
 

बफ्लो पब्ललक स्कूल्स’ 
अभििावक यातायात प्रततपूतति पायलट प्रोग्राम दिशातििेश  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामान्य समीक्षा वा ववषयको साराांश। 
 

हालको फर्स ट् र्स्ुडेन्् (First Student) बस चालक अभावको प्रतिक्रियामा, बफ्लो सस्ी र्सकूल डडर्सरीक््ले (Buffalo City School District) बफ्लो 
पब्ललक स्कूलहरूको अभििावक यातायात प्रततपूतति पायलट प्रोग्राम (Buffalo Public Schools' Parent Transportation Reimbursement Pilot 

Program) सुरु गर्न ेप्रर्सिाव राखकेो छ। यस प्रोग्रामले आमाबाबुलाई द्वव-साप्िाहहक मौहिक प्रतिपूतिट भुक्िार्नीहरू प्रदार्न गर्नेछ जसल ेर्सवेच्छछक रूपमा 
BPS-प्रदार्न गररएको पहेंलो बस (yellow-bus) यािायाि प्राप्ि गर्नट योग्य आफ्र्ना बछचाहरू (बालबासलका) अप््-आउ् (opt-out) गर्नट छर्नौ् गछटर्न।् 
कृपया ध्यार्न हदर्नुहोस:् फारम (Form 1099) उपललध हुिेछ। प्रोग्राममा भाग सलर्न ेअसभभावकहरू २०२२-२०२३ ववद्यालय वर्टको अवधिमा आफ्र्ना 
बालबासलका (हरु) लाई ववद्यालयमा र/वा ववद्यालयबा् लैजार्न च्जम्मेवार हुर्नेछर्न।्   

असभभावक सहभागीहरूलाई ६२.५ सेन््/माइल, आन्िररक राजर्सव सवेा (Revenue Services (IRA) माइलेज प्रतिपूतिट दर अर्नुसार, तिर्नीहरूको बछचा 
(हरु) लाई ववद्यालयमा र/वा ववद्यालयबा् बबहार्न, हदउँसो, वा दवुै तर्नयसमि ववद्यालय हदर्नमा यािायाि गर्नटको लाधग प्रतिपूतिट गररर्नेछ।  

योग्यता 

प्रोग्राम सहभाधगिाको लाधग योग्य मातर्नर्न, तर्नम्र्न लागू गर्नुटपछट : 

ववद्यार्थीहरू बफ्लो न्यु योकट मा (Buffalo, New York) बसोबास गरेको हुर्नुपदटछ र BPS-प्रदार्न गररएको पहेंलो बस यािायािको (yellow bus 

transportation) लाधग योग्य हुर्नुपदटछ। 

• ववद्यार्थीको बसोबास ववद्यालयको लाधग .७ माइल भन्दा माधर्थ हुर्नपुदटछ वा ववद्यार्थीहरूलाई उर्नीहरूको व्यच्क्िगि सिक्षा योजर्ना (IEP) 

अर्नुसार यािायािको लाधग िोक्रकएको हुर्नुपछट। 
• यद्यवप पररवारका आमाबाबु दवुैसगँ प्रोग्राममा भर्नाट/दिाट गर्न ेववकल्प छ, िर प्रत्येक बछचाको लाधग एक मात्र प्रतिपूतिट दाबी गर्नट योग्य छ। 
• असभभावकहरूसँग बबहार्न, हदउँसो, वा दवुैका लाधग BPS-प्रदार्न गररएको पहेंलो बस यािायािबा् (yellow-bus transportation) अप््-आउ् 

गर्ने ववकल्प छ। 

ििाि/िताि   

यो पायल् प्रोग्रामल ेभर्नाट/दिाट गर्ने १५०० योग्य असभभावक सहभागीहरूलाई सेवा हदर्नेछ। २०२२-२०२३ र्सकूल वर्टको लाधग प्रोग्राममा दिाट गर्नट, 
आमाबाबलुे BPS असभभावक यािायाि प्रतिपूतिट पायल् प्रोग्राम दिाट फारम (BPS Parent Transportation Reimbursement Pilot Program 

Enrollment Form) पूरा गरेर सोमबार, अक्टोबर ३ - शकु्रबार, अक्टोबर १४ सम्म खलुा दिाट अवधिमा साइर्न-अप गर्नुटपछट। दिाट फारमहरू प्राप्ि 
भएको िममा िमबद्ि रूपमा अंक्रकि गररर्नेछ। यहद आवश्यक भएमा, प्रिीक्षा सचूी ससजटर्ना गररर्नेछ। 
 

यहद BPS प्रोग्राम कायाटन्वयर्न गर्नट अगाडड बढ्छ भर्ने, प्रोग्राममा दिाट गर्ने पहहलो १५०० योग्य असभभावकहरूल ेइमेल सूचर्ना प्राप्ि गर्नेछर्न,् जसमा सुरु 
समति समावेि छ, र २०२२-२०२३ ववद्यालय वर्टको बाँकी अवधिको लाधग प्रोग्राममा सहभागी हुर्ने अपके्षा गर्नुटपछट। कहिर्नाइ ववछछेदर्न केस-बाइ -केस 
आिारमा ववचार गररर्नेछ। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nepali 



 
 

ठेगािा पररवतििहरू 

 

