
 

 

प्रिय  एसप्रिएसडी परिवािहरू, 

सुस्केहाना िाउनप्रिप स्कूल प्रिल्लालले अन्तिप्रियात्मक यातायात सफ्िवेयि, ट्राभसाा िाइड ३६० { Traversa Ride 360} ियोग गर्ाछ यातायात असाइनमेन्िहरू, 

अद्दावप्रिकहरू, परिवतानहरू, ि  प्रवद्यार्थी यातायात सम्बन्िी समयमै िानकािी सन्चाि गना। तपाईकंो प्रवद्यार्थीसँग प्रलङ्क गरिएको अप्रभभावक वा अप्रभभावकको रूपमा,यो 

सफ्िवयेिले तपाईलंाई तपाईकंो प्रवद्यार्थीको िानकािीमा तत्काल पह चँ िर्ान गर्ाछ। 

प्रवद्यार्थी यातायात असाइनमेन्िहरू एप स्िोि मार्ा त आफ्नो स्मािा र्ोनमा प्रन:िलु्क एप स्र्थापना गिेि, एन्रोइडका लाप्रग ट्राभसाा िाइड ३६० मोबाइल एप/आईओएसका लाप्रग 

ट्राभसाा िाइड ३६० मोबाइल एप, Traversa Ride 360 Mobile App for Android  / Traversa Ride 360 Mobile App for iOS  वा 

ट्राभसाा िाइड ३६० वेबसाइि Traversa Ride 360 Website  मार्ा त पह चँ गरिन्छ । ट्राभसाा  िाइड ३६०  मोबाइल एपमा स्र्थापना ि र्ताा गन ेि वेबसाइि नपे्रभगेि गन े

प्रनर्ेिनहरूको लाप्रग कृपया तलको प्रलङ्कहरूमा प्रललक गनुाहोस्। एकचोप्रि मोबाइल एपमा तपाईकंो सिेअप पूिा भएपप्रछ, तपाईलंे सचूनाहरू िाप्त गनाको लाप्रग साइन इन 
िहनुपनेछ िसमा मागा प्रिलाइहरू ि तपाईकंो प्रवद्यार्थीको यातायातलाई असि गने अन्य महत्त्वपूर्ा िानकािीहरू समावेि छन्।  

यो नोि गनुा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ा छ, ि तपाईले बुझ्नको लाप्रग, सबै प्रवद्यार्थी यातायात कायाहरू मोबाइल एप वा वेबसाइि मार्ा त पह चँ गरिन्छ। बस पत्रहरू घि पठाइनेछैन। ित्येक 

वर्ा तपाईको प्रवद्यार्थील ेसुस्केहाना िाउनप्रिप स्कूल प्रडप्रस्ट्रलि मार्ा त यातायात सवेाहरू िाप्त गर्ाछ, तपाईलाई मोबाइल एप वा वेबसाइिमा तपाईको प्रवद्यार्थीको नयाँ बस 

असाइनमेन्ि हनेाको लाप्रग प्रवद्यालय सुरु ह नु अप्रघ इमेल सन्र्ेि मार्ा त सूप्रचत गरिनेछ। कृपया तपाईकंो सम्पका  िानकािीमा कुनै पप्रन परिवतान ह रँ्ा प्रवद्यालयलाई सपू्रचत गना ि 

अप्रभभावक पोिाल मार्ा त िुद्धता िाँच गना प्रनप्रित ह नुहोस।् 

सिैंको रूपमा, यातायात प्रवभागलाई 717-657-5100, ext.50162 (७१७- ६५७-५१००,एलसिेन्िन.५०१६२) मा सम्पका  गना नप्रहचप्रकचाउनुहोस।् 

सुस्केहाना िाउनप्रिप स्कूल प्रिल्ला को तपाईकंो प्रनिन्ति सहयोगको लाप्रग िन्यवार्। 

Directions to Set Up the Mobile App 
PowerPoint Directions to Set-Up the Mobile App  

                                                             Directions to Register in the Website 

साझेदारीमा, 
 

Dyana Cooper 
Dyana Cooper डायना कूपि 
Transportation Specialist  
Susquehanna Township School District 
2579 Interstate Drive 
Harrisburg, PA 17110 
717-657-5100, ext. 50162  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tyler.versatrans.parentportal
https://apps.apple.com/us/app/traversa-ride-360/id1196000178
https://pasusquehannatwpsd.traversaride360.com/
https://hannasd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dcooper_hannasd_org/Ecii3AqlRiRBgl1CLOTTojkB7C8noZ_uqtkfIu0pHPZEYw?e=B4yH8y
https://hannasd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dcooper_hannasd_org/EbhzS6OoZghOuEGvh6uKOCkBIrybZpLBIHW_ioJU9xE85w?e=TgJKcV
https://hannasd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dcooper_hannasd_org/EcErJlbK8m1NnfgOIVCuNdkBHnfn2u7vYlaKvyQj8VpFHg?e=h9XhO9

