የወላጅ የመረጃ ማእከል ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. የኔ የተማሪ አውቶቡስ የት ነው ያለው? አውቶቡሱ ለምን በየቀኑ በተለያዩ ሰዓቶች ላይ ይመጣል?
የመንገድ መዘጋጋት፣ የአየር ጸባይ እና በመንገድ ላይ የሚያጋጥሙ ትናንሽ ለውጦች አውቶቡሱ በሚቀጥለው ቀን
ወደ የእርስዎ ቤት አካባቢ በዚያው በተመሳሳይ ሰዓት መልሶ እንዳይደርስ ያደርጉታል። ለምሳሌ፣ ተማሪዎች የእርስዎ
ልጅ ስለታመመ አስቀድመው ወደ አውቶቡስ እንዲሣፈሩ ከተደረገ አውቶቡሱ ከተለመደው ጊዜ ቀደም ብሎ ሊደርስ
ይችላል እንዲሁም መንገድ ላይ የመንገድ ሥራ እየተከናወነ ያለ ክሆነ አውቶቡሱ ዘግይቶ ሊደርስ ይችላል።
አውቶቡስ ስለሚሣፈርቡት ቦታ የሚያሳስብትዎት ነገሮች ካሉ፣ መቼ አውቶቡሱን መጠበቅ እንዳለብዎት ለማወቅ
ወደ የወላጅ መረጃ ማእከል ይደውሉ።
2. የእኔ ልጅ የሚሔድበት የጉዞ መሥመር ሊለወጥ ይችል ይሆን? ሌላ አውቶቡስ ሾፌር ወይም አስተናጋጅ
እንዲመደብልኝ መጠየቅ እችል ይሆን?
ለወራት የተደረገ ጥናትና ዕቅድ የትኛውን የጉዞ መሥመር መጠቀም እንዳለብን እና የትኞቹን ሠራተኞች መመደብ
እንዳለብን እንድንወስን አድርጎናል። በዚህ የጉዞ መሥመር ላይ ሌሎች ተማሪዎችም ተጠቃሚ ስለሆኑ የጉዞ
መሥመሩ እና የተመደቡት ሠራተኞች በወጥነት የሚሠሩ ይሆናሉ። ሆኖም ግን፣ በጣም የሚያሳስቡ ችግሮች ካሉ
ግን ሊኖሩ ስለሚችሉ አማራጮች ለመነጋገር ወደ የወላጅ የመረጃ ማእከሉ ይደውሉ።
3. የእኔ ልጅ መቼ ለአውቶቡሱ ዝግጁ ሆኖ መጠበቅ አለበት እንዲሁም የት ሆኖ አውቶቡሱን መጠበቅ
አለበት? የአውቶቡሱ ረዳት የቤት በር ማንኳኳት አለበት? አውቶቡሱ የእኔን ልጅ ምን ያክል ጊዜ መጠበቅ
አለበት?
DOT አውቶቡሶች ተማሪ ከሚሣፈርበት የጊዜ ሣጥን ውስጥ ባሉት 30 ደቂቃዎች ውስጥ ይደርሳሉ። ከመድረሻው
ሰዓት 15 ደቂቃ ቀደም ብሎ እና ከመድረሻው ሰዓት 15 ደቂቃ ዘግይቶ። ተማሪዎች እና ወላጆች በዚህ የ30-ደቂቃ
የመሣፈሪያ የጊዜ ሣጥን ውስጥ አውቶቡሱን ዝግጁ ሆነው በመስኮታቸው ወደ ውጭ እየተመልከቱ ወይም
የቤታቸው በራፍ ላይ ቆመው አውቶቡሱን መጠበቅ አለባቸው። አንድ ጊዜ አውቶቡሱ እንደመጣ፣ በእግሩ ለሚሔድ
የእርስዎ ልጅ እስኪመጣ ድረስ ለሦስት ደቂቃዎች ወይም የእርስዎ ልጅ የሚንቀሳቀሰው በተሽከርካሪ ወንበር ከሆነ
ለአምስት ደቂቃዎች ቆሞ ይጠብቀዋል። የአውቶቡሱ ረዳት በር እንዲያንኳኳ ሊገደድ አይችልም። በመሣፈሪያው
የጊዜ ሣጥን ውስጥ ሁሉንም ተማሪዎች በአግባቡ ለማሣፈር እና ወደ ትምህርት ቤት በጊዜ ለመድረስ እንዲቻል፣
አውቶቡሱ ሰዓቱን የግድ ማክበር ይኖርበታል።
4. ከትምህርት ቤቱ አውቶቡስ ሌላ አማራጮች አሉ?
