Agosti. 30, 2021

Familia la RPS 205,
Tunahitaji kugawanya habari mpya kuhusu na mipango yetu ya usafiri mwaka wa shule huu.
Rockford imeathiriwa na upungufu wa wafanyakazi wa mtaa wetu, jimbo na taifa nzima, na hii inaathiri sana uwezo wetu
wa kuajiri madereva wa basi na wafanyakazi wa usafirishaji. Kwa wakati huu hatuna na madereva wa basi wakutosha
kwa kusaidia kila njia ambayo wanafunzi wetu wa shule ya chekechea hadi darasa la 12 wanahitaji wakati shule
inapoanza Septemba 2.
Tunapanga kutoa usafirishaji kwa njia 143 kati ya njia 160 zilizopangwa za mabasi kila siku. Na kwa hiyo, kila siku njia
zingine za mabasi hazitatolewa. Njia za basi zilizoathiriwa kati ya mashule, kwa hivyo mara moja kila wiki mbili, kikundi
kimoja cha wanafunzi hakitapokea usafiri. Ukosefu wa usafiri huu itakuwa karibu siku mbili kila mwezi na wanafunzi wetu
wanahitaji usafiri mbadala kwa wazazi kuwafikisha shuleni, kwa sababu dereva wa basi wa RPS205 hatapatikana.
Njia zilizoathiriwa za mabasi zimeorodheshwa kwenye wavuti zetu kwa Jumanne Septemba 2, na Ijumaa, Septemba 3.
Tafadhali angalia kwa karibu njia yako ya basi ya shule. Kwa mfano, inawezekana wanafunzi wanaweza kuwa na dereva
asubui na kukosa dereva baada ya shule. Tutachapisha mwezi uliobaki wa Septemba haraka iwezekanavyo.
Tunatumahini kuwa familia watafanya kazi pamoja na shule zao na mifumo ya msaada ya jamii ili kufunika siku hizo.
Shule zitatoa muda mrefu wa kushusha na kuchukua wanafunzi kwa familia wakati basi za kawaida hazitatolewa.
Tunatumaini kwamba hali hii ni muda mfupi. Tuna ratiba iliyopangwa kwa mwezi wa Septemba. Tuna matumaini kwamba
mipango ya hivi karibuni ya motisha na utiaji wa saini ya faida kwa madereva wapya itatusaidia kuajiri na kutoa mafunzo
kwa wafanyakazi wa kutosha ili kufunika njia zetu za basi katika miezi inayokuja.
Motisha mpya ya madereva wa basi: RPS 205 inatoa malipo kwa madereva wa basi ambao wanaanza kazi $ 15.30 kwa
saa na faida kamili, na $ 3,000 ya ziada ya bonasi kwa saini. Kwa mwpmbaji wa kazi ambaye ana uzoefu wa kuendesha
basi na tayari alipata mafunzo, bonsai hiyo ni $ 4,000. Kwa muajiri mpya pia anaweza kupokea bonsai ya $ 150 ya
mahudhurio kila kipindi cha malipo na hiyo kufanya jumla ya $ 3,300 kwa mwaka. Jifunze mengi na omba kazi kupitia:
rps205.com/careers/support
Programu ya shule ya jioni & riadha: Upungufu huu wa madereva pia utaathiri mabasi yetu ya shughuli ya basi ya shule ya
jioni na riadha. Baadhi ya mabasi ya jioni hayatapatikana: tarehe na njia hizo ambayo zimeorodheshwa kwenye kalenda ya
usafirishaji.
Kwa Riadha, usafiri utatolewa baada ya 4:30 jioni., wakati njia yetu ya siku ya kawaida kumalizika. Makochi wa shule ya
sekondari na mkurugenzi wa riadha watafanyakazi pamoja kwa usafirishaji mbadala ikiwa itawezekana.
Tikiti ya Basi ya Jiji: RPS 205 itatoa kibali ya basi kwa wanafunzi wanaohudhuria programu ya Summit Academy kupitia
Ofisi ya Mkoa ya Elimu.
Jinsi Unaweza kusaidia: Familia zilizo na wanafunzi ambao hawaitaji usafiri wanapaswa kuwasiliana na Idara ya Usafiri
ili watoshwe katika njia ya busi. Viti vya basi ni vidogo, and nafasi inapaswa kuchungwa kwa familia zinazohitaji huduma
huyo.
Barua pepe: BUS@rps205.com | Call: 815-966-3705
Kwa kuwa wazi, Na sisi pia hatupendi mipango hii, lakini hatuna suluhisho bora. Tunapendelea kutoa usafiri kwa
wanafunzi wote ambao wanahitaji huduma huyo – na tunataka zaidi kitu chochote kuwa na mafanikio, kwa mwanzo
mzuri wa mwaka wa shule.
Tutaendelea kugawanya habari mpya na tutaendelea kushinikiza ukumbusho kwa familia kufatana na hiyo wanaathiriwa
kila wiki na upungufu wa madereva. Asante kwa ushirikiano wako na ungaji wa mkono wenu.
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