
ናይ Buffalo Public Schools 
ናይ ወላዲ መጓዓዓዝያ ወጻኢታት ክፍሊት ናይ መፈተንታ መደብ መምርሒታት 

 
ሓፈሻዊ መግለጺ 

ነቲ ኣብዚ እዋን ንዝርኤ ዘሎ ቀዳማይ ናይ ተምሃሮ ኣውቶቡስ ኣውቲስታታት ሕጽረት ንምፍታሕ፣ ናይ Buffalo City School District ናይ  

Buffalo Public Schools’ Parent Transportation Reimbursement Pilot Program (ናይ ወለዲ መጓዓዓዝያ ወጻኢታት 
ክፍሊት ናይ መፈተንታ መደብ) ንምጅማር ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ መደብ ነቶም ብ BPS-ዝውሃብ ናይ ቢጫ ኣውቶቡስ ናይ መጓዓዓዝያ ኣገልግሎት 

ብቁዕ(ዓት) ዝኾነ(ኑ) ዉሉዶም(ደቆም) ብገዛእ ፍቓዶም ንኸውጽኡ ንዝመረጹ ወለዲ1፣ ኣብ ነፍስ ወከፍ ክልተ-ሰሙን ናይ ገንዘብ ክፍሊት ዝህብ መደብ 

እዩ። ምልክታ፤ ናይ 1099 ቅጺ ክዳለው እዩ። እቶም ኣብቲ መደብ ዝሳተፉ ወለዲ፣ ኣብ ናይ 2022-2023 ናይ ትምህርቲ ዓመት ብሙሉኡ፣ 
ንዉሉዶም(ደቆም) ናብን/ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምጉዕዓዝ ሓላፍነት ክህልዎም እዩ።  

ተሳተፍቲ ወለዲ ብመሰረት ናይ Internal Revenue Services (IRA) ናይ ማይል ክፍሊት ደረጃ፣ ንዉሉዶም(ደቆም) ናብን/ካብ ቤት ትምህርቲ፣ 

ንግሆ፣ ድሕሪ ቀትሪ፣ ወይ ኣብ ክልቲኡ እዋናት፣ ኣብ እዋን መደበኛ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ምስ ዘጓዕዙ ናይ 62.5 ሳንቲም/ ማይል ክፍሊት ክውሃቦም 
እዩ።  

ብቁዕነት 

ኣብዚ መደብ ብቁዕ ንምዃን እዞም ዝስዕቡ ክመልኡ ይግባእ፤ 

• ተምሃሮ ኣብ Buffalo፣ New York ኽነብሩን ነቲ ብ BPS-ዝውሃብ ናይ ቢጫ ኣውቶቡስ ናይ መጓዓዓዝያ ኣገልግሎት ብቁዕ ክኾኑ ኣለዎም።  

o ናይ ተምሃራይ መንበእሪ ካብቲ ቤት ትምህርቱ ልዕሊ .7 ዝረሓቀ ወይ ተምሃሮ ብመሰረት ዘለዎም ናይ Individualized 

Education Plan (IEP) ናይ መጓዓዓዝያ ኣገልግሎት ንክውሃቡ ዝተመደበሎም ክኾኑ ኣለዎም።  

• ወላ እኳ ክልቲኦም ወለዲ ናይታ ስድራ ቤት ኣብዚ መደብ ንኽምዝገቡ ኣማራጺ ይሃልዎም፣ ንነፍስወከፍ ዉሉድ፣ ሓደ ወላዲ ጥራሕ እዩ ነቲ 
ክፍሊት ክቅበል ዝኽእል።  

• ወለዲ ነቲ ንግሆ፣ ድሕሪ ቀትሪ፣ ወይ ክልቲኡ፣ ብ BPS-ዝውሃብ ናይ ቢጫ-ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ናይ ምውጻእ መሰል ኣለዎም።  

ምዝገባ 

እዚ ናይ ፈተነ መደብ ክሳዕ 1500 ብቁዓት ንዝኾኑ ዝተመዝገቡ ተሳተፍቲ ወለዲ ኣገልግሎት ክህብ እዩ። ኣብ ናይ 2022-2023 ናይ ትምህርቲ ዓመት፣ 

ኣብዚ መደብ ንምምዝጋብ፣ ወለዲ ኣብቲ ካብ ሶኑይ፣ ኦክቶበር 3-ዓርቢ ኦክቶበር 14 ዝህሉ፣ ኩፉት ናይ ምዝገባ እዋን፣ ናይ BPS Parent 

Transportation Reimbursement Pilot Program Enrollment Form ብምላእ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም። ናይ ምዝገባ ቅጺታት፣ 
ብመሰረት ዝተቀበላሎም ዕለት ብስሩዕ ክቅመጡ እዮም። ኣድላዪ እንተ ኾይኑ ውን ናይ ተጸበይቲ ሊስታ ክዳለው እዩ።  
 
እንተድኣ BPS ነዚ መደብ ከተግብሮ ጀሚሩ፣ እቶም ቀዳሞት ብቁዓት ዝኾኑ 1500 ኣብዚ መደብ ዝተመዝገቡ ወለዲ፣ እቲ መደብ ዝጅመረሉ ዕለት 

ዝሓዘት ናይ ኢሜይል ምልክታ ክበጽሖም እዩ። ኣብቲ መደብ ንዝተረፈ ናይ 2022-2023 ናይ ትምህርቲ ዓመት ንኽሳተፉ ኸኣ ትጽቢትክግበረሎም እዩ።  
ብጸገም ምኽንያት ንዝቀርቡ ናይ ምውጻእ ሕቶታት ንጉዳያት ሓደ ብሓደ እና ተራእዩ ግምት ክግበረሎም እዩ።  
 