ራሳቸውን ችለው ሜትሮ ባቡር መሣፈር የሚችሉ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ለመመላለስ የሚያስችላቸውን
DC One Card ለመቀበል መብት አላቸው። በተጨማሪ፣ አገልግሎት ለማግኘት ብቁ የሆኑ ልጆቻቸውን ራሳቸው
ለማመላለስ ለሚመርጡ ወላጆች የወላጅ ገንዘብ ተመላሽ ማድረጊያ ሥርዓት አለ። እገዛ ለማግኘት የእርስዎን ልጅ
ትምህርት ቤት ወይም PRC ን ያነጋግሩ።
5. ልጄ ከታመመ እንዴት ማሳወቅ እችላለሁ?
የእርስዎ ልጅ እንደታመመ እና ትምህርት ቤት እንደማይሔድ ለማሳወቅ በዚህም አውቶቡሱ ወደ የእርስዎ መኖሪያ
ሰፈር እንዳይመጣ ለማድረግ ወደ PRC በስልክ ቁጥር (202) 576-5000 ደውለው ያነጋግሩ ወይም
ወደ OSSE.DOT@dc.gov ኢሜይል ይላኩልን። የእርስዎን ስም፣ የእርስዎን ልጅ ስም እና (የሚቻል ከሆነ)
የትምህርት ቤቱን እና የአውቶቡስ መሥመሩን ቁጥር እባክዎ ይጥቀሱ።
6. የእኔ ልጅ ከሰዓት በኋላ ሲመጣና ከአውቶቡስ ሲወርድ እኔ በቤት ባልኖርስ?

ድንገተኛ አደጋ ወይም ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ካጋጠምዎት ወደ PRC በመደወል ሌላ ግለሰብ የእርስዎን ልጅ
በእርስዎ ፈንታ እንዲቀበል ውክልና ይስጡት። ይህ ግለሰብ ዕድሜው ከ 18 ዓመት በላይ መሆን እና ለአውቶቡስ
ረዳቱ ተገቢነት ያለውን መታወቂያ ካርዱን ማንነቱን ለማረጋገጥ ማሳየት ይኖርበታል። የእርስዎን ልጅ ለመቀበል
ማንም ሰው በቦታው ሳይገኝ ቢቀር፣ PRC እርስዎን አግኝቶ ለማነጋገር ይሞክራል እንዲሁም ልጁን ለሁለተኛ ጊዜ
መልሶ ከቤቱ ለማድረስ ሙከራ ይደረጋል። እነዚህ ሙከራዎች ከተደረጉ በኋላ የእርስዎን ልጅ ቤቱ ማድረስ
እንዳልተቻለ ተደርጎ በመቆጠር ልጁ ወደ DC Child and Family Services Agency (CFSA) እንዲወሰድ
ይደረጋል።
7. የእኔን መገኛ አድራሻዎች እንዴት አድርጌ ወቅታቸው የጠበቁ እንዲሆኑ ማድረግ እችላለሁ?
በትምህርት ዘመኑ ቤት ብቀየር ወይም የልጄ ትምህርት ቤት ቢለወጥ ምን ይፈጠራል?
ማናቸውንም የመገኛ አድራሻ መረጃዎች (ለምሳሌ፣ አድራሻ፣ የስልክ ቁጥሮች) ወቅታዊ ለማድረግ የእርስዎን
ትምህርት ቤት ያነጋግሩ። OSSE DOT እንደ ስልክ ቁጥር ወይም አድራሻዎች የመሳስሉ መረጃዎችን መለወጥ
አይችልም። ቤት መቀየር ካሰቡ፣ አዲስ Transportation Request Form (TRF) (የትራንስፖርት አገልግሎት
መጠየቂያ ቅጽ) እንዲገባ በቂ ጊዜ ለመስጠት የእርስዎን ልጅ ትምህርት ቤት በቅድሚያ ያለውን ሁኔታ በወጉ
ያሳውቁ። ከአዲሱ አድራሻ ልጅዎትትን ለማሣፈር እና ለመመለስ አዲስ TRF ያስፈልጋል።
8. የአውቶቡስ ሾፌር ወይም ረዳቱ ለእኔ ልጅ መድኃኒት ወደ ትምህርት ቤት በአደራ ሊያደርሱልኝ
ይችላሉ? የአውቶቡስ ሾፌሩ ወይም ረዳቱ በአውቶቡሱ ውስጥ መድኃኒት ለልጄ ሊሰጡልኝ ይችላሉ?
በሙያው የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ባለው ነርስ ካልሆነ በቀር በምንም ዓይነት መንገድ መድኃኒት በአውቶቡስ
ውስጥ ሊጓጓዝ ወይም ለልጅ መድኃኒት ሊሰጥ አይችልም። ተማሪዎች በአውቶቡሱ በሚጓዙበት ጊዜ መድኃኒት
ለመውሰድ በሙያው የሠለጠነ ባለሙያ ነርስ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ይህ መጠየቅ ያለበት በ IEP ቡድን ብቻ ነው