यहद कुर्नै बछचा र/वा असभभावकको घरको िेगार्ना ववद्यालय वर्टको अवधिमा पररविटर्न हुन्छ भर्न,े असभभावकले ववद्यालयको इच्न्फतर्न् क्याम्पस 
प्रणालीमा (Infinite Campus System) सचूीबद्ि िेगार्ना अद्यावधिक गर्नट पहहले बछचाको ववद्यालयमा सम्पकट  गर्नुटपछट। र्नया ँिेगार्नालाई 
BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org मा पतर्न इमेल गररर्नुपछट िाक्रक प्रतिपूतिट माइलेज दर समायोजर्न गर्नट सक्रकन्छ। 
कृपया ध्यार्न हदर्नुहोस:् प्रतिपूतिट माइलेज दरहरू समायोजर्न हुर्न ुअतघ र्नयाँ िेगार्ना पहहले इच्न्फतर्न् क्याम्पस प्रणालीमा अद्यावधिक हुर्नुपछट। 

१ योग्य आमाबाबुलाई जन्म हदर्न ेआमाबाबु वा हेरचाहकिाटहरू भर्नरे पररभावर्ि गररन्छ जो कार्नुर्नी रूपमा बछचाको लाधग च्जम्मेवार हुन्छर्न।् 

 

प्रोग्राम वववरण 

 

िलका वववरणहरू बफ्लो पच्ललक र्सकूलहरूको असभभावक यािायाि प्रतिपूतिट पायल् प्रोग्राम (Buffalo Public Schools' Parent Transportation 

Reimbursement Pilot Program) का पुच्ट् भएका असभभावक भर्नाट भएकाहरूलाई मात्र लागू हुन्छ। 
• माइलेज प्रतिपूतिट भुक्िार्नीहरू िेस्रो-पक्ष वविेिा  22nd Century Technologies द्वारा प्रिोिर्न गररर्नेछ। 
• असभभावकको दिाट पुच्ट् भएपतछ, २२ औ ंििालदीको ्ेक्र्नोलोजीका प्रतितर्नधिले भुक्िार्नी प्रक्रिया वववरणहरू साझेदारी गर्नट असभभावकलाई 

सम्पकट  गर्नेछर्न।् 
• असभभावकहरूल ेआफ्र्ना ववद्यार्थीहरू ववद्यालयमा उपच्र्सर्थि भएका हदर्नहरूको लाधग मात्र माइलेज प्रतिपूतिट प्राप्ि गर्नेछर्न।् उपच्र्सर्थति दैतर्नक 

प्रमाणणि हुर्नेछ। 
• प्रारच्म्भक भुक्िार्नीको लाधग, कृपया प्रतिपूतिट (reimbursement) प्राप्ि गर्नट महहर्नाको अन्त्यबा् ३० हदर्नसम्म समय हदर्नुहोस।् 
• २०२२-२०२३ ववद्यालय वर्टको लाधग प्रोग्राम प्रतिपूतिट (Program reimbursement) बबहीबार, जुि २२, २०२३ सम्म लागू हुन्छ। अको 

ववद्यालय वर्ट जारी रहँदा असभभावकहरूले (पुर्नः दिाट) गर्नट आवश्यक हुर्नेछ। 
• प्रश्र्नहरूको लाधग कृपया BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org मा इमेल गर्नुटहोस।् िन्यवाद! 

 
 

िातयत्व वववरण 

"BPS अभििावक यातायात प्रततपूतति प्रोग्रामलाई ववचार गिाि र त्यसको बिलामा, म मेरो बच्चाको तफि बाट, मेरा कायिकारीहरू र असाइिमेन्टहरू, मेरो 
बच्चाको स्कूल यातायात आवश्यकताहरू पूरा गिि र उपललध गराउि सहमत छु।. म सहमत छु कक (The Buffalo City School District) ि बफ्लो 
भसटी स्कूल डिब्स्िक्ट मेरो बच्चाको स्कूल यातायातको लागग कुि ैपति दहसाबले ब्जम्मेवार वा उत्तरिायी हुिेछैि। म बफ्लो भसटी स्कूल डिब्स्िक्ट र 
यसका एजेन्ट, अगधकारी, कमिचारी, र स्वयांसेवकहरूलाई कुिै पति िाबीबाट ररलीज गिि र सिाको लागग डिस्चाजि गिि सहमत छु जुि म आफैँ  हुि 
सक्छु वा मैल ेमेरो बच्चाको तफि बाट कुि ैिाबी वा िाबीहरु, क्षततपूतति, यसरी यातायातबाट उत्पन्ि हुिे कुिै पति तररकामा लापरवाहीमा आधाररत 
लगायतका जुिसुकै माग वा कायिहरू। म बफ्लो भसटी स्कूल डिस्िीक्ट (Buffalo City School District) को कुि ैपति र सबै िावी वा िावीहरू, 

क्षततहरू, मागहरू वा गततववगधहरुबाट बचाउि र क्षततपूतति गिि सहमत छु, लापरवाहीमा आधाररत िएकाहरू सदहत, यस यातायातबाट उत्पन्ि हुिे कुिै 
पति तररकामा। म बफ्लो भसटी स्कूल डिब्स्िक्टको मागि वणिि गररएको यातायातमा बीमा गररएको मोटर वाहि प्रयोग गिे आवश्यकता बुझ्छु र 
सहमत छु।" 
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