«FIRSTNAME» «LASTNAME»को आमाबब
ु ा(हरू)/अ�भभावक(हरू)
«RESADDR»
«RESCITY» «RESSTATE» «RESZIPCODE»
मे 1, 2021
आदरणीय आमाबुबाहरू,
यो पाइलट फेजको अव�धमा हामीले माइ स्टप एिप्लकेसनमा सुधार गन� क्रममा तपा�को धैयक
र् ा ला�ग धन्यवाद।
माइ स्टप भनेको एउटा मोबाइल फोन एिप्लकेसन हो जसको सहायताले तपा�को बच्चाको �नधार्�रत स्कूल बस आइपुग्ने अनुमा�नत समय जान्न
स�कन्छ। एिप्लकेसनले तपा�को बच्चाका बारे मा प�रचायक �ववरण कुनै तेस्रो प�लाई प्रदान गद� न, तर यसले आमाबाबह
ु रूलाई तपा�को बच्चाको
बस �नधार्�रत स्टपमा क�त बेला आइपुग्छ भन्ने जानकार� �दन सक्छ।

यो एप आइफोन, एप स्टोर वा गुगल प्लेमा �नःशुल्क उपलब्ध छ, तर तपा�ले रे िजस्टर गरे र एकाउन्ट बनाउनु पन�छ।
डाउनलोड
1.
2.
3.
4.

गन� चरणबद्ध �नद� शनहरू:
“भसार्ट्रान्स माइ स्टप” एपलाई आइफोन एप स्टोर वा गग
ु ल प्लेबाट डाउनलोड गनह
ुर् ोस ्।
“टाइलर टे क्नोलोजी LLC” (जो एपको पिब्लशर हो) बाट सूचनाहरूको अनुम�त �दनुहोस ्।
उपलब्ध स्कूल �डिस्ट्रक्टहरूको सूचीबाट “�सन�सनाट� पिब्लक स्कूल” चयन गनह
ुर् ोस ्।
यो पत्रको खाता �ववरण (तल �दइएको) प्रयोग गरे र लगइन गनह
ुर् ोस ्।

खाता �ववरण:
प्रयोगकतार् नाम: MAYS .S.100112217
पासवडर्: MAYS .S.100112217 तपा�ले सुरुमा लगइन गदार् यसलाई बदल्नु पछर् ।
तपा� एिप्लकेसनमा लगइन गरे प�छ तपा�को पासवडर् �रसेट गन� चरणबद्ध �नद� शनहरू:
1. “सेटअप” मा जानुहोस ्।
2. “पासवडर् बदल्नुहोस ्” मा िक्लक गनुह
र् ोस ्
3. तपा�को वतर्मान पासवडर् टाइप गनुह
र् ोस ्
4. तपा�को नयाँ पासवडर् दईु पटक टाइप गनुह
र् ोस ् र “पेस गनह
ुर् ोस ्” मा िक्लक गनह
ुर् ोस ्

कृपया केह� समय �दएर संलग्न एिप्लकेसन �ववरण पढ्नुहोस ्। यो �ववरणद्वारा एिप्लकेसनले प्रदान गन� सन्दे शहरूबारे स्पष्ट बनाइने छ।
य�द «SCHOOL NAME» मा तपा�को एक भन्दा धेरै बच्चाहरू छन ् भने, तपा�को सबै बच्चाहरू यो खातासँग जो�डएको हुनुपछर् ; नभए, कृपया
हाम्रो ITM हे ल्प डेस्क (ITMhelp@cpsboe.k12.oh.us) मा सम्पकर् गरे र तपा�को बच्चाहरूलाई एउटा खाता अन्तगर्त जोड्नु पछर् ।
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूलले यो नयाँ एिप्लकेसन फेज-इन गनर् र पर��ण गनर् जार� राख्ने क्रममा, केह� चुनौतीहरू आउन सक्छ, र हामी यसमा
अद्याव�धकहरू गनर् सक्छ�। माइ स्टपको उपयो�गता र �वश्वसनीयताबारे तपा�को प्र�त�क्रयाले �सन�सनाट� पिब्लक स्कूल प�रवारहरूका ला�ग
यसको कायार्न्वयनलाई अझ राम्रो बनाउन सहायता गन�छ; तपा�ले यो �लङ्कद्वारा हामीलाई प्र�त�क्रया पठाउन सक्नुहुन्छ:

https://forms.gle/SrH22UDsQZKLrcUn6
तपा�को ला�ग माइ स्टप एप सहायक हुनेछ भन्ने हामी आशा गछ� र हामी तपा�को प्र�त�क्रयाको प्रसंशा गन�छ�।
सहृदय,

