አውቶቡሱን በተመለከተ፦ 2021-22 ዓ.ም የትምህርት ዘመን
በጣም አስፈላጊ መረጃ
በአውቶቡስ ውስጥ ሁል ጊዜ ጭምብሎች መልበስ አስፈላጊ ነው
ወደ አውቶቡስ ማቆሚያዎ 10 ደቂቃዎች ቀደም ብለው ይምጡ
“የአውቶቡስ መከታተያ” የሚለውን መተግበሪያ በጥቅምት 1 ቀን 2021
ዓ.ም ይሻሻላል
አውቶቡስ ላይ ማን ሊሳፈር ይችላል?
•
•
•

ከ JK - 5ኛ ክፍል:- 1.0 ማይል ወይም ከዚያ በላይ
መራመድ ወይም Mass Ave ን ማቋረጥ ያለባቸው
ተማሪዎች።
ከ 6ኛ-8ኛ ክፍል:- 1.5 ማይል ወይም ከዚያ በላይ
መራመድ ያለባቸው ተማሪዎች።
JK - 8: Fresh Pond Pkwy፣ McGrath Hwy፣
Alewife Brook Pkwy፣ ወይም በ Sherman St. ላይ
ያሉት የባቡር ሐዲዶችን መሻገር ያለባቸው ተማሪዎች።

ተማሪዎች ለአውቶቡስ እንዴት ይመዘገባሉ?
•
•
•

ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የአውቶቡስ መጓጓዣ አገልግሎት
ለመቀበል ወድያውኑ ይመደባሉ።
ቦታ ማስያዝ ምንም አያስፈልግም።
የ CPS አውቶቡስ መጓጓዣ ያለክፍያ በነጻ ይሰጣል

ተማሪ ልጄ ከትምህርት ጊዜ በኋላ አውቶቡስ ወደ የቤተሰብ
አባል ቤት ወይም ወደ ከትምህርት በኋላ ፕሮግራም መሄድ
ይችላል?
አዎ፡ በአሁኑ ጊዜ በቦታው ላይ የአውቶቡስ መስመር ካለ።

•
•

በአሁኑ ጊዜ መንገድ መኖሩን ለማየት፡ የአውቶቡስ
መስመርን መፈለግ የሚለውን በመጠቀም የአድራሻስ
መዳረሻን ያስገቡ።
የመጓጓዣ ለውጥ ፎርሙን ሞልተው ወደ ትምህርት ቤቱ
ይመልሱት።

ከልጅዎ ጋር በመሆን አብረው መገምገም ያለብዎት
አስፈላጊ የደህንነት ሂደቶች
•
ወደ በሩ ከመምጣትዎ በፊት አውቶቡሱ ሙሉ
በሙሉ እስኪቆም ድረስ ይጠብቁ።
•
ከአውቶቡሱ በስተጀርባ መቀመጫ ያግኙ
•
ለደህንነት እና ለቦታ ቦርሳዎች በእጅዎ ይያዙ።
•
የመቀመጫ ቀበቶዎን ይዝጉ!
•
በአውቶቡስ ላይ ፍቃድ የሌላቸው አዋቂዎች
መሳፈር አይፈቀድም
•
በአውቶቡስ ላይ እንስሳት መኖር የለበትም
•
የሞባይል ስልክ መጠቀም አይፈቀድም

ከኮቪድ-19 በሽታ ደህንነትን ለመጠበቅ ተብሎ
በሁሉም የአየር ሁኔታ ውስጥ መስኮቶች ክፍት
ሆኖው እንዲቆዩ ያስፈልጋል

ለኮቪድ ደህንነት ተብሎ ጭምብሎች መልበስ ያስፈልጋል
•
•

ጭምብሎች በማንኛውም ጊዜ ያስፈልጋሉ
አስፈላጊ ከሆነ በተሽከርካሪዎች ላይ ተጨማሪ የጭንብል
አቅርቦት ይኖራል
ጭምብል ለመልበስ ፈቃደኛ አለመሆን የአውቶቡስ መብቶችን
ለማጣት ምክንያቶች ሊሆን ይችላል።

