
ፓኬጁን ካጠናቀቁ በኋላ፣ እባክዎ መጠየቂያውን ያስገቡ፣ እዚህ በሚገኘው ደህንነት ያለው የመጫኛ ሳጥን ቦታ፥ osse.dc.gov/service/parents-transportation-

students-disabilities ወይም በ US የፖስታ አገልግሎት አማካኝነት የሚከተለውን በመጥቀስ፥ OSSE DOT፣ 

1050 First St. NE, 2nd Floor, Washington DC 20002። 
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የተማሪ መጓጓዣን የሚመለከት ክፍል 

 

ይህ የራስ-ማረጋገጫ ለተማሪ መጓጓዣ አገልግሎቶች የወላጅ/አሳዳጊ የማካካሻ ክፍያን በተመለከተ የስቴት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ የተማሪ መጓጓዣ ክፍል (OSSE DOT) ፖሊሲ ቅድመ-ሁኔታ ነው። በ 

OSSE DOT እና በልጄ የአካባቢ የትምህርት ኤጀንሲ (LEA) ላይ በአካል ጉዳተኞች ትምህርት ህግ (IDEA)፣ የውል ወይም የግል ጉዳት ህግ መሰረት፣ ወይም በሌላ መልኩ በተማሪዬ መጓጓዣ ውስጥ 

እንደተገለጸው ከተማሪዬ መጓጓዣ የሚነሳውን ማንኛውንም እና ሁሉንም የይገባኛል ጥያቄዎችን፣ ጉዳቶችን እና ኪሳራዎችን እተዋለሁ እናም እለቃለሁ። 

በወላጅ የሚቀርብ የመጓጓዣ የማካካሻ ክፍያ ማረጋገጫ ቅጽ 

የወላጅ / አሳዳጊ ስም  የተማሪ ስም 

የወላጅ/የተማሪ አድራሻ  የትምህርት ቤት ስም 

የወላጅ መገኛ ስልክ ቁጥር/ኢሜይል አድራሻ  የትምህርት ቤት አድራሻ 

 

በሚከተሉት ቀናቶች ለተማሪዬ መጓጓዣ እንዳገኘሁ ወይም እንዳጓጓዝኩ አረጋግጣለሁ (የሚመለከቱትን ሁሉም ቀናት ያትሙ)። 

 

ማሳሰቢያ፥ ጥያቄው ለአንድ በላይ ተማሪ ከሆነ፣ ለእያንዳንዱ ተማሪ የተለየ መጠየቂያ ማስገባት አለብዎት። OSSE DOT በአንድ ተሽከርካሪ ወይም ለተደራራቢ ማይል ርቀት ብዙ የተማሪ መጓጓዣዎች የማካካሻ ክፍያን አይከፍልም። 

የሚከተለውን አረጋግጣለሁ (እባክዎ የሚመለከቱትን ሁሉ ይምረጡ እና ተዛማጅ ባዶ ቦታዎችን ይሙሉ)፥ 
 

 
ከላይ የተጠቀሰውን ተማሪ ደርሶ መልስ በግል መኪና አጓጓዝኩኝ። ከቤት እስከ ትምህርት ቤት ድረስ የማይል ርቀት   የአንድ-መስመር ጉዞ 

(መሄጃ) እና   የዙር (ደርሶ መልስ)። ለማካካሻ ክፍያ የተጠየቀው ጠቅላላ የማይል ቁጥር  . 

ማሳሰቢያ፥ ለSY22-23 የ በአንድ ማይል ተመን $1.48 ነው። 

 ከዚህ በላይ ለተጠቀሰው ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት እና ከ ትምህርት ቤት የሚመልሰውን የመጓጓዣ አገልግሎት አገኝቻለሁ፣ የሚከተሉትን በመጠቀም፥ 

 ሜትሮ ባስ ወይም ሜትሮ ባቡር  የራይድሼሪንግ አገልግሎቶች ወይም ታክሲ 

 

ለዚህ የመጓጓዣ ጊዜ የተጠየቀው ጠቅላላ የማካካሻ ክፍያ $ ነው ____________________________________________  

ሰነዱ ከቤት አድራሻ እስከ ተማሪው ትምህርት ቤት ድረስ ያለውን የርቀት ማይል ማካተት አለበት፥ 

• በወላጅ የቀረበ ትራንስፖርት (ማለትም፣ Google Maps፣ Apple Maps፣ ወዘተ.) 

• በተጨባጭ የተጠናቀቁ ጉዞዎችን የሚያሳዩ የራይድሼር ወይም የታክሲ ማጓጓዣ ደረሰኞች 

• የሜትሮ ታሪፍ አሁንባለው ተመን መሰረት በ WMATA የጉዞ አቃጅ አማካኝነት 

ለሚመለከቱት ምክንያቶች የማካካሻ ክፍያን እየጠየቅኩ እንደሆነ አረጋግጣለሁ/እመሰክራለሁ (እባክዎ አንድ ይምረጡ)፥ 

  በ OSSE/DOT በኩል የአውቶቡስ አገልግሎት ለመስጠት ባለመቻሉ፣ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ ተማሪውን/ዎቹን ራሳቸው ለማጓጓዝ በመምረጣቸው እና ማሳወቂያ እና 

ማረጋገጫ መስጠት ሲኖርባቸው የተደረጉ የመጓጓዣ አገልግሎቶች  

  የ OSSE DOT የወላጅ የግብዓት ማዕከልን በ (202) 576-5000 ከመጓጓዣ አስቀድመው በማነጋገር። 

የወላጅ / አሳዳጊ ፊርማ፣ _________________________________________________  ቀን፥ _______________________  

https://www.wmata.com/schedules/trip-planner/
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