
لعامةمدارس بافالو ا  
الولياء االمورالبرنامج التجريبي لسداد نفقات نقل حول إرشادات   

 

 
 ملخص 

إطالق البرنامج التجريبي لسداد تكاليف   فالو مدارس مدينة بل مية التعلي طقة المن  ، تقترح   First Student الطالب   ت حافال  ياستجابةً للنقص الحالي في سائق
 Buffalo Public Schools’ Parent Transportation Reimbursement Pilot)  بفالو العامة  في مدارس الولياء االمورالمواصالت  
Program ).أطفالهم( المؤهلين لتلقي خدمة النقل    لهمطفاعية إلغاء اشتراك  الذين يختارون طو 1سيوفر هذا البرنامج مدفوعات سداد نقدي كل أسبوعين لآلباء(

. سيكون هؤالء اآلباء الذين يشاركون في البرنامج  1099 رقم  يرجى مالحظة: سيتم إنشاء نموذج  ة.ا مدارس بفالو العامالصفراء التي توفرهالمدرسية بالحافلة 
 .2023-2022)أطفالهم( إلى و / أو من المدرسة طوال العام الدراسي  هم لطفمسؤولين عن نقل 

، مقابل نقل أطفالهم )أطفالهم( إلى   (IRA) سنتًا / ميل ، وفقًا لمعدل سداد األميال لخدمات اإليرادات الداخلية  62.5سيتم تعويض المشاركين من أولياء األمور 
 . و / أو من المدرسة في الصباح أو بعد الظهر أو كليهما خالل اليوم الدراسي العادي 

 أهلية القبول في البرنامج

مؤهالً للمشاركة في البرنامج ، يجب تقديم ما يليلكي تعتبر   

 مدارس بفالو العامة.  للحصول على خدمة النقل بالحافلة الصفراء التي توفرها مؤهل فالو ، نيويورك وأن يكونب في ب ال يجب أن يقيم الط •

o   وفقًا لخطة التعليم  للنقل  تخصيص    ب الالط  لدىأميال للوصول إلى المدرسة أو    7ر من  ث أكعلى بعد  يجب أن يكون مكان إقامة الطالب

 .  (IEP) الفرديةالخاص 

 .على الرغم من أن كال الوالدين لديهما خيار التسجيل في البرنامج ، إال أن واحًدا فقط مؤهل للمطالبة بالتعويض عن كل طفل •

 .الظهر أو كليهما للصباح أو بعد  مدارس بفالو العامة   لدى الوالدين خيار إلغاء االشتراك في خدمة النقل بالحافلة الصفراء التي توفرها •

 

.   

 التسجيل 
، يجب على اآلباء    2023-2022. للتسجيل في البرنامج للعام الدراسي  للتسجيلالمؤهلين    اولياء االمورمن    1500سيخدم هذا البرنامج التجريبي ما يصل إلى  

لسداد تكاليف  التسجيل في البرنامج التجريبي    استمارةمن خالل استكمال    أكتوبر   14الجمعة    - أكتوبر    3من االثنين  التسجيل خالل فترة التسجيل المفتوحة  
 BPS Parent Transportation Reimbursement Pilot Program) مدارس بفالو العامة لين في  مور الطالب المسجا  الولياءالمواصالت  

Enrollment Form.) إذا لزم األمر ، سيتم إنشاء قائمة انتظار م. ستاللترتيب االوفق ااستمارات التسجيل ترتيبًا زمنيًا  تيبسيتم تر. 
نامج إشعاًرا بالبريد اإللكتروني ، يتضمن تاريخ البدء ، ويجب أن  ولي أمر مؤهل مسجل في البر  1500في حالة المضي قدًما في تنفيذ البرنامج ، سيتلقى أول  

 .. سيتم النظر في فك االرتباط بسبب المشقة على أساس كل حالة على حدة 2023-2022المشاركة في البرنامج للفترة المتبقية من العام الدراسي  يتوقع
 

