OFFICE OF PUPIL TRANSPORTATION
44-36 Vernon Boulevard 6th Floor
Long Island City, N.Y. 11101 (718) 392-8855
Carmen Fariña, Chancellor

تغيير مكان توصيل التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بعد نهاية الدوام المدرسي
في بعض الحاالت ،يحتاج اآلباء وأولياء األمور ،في بعض األحيان ،لتوصيل أطفالهم بعد الظهر لمكان ُمغاير للمكان حيث تم التقاطهم في
الصباح .يتعيّن على آباء وأولياء أمور التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة الذين يحصلون على خدمات النقل للتالميذ ذوي االحتياجات
الخاصة أن يقوموا بتعبئة استمارة تغيير مكان توصيل التلميذ بعد نهاية الدوام المدرسي ( Change of After School Drop
 )Formلطلب توصيل أطفالهم بعد الظهر إلى مكان مغاير لعنوان منزلهم .ال تقضي تعليمات مستشار التعليم بتوصيل تلميذ بعد نهاية
الدوام المدرسي إلى موقع آخر غير منزل التلميذ؛ وتخضع الموافقة على هذه الطلبات لمدى توفّر الخدمة في المنطقة .بنا ًء على توفر
الخدمة ،تستغرق معالجة طلب طريق بديل مدة  10أيام عمل.
إال أن مكتب نقل التالميذ ( )OPTسيسعى بكل جهده لالستجابة لهذه الطلبات بشرط تحقّق الشروط التالية:
 يجب أن يكون التلميذ مؤهالً لتلقّي خدمة النقل للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة.
 يجوز توصيل التلميذ إلى مكان بديل واحد فقط خالل نفس األسبوع.
 يجب أن يكون موقع التوصيل الجديد في نفس الحي الذي يقع به منزل الطفل أو مدرسته.
ولمساعدتنا في مراجعة طلبكم والعمل على تلبيته ،تأكدوا من:
 oكتابة المعلومات بخط واضح.
 oإدراج رقم تعريف التلميذ.
 oالتوقيع على االستمارة (من قبل الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر أو شخص ُمحدد آخر مسؤول عن الطفل).
 oتوثيق االستمارة لدى كاتب العدل.
 oإرسال االستمارة عبر البريد أو الفاكس إلى العنوان أو رقم الفاكس المذكورين بها.
يتعيّن تقديم طلبات تغيير أمكنة توصيل الطالب بعد نهاية الدوام المدرسي في كل سنة دراسية .يتعين تقديم طلب منفصل فيما يتعلق بفترة
الصيف .بالنسبة للتالميذ الذين يوجد لهم في سجالتنا طلب سا ٍر للتوصيل ،سيُرسل مكتب نقل التالميذ ( )OPTعير البريد استمارات
تحديث/تغيير إلى اآلباء في شهر يونيو/حزيران فيما يتعلق بفترة الصيف ،أما فيما يتعلق ببدء خدمة التوصيل في سبتمبر/أيلول ،فسُترسل
هذه االستمارات في يوليو /تموز.
للمساعدة ،يرجى االتصال بقسم خدمة العمالء بمكتب نقل التالميذ ( )OPTعلى الرقم .)718( 392-8855
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OFFICE OF PUPIL TRANSPORTATION
44-36 Vernon Boulevard 6th Floor
Long Island City, N.Y. 11101 (718) 392-8855
Carmen Fariña, Chancellor

تغيير مكان توصيل التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بعد نهاية الدوام المدرسي
إن خدمة التوصيل إلى مواقع بديلة بعد الدوام المدرسي هي خدمة إضافية تقدمها إدارة التعليم ،وهي تتجاوز متطلباتها القانونية لتوصيل األطفال من منازلهم إلى مدارسهم .إن الموافقة على هذه الطلبات تقتصر على
الخدمة في نطاق الحي الذي يقيم فيه التلميذ أو الذي تقع به المدرسة وكذا حسب توفر الخدمة في المنطفة.
بنا ًء على توفر الخدمة ،تستغرق معالجة طلب طريق بديل مدة  10أيام عمل.

المرجو الكتابة بخط واضح
إسم التلميذ (اإلسم الشخصي ،الحرف األول من اإلس األوسط ،اإلسم األخير)

رقم هوية التلميذ(ة) المكون من  9أرقام

عنوان المنزل

المنزل الهاتف عدد

المدينة

رقم الشقة

اسم المدرسة

ر مز المدرسة المكون من  5أرقام

-

-

الرمز البريدي

الوالية

NY
المدينة

عنوان المدرسة

الرمز البريدي

الوالية

NY
إسم الموقع الجديد لتوصيل التلميذ بعد الظهر (مثالً :مركز الرعاية ( ،)Happy Day Care Centerمنزل الجدة)

رقم الهاتف

المدينة

العنوان

الرمز البريدي

الوالية

NY
أيام األسبوع التي يجب فيها توصيل التلميذ إلى هذا الموقع

□

□

االثنين  -الجمعة

□

اإلثنين

الثالثاء

□

األربعاء

□

□

الخميس

الجمعة

اسم الشخص المسئول عن لقاء الطفل في هذا الموقع

تاريخ البدء المطلوب للتوصيل إلى الموقع الجديد (الشهر-اليوم-السنة)

2 0

-

سبب تقديم هذا الطلب

-

أشهد بأني قد قمت بترتيبات مع الشخص /المدرسة /المركز المذكور أعاله ألجل لقاء الحافلة التي تقوم بإيصال طفلي إلى المكان المحدد في األيام المذكورة وبأن الشخص الذي يرد توقيعه أدناه قد وافق على أن يكون
مسؤوالً عن لقاء طفلي عند نزوله من الحافلة في المكان المحدد أعاله.

توقيع الوالد(ة) /ولي األمر

التاريخ

توقيع الشخص المسؤول عن لقاء التلميذ في المكان المحدد أعاله

التاريخ

Commission Expiration Date:

Notary Name:

Registration Number:

)Sworn to before me on (MM-DD-YYYY

-

Notary Public Signature/Official Stamp
أرسلوا االستمارة المصدقة من كاتب العدل بالفاكس إلى  )718( 610-3404أو أرسلوها بالبريد العادي إلى العنوان في أعلى هذه االستمارة.
عناية :التوصيل بعد الدوام الدراسي
من أجل المساعدة يرجى االتصال بقسم خدمة العمالء بمكتب نقل التالميذ ( )OTPعلى الرقم .)718( 392-8855

-
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