•

ዘግይቶ የሚመጣ አውቶቡስ አለ?
ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ከትምህርት በኋላ ለክለቦች ወይም ለሌላ የትምህርት
ለድርጊቶች ከቆዩ “ዘግይቶ የሚሄድ አውቶቡስ” መውሰድ ይችላሉ። ዘግይቶ
የሚመጣው አውቶቡስ በትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር የሚዘጋጅ ነው።.
ዘግይቶ የሚንቀሳቀሰው አውቶቡስ በከተማው ዙሪያ የሚሽከረከርበትን
መደበኛ መንገድ ይከተላል። አውቶቡሱ ከትምህርት ቤቱ 1.5 ማይል
ወይም ከዚያ በላይ በሆነው የመጀመሪያው አድራሻ ያቆማል። ዘግይቶ
የሚንቀሳቀሰው አውቶቡስ ስራ የሚሰጠው በላይኛው ትምህርት ቤቶች
የክለቦች ክፍለ ጊዜ ሲኖር (ከጥቅምት - ግንቦት፣ በአራት መካከል
በአገልግሎት ውስጥ አንዳንድ ዕረፍቶች ሲኖሩ) ብቻ ነው።

ወደ ትምህርት ቤት በእግር መጓዝ እና ብስክሌት መንዳትስ?
ደህንነቱ የተጠበቀ ወደ ትምህርት ቤት ፕሮግራም የደህንነት ምክሮችን እና
የእግር ጉዞ ካርታዎችን ይሰጣል።
በዚህ ድረገጽ ውስጥ የበለጠ ይማሩ፡ bit.ly/cambridge_srts

እኛን ያነጋግሩን
የትራንስፖርት ጽሕፈት ቤት፦ 617.349.6862
• ስልክ ለመደወል ጥሩ የሆነ ጊዜ፦ ከጠዋቱ 9 ሰዓት እስከ
ከሰዓት 1 ሰዓት

የጠፋ እና የተገኘ ንብረት፦ ከሽፌሩን ይጠይቁ፡
ከዚያ በኃላ የአውቶቡስ ኩባንያን ይደውሉ።
•

Eastern Bus ኩባንያ (ትልቅ አውቶቡስ)፦ 617.628.6868

•

NRT (ትንሽ አውቶቡስ ወይም ቫን)፦ 781.224.0003 X5

• ዋና ስራ አስኬያጅ መኮንን፦ 617.349.6420

የአውቶቡስ መስመርን ያግኙ

የእኔ አውቶቡስ የት አለ? የአውቶቡስ መከታተያውን ይጠቀሙ?

የአውቶቡስ መስመሮች እስከ
መስከረም 1 ቀን 2021 ድረስ ባለው
ጊዜ ውስጥ መገኘት አለባቸው።

በጥሞና ይጠብቁ፦ CPS ጥቅምት 1 ቀን 2021 አዲስ የአውቶቡስ መከታተያ ይጀምራል፤
ይህም የበለጠ የዘመነ የመከታተያ ሁኔታን ይሰጣል።

1. አድራሻዎን ያስገቡ፦
2. የአውቶቡስ ማቆሚያዎች
ዝርዝርን ይመልከቱ እና በካርታ ላይ
ለማየት ያገናኙ።

የ CPS አውቶቡስ መከታተያ የትምህርት ቤት አውቶቡሶች በከተማው ውስጥ ሲጓዙ
ቦታውን ይቆጣጠራል። አውቶቡሱን በካርታ ላይ በቀጥታ ይመልከቱ!
1. bit.ly/cpsbustracker ይጎብኙ።
2. የልጅዎን የተማሪ መታወቂያ# ያስገቡ
3. አዲስ አካውንት ጠቅ ያድርጉ እና መመሪያዎቹን ይከተሉ።
ዝርዝር መረጃ ለማግኘት እዚህ ላይ የተጠቃሚ መመርያን ይመለከቱ። (bit.ly/
bustracker_userguide)

