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عوائل مدارس روكفورد العامة ,205
.نود ان نطلعكم على اخر المعلومات حول خطط النقل الخاصة بنا للعام الدراسي القادم
تتأثر روكفورد بنقص العمال على المستوى المحلي وعلى مستوى الوالية وعلى مستوى الدولة  ،وهو يؤثر بشكل خاص على قدرتنا على تعيين سائقي الحافالت
وموظفي النقل .في الوقت الحالي ،ليس لدينا عدد كاف من سائقي الحافالت لتغطية كل طريق يحتاجه طالبنا من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر عندما تبدأ
.المدرسة في  2أيلول (سبتمبر)
نحن نخطط لتوفير حافالت نقل إلى  148من  160مسارًا مخططًا للحافالت كل يوم .لن يتم توفير بعض خطوط الحافالت كل يوم .سيتم تدوير خطوط الحافالت
المتأثرة بين مدارسنا ،لذلك لن تستقبل نفس المجموعة من الطالب حافلة مرة كل أسبوعين .ينقسم هذا إلى يومين تقريبا ً كل شهر حيث سيحتاج طالبنا إلى وسيلة نقل
 RPS 205.بديلة من وإلى المدرسة  ،نظراً لعدم توفر سائقين لحافالت
خطوط الحافالت المتأثرة ُمدرجة على موقعنا اإللكتروني ليوم الخميس 2 ،ايلول (سبتمبر )والجمعة  3ايلول (سبتمبر ).يرجى إلقاء نظرة فاحصة على مسار حافلة
مدرستكم .على سبيل المثال  ،من الممكن أن يكون لدى الطالب سائق في الصباح ولكن ليس بعد االنصراف .سنقوم بنشر بقية شهر أيلول (سبتمبر )في أقرب وقت
.ممكن
نأمل أن تعمل العائالت جنبًا إلى جنب مع أنظمة دعم المدارس والمجتمع لتغطية تلك األيام .ستوفر المدارس اوقات توصيل وإيصال ممتدة للعائالت عندما ال يتم توفير
.حافالت منتظمة
نأمل أن يكون هذا الوضع مؤقتًا .لدينا جدول مخطط لشهر ايلول (سبتمبر ).نحن متفائلون بأن برامج الحوافز ومنح المكافآت المستحدثة للسائقين الجدد ستساعدنا في
.تعيين وتدريب عدد كاف من الموظفين لتغطية خطوط حافالتنا في األشهر المقبلة
لسائقي الحافالت أجراً يبدأ من  15.30دوالرًا للساعة مع مزايا كاملة ،باإلضافة إلى مكافأة عند التوقيع بقيمة  RPS 205حوافز جديدة لسائقي الحافالت :تقدم
دوالر .بالنسبة لمقدم الطلب الذي لديه خبرة في قيادة الحافلة وتم تدريبه بالفعل ،تبلغ هذه المكافأة  4000دوالر .يمكن للموظفين الجدد أيضا ً الحصول على 3000
:مكافأة حضور بقيمة  150دوالرًا لكل فترة دفع بإجمالي  3300دوالر سنويًا .تعرف على المزيد وقدم طلبا ً للعمل من خالل الموقع االلكتروني
rps205.com/careers/support
البرامج واأللعاب الرياضية بعد المدرسة :سيؤثر هذا النقص في السائقين أيضًا على حافالت نشاط ما بعد المدرسة والحافالت الرياضية .بعض حافالت النشاط لن
،تكون متوفرة؛ توجد معلومات تواريخ وطرق تلك الحافالت في تقويم وسائل النقل .بالنسبة لأللعاب الرياضية ،سيتم توفير وسائل النقل بعد الساعة  4:30مسا ًء
.عندما تنتهي ساعات مدرستنا العادية لذلك اليوم .سيعمل مدربو المدارس الثانوية ومديرو االلعاب الرياضية معا ً للتخطيط للنقل البديل عندما يكون ذلك ممكنا ً
.من خالل المكتب اإلقليمي للتعليم  Summit Academyتذاكر حافالت للطالب الذين يحضرون  RPS 205تصاريح الحافالت العامة في روكفورد :سيوفر
كيف يمكنكم المساعدة :يجب على العائالت التي لديها طالب ال يحتاجون إلى وسيلة نقل االتصال بقسم النقل إلزالة اسمائهم من الحاجة الى حافلة .مقاعد الحافالت
.محدودة  ،ويجب تخصيص مساحة للعوائل التي تحتاج إلى الخدمة
: 815-966-3705.الهاتف : BUS@rps205.comالبريد االلكتروني
لنكون واضحين  ،نحن ال نحب هذه الخطة ,ولكن في الوقت الحالي ،ليس لدينا حل أخر .نريد توفير وسائل النقل لجميع الطالب الذين يحتاجون إليها  -ونريد أكثر من
.أي شيء آخر أن نحظى ببداية ناجحة وقوية للعام الدراسي
.سنستمر في مشاركة التحديثات وإرسال التذكيرات إلى العوائل حيث تتأثر كل أسبوع بـنقص سائقي الحافالت
.شكراً لكم على تعاونكم و تفهمكم
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