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 ،عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا أعزاءي

 

أكتب إليكم لمشاركة آخر المستجدات معكم حول نقل الطالب وإزالة النفايات في مدارسنا.   لقد كان من المثير أن يعود شبابنا 

الذي يؤثر بشدة على المدارس، والمتعاقدين بشأن  - - نقص السائقينفإن  ومع ذلك،الصغار إلى المدرسة بالحضور الشخصي.  

المنطقة  مقترنا بزيادة كبيرة في االستقاالت والمتقاعدين في - - النفايات والغذاء، والشركات األخرى في جميع أنحاء البالد

لقد قمنا بتطبيق نموذج  جاوز ما كنا نتوقع في البداية. والجراجات المحلية، قد أعاق عملياتنا بما يت SDP التعليمية في فيالدلفيا

ومن الواضح أن هذا ال يكفي ونحن المتدرج على مستويات بشكل جزئي للمساعدة في معالجة النقص في السائقين.  خدمة النقل

 نسعى على وجه السرعة إلى إيجاد حلول أخرى. 

 

 باتخاذها للمساعدة في حل هذه المشاكل:  فيما يلي ملخص لإلجراءات التي لدينا والتي نقوم 

 

 النقل

من خالل زيادة الدفع إلى العائالت المؤهلة  Parent Flat Rateالسعر الثابت لألهل  نحن نحفّز المشاركة في برنامج ●

ل دوالر للسنة الدراسية( لنق 3 000دوالر شهريا ) 300وستتلقى جميع األسر المؤهلة اآلن التي تختار التسجيل. 

دوالر للسنة  1 500دوالرا شهريا ) 150أطفالها إلى المدرسة ومنها.  ونعرض اآلن أيضا على األسر أن تتلقى 

ولكن مع االستمرار في االستفادة من خدمة الحافالت أو التاكسي الدراسية( لنقل أطفالها إلى المدرسة في الصباح فقط، 

 . هذا Google  نموذج جوجل للتسجيل في أي من هذه الخيارات، يرجى تعبئة  في فترة ما بعد الظهر.

للطالب المؤهلين لخدمة الحافالت أو العربات أو  بتعريفة أجرة SEPTAلقد وفرنا بطاقات نقل طالب عبر سيبتا  ●

دة في النقل للعائالت التي ال فيما يتعلق بتوفير بطاقات أجرة للبالغين للمساع SEPTAسيارات األجرة، ونناقش مع 

 سيارة.تقود 

التى يتلقاها مركز االتصال الخاص حجم المكالمات الكبير بشكل أفضل  لقد قمنا بتعيين ثمانية موظفين مؤقتين لندعم ●

 بالنقل لدينا.

 نحن نمنح األولوية لمعالجة طلبات إجراءات النقل للطالب الذين لديهم خطط تعليمية فردية.   ●

 شركاء المجتمع لتحديد قدرتهم على دعم احتياجات النقل لدينا.مع جتمع مع البائعين الخارجيين وإننا ن ●

 

 تجميع النفايات

 نحن لدينا اآلتي:

 تعاقد مع عدة بائعين إضافيين وحشد لمواردنا الخاصة لجمع النفايات الزائدة، ●

ي جميع أنحاء المدينة للسماح بنقل النفايات الكبيرة التي توضع في مواقع مختلفة ف شراء المزيد من قوالب النفايات ●

 الزائدة ونقلها على نحو أكثر كفاءة، و

السكنية  تواصلنا مع البلدية في المدينة الستكشاف مساعدة إضافية )لكنها تعاني أيًضا من تأخيرات في التقاط النفايات ●

 بسبب نقص السائقين(.  

 

 

https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/school-bus-drivers-shortage.html
https://forms.gle/W1X8U9BT6jEp1Edh6


 

المساعدة من خالل ضمان أن يكون العنوان ورقم الهاتف الصحيحان  كميمكن أنا أطلب أن نعمل خالل هذه القضايا كمجتمع.  

بالنسبة لكم موجودين في ملف المدرسة المخصصة لطفلكم، وهذا ما سيدعم مواقع االستالم والتوصيل الدقيقة لطفلكم ويسمح لنا 

 للعمل كسائق الحافلة، فيُرجى تشجيعه باالتصال بكم في حالة الطوارئ.  أيًضا، إذا كنت تعرف شخًصا قد يكون مرشًحا جيداً 

 . هنا على التقدم بطلب

 

نحن ندرك أن نقص السائقين هذا له عواقب حقيقية جدا على طالبنا وعائالتهم والعاملين لدينا، ونحن نعتذر بصدق عن هذه 

االضطرابات في الخدمة.  يُرجى العلم أننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وسنواصل استكشاف الخيارات حتى يتم إزالة كل 

 في الوقت المناسب لطالبنا.ورسية واستعادة خدمات النقل الزائدة من مواقعنا المد النفايات

 

 مع خالص التقدير،
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