 

 تغييرات العنوان

خالل العام الدراسي ، يجب على الوالد أوالً االتصال بمدرسة الطفل لتحديث العنوان المدرج في نظام الحرم   ولي االمر إذا تغير عنوان منزل الطفل و / أو  

 :الجامعي الالنهائي بالمدرسة. يجب أيًضا إرسال العنوان الجديد عبر البريد اإللكتروني إلى

BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org    السداد. يرجى مالحظة ما  الغراض ميال ى يمكن تعديل معدل األحت

 .قبل تعديل معدالت األميال التي يتم سدادها Infinite Campus يلي: يجب أوالً تحديث العنوان الجديد في نظام

 

 

 

 
 بالوالدة أو مقدمي الرعاية المسؤولين قانونًا عن الطفل الطبيعيين المؤهلين على أنهما الوالدين  ولياء االموريتم تعريف ا 1

Arabic 



 

 

 تفاصيل البرنامج 

التابع لمدارس  مورالولياء االلتفاصيل الواردة أدناه فقط على المسجلين من أولياء األمور المعتمدين في البرنامج التجريبي لسداد تكاليف المواصالت تنطبق ا

 .فالو العامةب 

 

 nd Century Technologies22 :شركة  وهو خارجي  طرفستتم معالجة مدفوعات سداد األميال من قبل   •

  جراءات ا لمشاركة تفاصيل  ولي االمرب  nd Century Technologies22لوالدين ، سيتصل ممثل من شركة بمجرد تأكيد تسجيل أحد ا •

 .الدفع

 .إلى المدرسة. سيتم التحقق من الحضور يوميا طالبالاأليام التي يذهب فيها  فياألميال فقط  عن سيتلقى أولياء األمور تعويض  •

 .يوًما من نهاية الشهر لتلقي السداد 30 بالنسبة للدفع األولي ، يرجى السماح بمدة تصل إلى  •

. وسيُطلب من اآلباء )إعادة( التسجيل في حالة استمرار 2023يونيو  22حتى الخميس   2023-2022يسري سداد تكاليف البرنامج للعام الدراسي  •

 .البرنامج في العام الدراسي المقبل 

 !لألسئلة. شكًرا لك BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى •

 
 
 

 بيان المسؤولية

، أوافق نيابة عن طفلي والمنفذين والمعينين لي  فالو  مدارس مدينة بل  ميةالتعلي  منطقةلل التابع    ء االمورالوليابالنظر إلى برنامج تعويض مواصالت  "
بأي شكل    سبة محالن تكون مسؤولة أو  فالو  مدارس مدينة ب ل  ميةالتعلي  منطقة الطفلي وتوفيرها. أوافق على أن  على القيام باحتياجات النقل المدرسية ل

ووكالئها ومسؤوليها وموظفيها والمتطوعين وإبراء ذمتهم إلى   بفالو العامة  مدارسمن األشكال عن النقل المدرسي لطفلي. أوافق أيًضا على إعفاء  
قد تكون لدّي أو يمكنني تقديمها نيابة عن طفلي فيما يتعلق بأي مطالبة أو مطالبات أو تعويضات ، المطالب أو اإلجراءات من أي  األبد من أي مطالبة  

فالو وتعويضها عن  مدارس مدينة بل  مية التعلي  نوع ، بما في ذلك تلك القائمة على اإلهمال ، بأي طريقة تنشأ عن النقل. أوافق على الدفاع عن منطقة 
البات أو المطالبات أو األضرار أو الطلبات أو اإلجراءات من أي نوع ، بما في ذلك تلك القائمة على اإلهمال ، بأي طريقة تنشأ عن هذا  أي وجميع المط

 ." الستخدام سيارة مؤمنة في وسائل النقل الموصوفة أعاله  فالو مدارس مدينة بل مية التعلي منطقة النقل. أنا أفهم وأوافق على متطلبات 
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