین و مسؤولین ما عدا إدا تقدم األب أو الوصي بطلب 
 من أجل خدمة مفتاح القفل .

الطفل قبل وبعد مغادرة الحافلة    یتحمل  اآلباء/األولیاء  الدین قاموا بطلب خدمة  " مفتاح القفل" كامل المسؤولیة عن      .2
 لمحطة التوقف.

ادارة مكتب النقل المدرسي ال یقوم بتشجیع استعمال خیار خدمة  " مفتاح القفل" لكنھ سیحترم و یفي  بطلب الوالدین أو    .3
 الوصي.

م سرد الئحة األفراد البدالء  فقط اآلباء/األولیاء ھم الدین مرخص لھم  باستقبال الطفل في مكان محطة الوقوف.  یجب أن یت      .4
 –الدین یمكنھم القیام باإلشراف على استقبال الطفل و دلك  في الفضاء المتاح 

خدمة  " مفتاح القفل" أو اإشراف  البدیل  عند نقطة وقوف الحافلة سوف تستمر من السنة الدراسیة  إلى السنة التي تلیھا  وال  .5
 تتطلب إعادة الطلب من جدید .

ابة جراءات المراجعة لكل نوع من أنواع الطلبات  متوفرة في جمیع المدارس العامة التي  تتلقي خدمة النقل المدرسي ، وعلى "صفحة ویب، النیسیاسات وإ
  :"العامة

http://www.cps-k12.org/parents-students/transportation.  
 

           2021-الصیفیة  الدروس                                 الموسم الدراس العادي :            2020-الصیفیة   الدروسالدورة الدراسیة :  
  

 ---------------------------------مدرسة #:         -----------------------------------------: مدرسة  الحضور
  

 االسم العائلي و االسم الشخصي                                              الصف                    أسماء( الطالب (اسم
1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         عنوان المنزل:
 

ت الخاصة)  و تالمیذ  ریاض الخدمة من رصیف إلى رصیف (ذوي االحتیاجا)خدمة  " مفتاح القفل" أو اإشراف  البدیل  عند نقطة وقوف الحافلة 
 األطفال )

 طفلي لدیھ الترخیص  الستخدام مفتاح للقفل الشخصي وأن   یدخل البیت  بدون رفقة .                

 األشخاص(المذكورین  أدناه)  لھم الرخصة و اإلذن  الستقبال طفلي في مكان و قوف الحافلة                 

                                                      الھاتف: ---------------------------------------------------------------- بدیل 1     

 ----------------------------------_ الھاتف:                                                                                                بدیل 2 

                                                       الھاتف: --------------------------------------------------------------------بدیل  3
 

قرأت، وفھمت  وسأقوم باحترام و كأب أو كوصي قانوني  للطفل المذكور أعاله،  أطلب التغییرات لترتیبات النقل المدرسي الخاص بإبني . لقد 
 تطبیق القواعد ذات الصلة بتلك  الطلبات:

 ----------------------الھاتف                                                                                                                  
 توقیع الوالد أو الوصي  ضروري ____________________________                                          التاریخ: 

 
 أو العودة إلى مدرسة طفلك.  cpstrans@cps-k12.orgأرسل النموذج المكتمل بالبرید اإللكتروني إلى   

   
تمت                                                                                                                       5مزالج المفتاح بدیل   وقف المنقحة      

                                                                                                                                                2020مایو  12المراجعة في 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.cps-k12.org%2Fparents-students%2Ftransportation

