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Buffalo Public Schools COVID-19 পিরবহন আউট-পটু 
 

িশ�াথ�েদর ে�িণকে� িফের আসার জনয্ আমরা েযমন ��িত িনি�, আমরা িপতামাতা/অিভভাবকেদর বলিছ 
তারা েযন িডি��েক অবিহত কেরন যিদ তারা েজলা পিরবহন পিরেষবা বয্বহার করার পিরক�না না কের 
থােকন।যিদ স�ব হয়, মাতািপতা/অিভভাবকেদর উত্সািহত করা হে� তারা েযন �ুেল যাওয়া এবং িনেয় 
আসার জনয্ তােদর িনজ� পিরবহন �দান কেরন যােত �ুেলর বােস সামািজক দরূ� েবিশ বজায়রাখা যায়।   
 
বুফােলা পাি�ক �ুল েফডারাল, ে�ট এবং �ানীয় িনেদর্শাবলীর সােথ সাম�সয্ েরেখ িশ�াথ� পিরবহন পিরেষবা �দান করেব।  অন�ুহ 
কের সেচতন থাকেবন েয িন�িলিখত �ি�য়াগিল কাযর্কর থাকেব: 

• সব িশ�াথ�, বাস চালক এবং বাস সহায়তাকারীেদরেক সবসময় মুেখর মা� পের থাকেত হেব 
• উপয�ু সামািজক দূর� িনি�ত করেত িশ�াথ�েদর আসন বরা� করা েযেত পাের 
• একই বাড়ী েথেক আসা িশ�াথ�েদর একসােথ িসট এ বসেত হেব 
• সামািজক দূর� বজায় রাখার জনয্ বােসর �মতা কিমেয় েদওয়া হেব 

o সবর্ািধক �মতা থাকেব 26 জন িশ�াথ� 
• আবহাওয়ার পিরি�িত অনযুায়ী বাতাস চলাচল উ�ত করেত বােসর জানলাগিল খুলা থাকেব 
• COVID-19 বাস �মতা সীমাব�তার কারেন অ�ায়ী বাস পাসগিল বয্বহার করা হেব না 
• পিরবহন বয্ব�া পিরবতর্ েনর �ি�য়াকরেণ 7 েথেক 10 িদন সময় লাগেত পাের 
• পিরবহন পিরেষবাগিল েপেত িশ�াথ�েদর অবশয্ই রট শীেট তািলকাব� থাকেত হেব 

যিদ আপনার স�ান/স�ােনরা পিরবহেনর জনয্ েযাগয্ েহান এবং তারা যিদ িডি�� �দান করা পিরবহন পিরেষবা বয্বহােরর 
পিরক�না না কেরন থােকন, অন�ুহ কের নীেচর তথয্গিল ভিতর্  করন।  অন�ুহ কের আপনার বাড়ীর �েতয্ক িশ�াথ�র জনয্ 
একিট ফমর্ ভিতর্  করন যােদর পিরবহন পিরেষবার �েয়াজন হেব না। 

 

এছাড়াও আপিন িডি�� ওেয়বসাইেট এই ফমর্িট ৈবদযু্িতন ভােব স�ণূর্ করেত পােরন:   
www. Buffaloschools.org 

 
 

িশ�াথ� আইিড িশ�াথ�র পদিব িশ�াথ�র �থম নাম 
   

�ুেলর নাম ে�ণী  
   

বািড়র িঠকানা 
 

মাতািপতার �থম নাম মাতািপতার েশষ নাম মাতািপতার েফান # 
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পিরবহন িবভাগ (Department of Transportation) 
Cheryl Kennedy, ডাইের�র 

ckennedy@buffaloschools.org 
(716) 816-4895 

 
  

একবার স�ণূর্ হেল, অনু�হ কের এই ফমর্িট েকান িবিপএস (BPS) ফুড িডি�িবউশন সাইেট িনেয় যান 
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