በ 2 ኛ ክፍል ወይም ከዛ ባነሰ ዕድሜ ላይ ያሉ ተማሪዎች
2 ኛ ክፍል ወይም ከዚያ በታች ለሆኑ ተማሪዎች የሚቀበል
በአውቶቡስ ማቆሚያ ላይ አንድ ሰው መገኘት አለበት። ሕጻኑ
እሱን/እስዋን ለመውሰድ እዚያ ያለውን አዋቂ ወይም ታላቅ ወንድም/
እህት ለይቶ ማወቅ ካልቻለ በካምብሪጅ ሪጅ እና በላቲን ትምህርት
ቤት በደህንነት እና ጥበቃ ባለበት ጽሕፈት ቤት እስከሚወርዱ ድረስ
በአውቶቡሱ ላይ ይቆያሉ። አንድ ሰው እርስዎን ያገኝዎታል፤ እንዲሁም
ለደህንነት/ጥበቃ ቢሮ በ 617.349.6772 መደወል ይችላሉ።

የአውቶቡስ ደንቦች
•

ደረጃ 1

•
•
•
•

ደረጃ 2

•
•
•
•
•

በአውቶቡሱ ውስጥ ቢጫ የአውቶቡስ
መለያ መልበስ አለበት። መምህራን
በትምህርት ቤታቸው የመጀመሪያ ቀን
ላይ ቢጫ የአውቶቡስ መለያ ለተማሪዎቹ
ይሰጣቸዋል፡ ይህም የስልክ ቁጥራቸውን
እና ከሰዓት በኃላ አውቶቡስ ማቆሚያ ጋር
ዝርዝር አለበት

የዲሲፕሊን አሰራር ሂደቶች

በአውቶቡስ ውስጥ መብላት ወይም
መጠጣት አይፈቀድም።
ተማሪዎች እጆቻቸውና እግሮቻቸው
በአውቶቡሱ ውስጥ በማድረግ መቀመጥ
አለባቸው።
ተማሪዎች ሾፌሩን ሊያዘናጉ ወይም
የአሽከርካሪውን እይታ ማገድ አይችሉም።
መጮህ፣ መገፋፋት፣ መወርወር ወይም
ቆሻሻ መጣል አይፈቀድም።
ጉልበተኛነት በቸልታ አይታለፍም።

1ኛ ጥፋት፦ ርዕሰ መምህሩ ወላጅ/አሳዳጊን በመደወል
የተከሰተውን ሪፖርት ይሰጣቸዋል።

የተሰረቁ ዕቃዎችን መስረቅ ወይም መያዝ
በአውቶቡስ ላይ ክብሪት ወይም አብሪዎች
መጠቀም
ስርዓት አልበኝነት
የአልኮሆል፣ የአደንዛዥ እጽ፣ የጦር
መሣሪያ፣ ወይም ሹል የሆኑ ዕቃዎች መኖር
በሌሎች ላይ ማስፈራራት ወይም ጥቃት

እነዚህን ደንቦች አለማክበር ከአውቶቡስ መብቶች ቢያንስ
ለ 5 ቀናት ያህል መታገድ፣ ወደ ቤት የሚላክ ደብዳቤ፣ እና
የቢሮ ኮንፈረንስ ያስከትላል። አስፈላጊ ከሆነ፡ ዲረክተሩ
እና/ወይም የደህንነት እና የጥበቃ ጽ/ቤት ተጨማሪ
እርምጃ ሊወስድ ይችላል።

2ኛ ጥፋት፦ የአደጋው ሪፖርት ለወላጅ/አሳዳጊ በደብዳቤ
ይላካል፤ የስልክ ጥሪ ደግሞ ይደረጋል።
3ኛ ጥፋት፦ ተማሪው ከአውቶቡሱ መታገድ አለበት።
የአደጋው ሪፖርት ለወላጅ/አሳዳጊ በደብዳቤ ይላካል፤
በጽሕፈት ቤቱ ውስጥ የኮንፈረንስ ስብሰባ እንዲደረግ
ይጠየቃል።

www.cpsd.us/administration/transportation