लोरे न जनसन
�वद्याथ� यातायात सेवा �नद� शक

सेरा �ट्रम्बल-ओ�लभर
�चफ स्�याटजी अ�फसर

होमरुम: «ADVISORY_TCHR»

तल तपा�ले माइ स्टप एिप्लकेसनमा दे ख्नह
ु ु ने �व�भन्न िस्क्रनहरूको �चत्र दे खाइएको छ। एिप्लकेसनले तपा�लाई मागर्मा गाडीको यथाथर्
िस्थ�तबारे बताउने छै न भन्ने कुरा जान्नु जरुर� छ यद्य�प यसले �वद्याथ�को �नधार्�रत बस स्टपमा बस आइपग्ु ने सबभन्दा ताजा
अनम
ु ा�नत समय (ETA) बारे जानकार� �दनेछ।
मान�चत्रले तपा�को
�वद्याथ�को �नधार्�रत बस
स्टपको िस्थ�त मात्र दे खाउने
छ।

धेरैवटा �सन�सनाट� पिब्लक स्कूलका बसहरूले धेरैवटा
स्कूलहरूमा सेवा प्रदान गछर् न ्। फल स्वरुप तपा�ले
सम्बिन्धत मागर्मा बस सुरु हुने �नधार्�रत समय भन्दा
प�हला आफ्नो �नधार्�रत बस स्टपमा बसको आइपुग्ने
अनुमा�नत समयबारे जानकार� पाउन सक्नु हुँदैन।

एिप्लकेसनले �नधार्�रत मागर्का आधारमा बस आउने
अनुमा�नत समय प्रदान गन�छ। हाम्रा �वद्याथ�हरूको सुर�ाका
ला�ग उनीहरू बस आउने अनुमा�नत समय भन्दा 5 �मनट
प�हला नै स्टपमा आइपुग्नु पन�छ र 10 �मनट सम्म स्टपमा
प�खर्नु पछर् ।

यो एउटा बस स्टप
सूचक मात्र हो

यो एउटा बस स्टप
सूचक मात्र हो

बस UTS0003 स�क्रय छै न
बस आइपुग्ने अनुमा�नत समय: �बहान 07:20 बजे (समय
अनुसार)। तपा�को मागर्को बस सह� समयमा आउँ छ।

बस आइपुग्ने अनुमा�नत समय: �बहान 07:07 बजे (समय
अनुसार)। तपा�को मागर्को बस सह� समयमा आउँ छ।

स्कूल बस मागर्हरूमा उत्पन्न हुन सक्ने वास्त�वक
घटनाहरू अथार्त ट्रा�फक, �नमार्णकायर्, यािन्त्रक खराबी
तथा घटना/दघ
र् नाहरूमा�थ
ु ट
�वचार नग�र सम्पण
ू र् मागर्हरू एउटा �नयिन्त्रत वातावरणका
आधारमा मात्र तयार ग�रएको हो। यसको कारणले क�हलेकाह�ँ
चालकले �नयोिजत �नधार्�रत मागर् भन्दा हटे र प�न बस
चलाउनु पन� हुन सक्छ। यसको प�रणाम स्वरुप सवार�
�नधार्�रत मागर्बाट हटे मा, एिप्लकेसनले दे खाउने छ।

यो एउटा बस स्टप
सूचक मात्र हो

एिप्लकेसनले बस चाँडो हुँदैछ, ठ�क समयमा छ, वा �ढलो हुँदैछ
भने बताउने छ र अनुमा�नत �मनट बताउने छ जो ग्लोवल
पोिजस�नङ �सस्टममा आधा�रत हुनेछ। साथै उक्त �दनको
सवार�हरूको सङ्ख्या, ट्रा�फक, सडकको अवस्था, �नमार्ण कायर् र
मौसमका आधारमा सम्पूणर् मागर्को अनुमा�नत समयमा हे रफेर
भइ रहने छ। एिप्लकेसन प्रत्येक 10 सेकेन्डमा अद्याव�धक
हुनेछ।

यो एउटा बस स्टप
सूचक मात्र हो

बस Q043 �नधार्�रत मागर्मा चलेको छै न।
बस आइपुग्ने अनुमा�नत समय: �बहान 07:07 बजे
(समय अनुसार)। तपा�को मागर्को बस सह�

बस आइपुग्ने अनुमा�नत समय: �बहान 07:21 बजे
तपा�को बस 14 �मनट �ढलो छ।

होमरुम: «ADVISORY_TCHR»