ናይ ኣድራሻ ምቅያራት 

ኣብ መንጎ ናይ ትምህርቲ ዓመት ናይ ውሉድን/ወይ ወላዲ ኣድራሻ እንተ ተቀዪሩ፣ እቲ ወላዲ መጀመርታ ምስ ናይ ዉሉዲ ቤት ትምህርቲ ተራኺቡ ነቲ 

ኣብቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ Infinite Campus System ዘሎ ኣድራሻ ከቐይሮ ይግባእ። ምእንቲ ዘሎ ናይ ማይሌጅ ክፍሊት ደረጃ ብጉቡእ 

ክመሓየሽ፣ እቲ ሓድሽ ኣድራሻ ናብ BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org ኢሜይል ክግበር ከኣ ኣለዎ። ምልክታ፤ ናይ 

ማይሌጅ ክፍሊት ደረጃ ቅድሚ ብጉቡእ ምምሕያሹ፣ እቲ ሓድሽ ኣድራሻ ኣብቲ Infinite Campus System ክቅየር ኣለዎ።  

 

 

1. ብቁዓት ወለዲ ክብሃል ከሎ፣ ዝወለዱዎ ወለዲ ወይ ናይቲ ዉሉድ ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለዎም ኣለይቲ ማለት እዩ።  

 

 

 

(Tigrinya) 



ናይ መደብ ዝርዝራት 

እዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ሓበሬታታት ነቶም ኣብ Buffalo Public Schools ናይ Parent Transportation Reimbursement Pilot 

Program ከም ዝተመዝገቡ ንዝተረጋገጹ ወለዲ ጥራሕ እዩ ዝምልከት።  
 

• ናይ ማይሌጅ ክፍሊት ብሓደ ሳልሳይ-ኣካል ትካል − 22nd Century Technologies እዩ ክሳለጥ።  

• ሓደ ወላዲ ከም ዝተመዝገበ ምስ ተረጋገጸ ናይ 22nd Century Technologies ወኪል ምስኡ ተራኺቡ ብዛዕባ ክፍሊት ብኸመይ ከም 
ዝሳለጥ ዝርዝር ሐበሬታ ክህቦ እዩ።  

• ወለዲ ናይ ማይሌጅ ክፍሊት ዝረኽቡ ነተን ደቆም ቤት ትምህርቲ ዝኸዱለን መዓልትታት ጥራሕ ይኸወን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝመጹ 
መዓልታዊ ክረጋገጽ እዩ።  

• እታ ቀዳመይቲ ክፍሊት እታ ወርሒ ድሕሪ ምውድኣ ክሳዕ 30 መዓልቲ ክድንጒ ይኽእል እዩ።  

• ንናይ 2022-2023 ናይ ትምህርቲ ዓመት ዝውሃብ ናይ ክፍሊት መደብ ክሳዕ ሓሙስ፣ ጁን 2022-2023 የገልግል እዩ።  

• እቲ መደብ ኣብ ዝቅጽል ዓመት ዝቅጽል እንተ ኾይኑ ወለዲ (ዳግማይ) ኽምዝገቡ ኣለዎም።  

• ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ናብ BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org ኤሜይል ስደዱ። የቐንየልና! 
 

ንብዓል ዕዳነት ኣመልኪቱ ናይ እምነት ቃል  

“ነቲ ናይ BPS Parent Transportation Reimbursement Program ኣብ ግምት ብምእታውን፣ ከም ናተይ ግብረ መልሲ፣ ንዉሉደይ፣ 

ንኣፈጸምተይን መዘዝተይን ወኪሌ፣ ዉሉደይ ንዘድልዮ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ መጓዓዓዝያ ጠለባት ንኸማልእ ይሰማማዕ። ናይ Buffalo City 

School District፣ ዉሉደይ ንዘድልዮ ናይ ቤት ትምህርቲ መጓዓዓዝያ ጠለባት፣ ብዝኾነ መልክዑ ተሓታቲ ከም ዘይኮነ ይሳማማዕ። ከምኡ ውን፣ 
ብምኽንያት እዚ መጓዓዓዝያ፣ ብስመይ ወይ ንዉሉደይ ወኪለ፣ ብምኽንያት ሸለልተኝነትን ወሲኽካ፣ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያታት ንዝተፈጸሙ ዝኾኑ 

ዓይነታት ናይ ተሓታትነት ወይ ተሓታትነታት፣ ማህሰይትታ፣ ጠለባት ወይ ዝኾኑ ዓይነት ስጉምትታት፣ ንናይ Buffalo City School District 
ከምኡ ውን፣ ንወኪላቱ፣ ኦሰራቱ፣ ሰራሕተኛታቱን ወለንተኛታቱን፣ ካብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ተሓታትነት ሕቶ ንዘልኣለም ነጻ ኽገብሮም እየ። ብምኽንያት እዚ 

መጓዓዓዝያ ወይ ካብኡ ብዝተላዕለ፣ ኣብ ልዕሊ  Buffalo City School District ክመጹ ንዝኽእሉ፣ ብምኽንያት ሸለልተኝነት ወሲኽካ ፣ ብዝኾኑን 
ኩሎም ዓይነት ምኽንያታት ንዝተፈጸሙ ዝኾኑ ዓይነታት ናይ ተሓታት፣ ንክከላኸለሉን ንክኽሕሶን ይሳማማዕ። ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ተረቊሑ ዘሎ 

መጓዓዓዝያ፣ ነቲ ናይ መድሕን ውሕስነት ዘለዋ መጓዓዓዝያ ክጥቀም ከም ዘለኒ ዝሓትት ናይ Buffalo City School District ጠለብ ከማልእ ከም 

ዘለኒ ይርዳእን ይሳማማዕን።” 
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