
 

 
 

Dr. Kriner Cash, Superintendent 
 

बफ्लो पब्ललक स्कूल कोभीड १९ (COVID-19) ट्रान्सपोरे्टसन अप्र्ट-आउर्ट (Transportation Opt-Out) 

 
विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा फकक नको लागि तयारी िन ेक्रममा हामी अभििािक / संरक्षकहरुलाई यदि उनीहरूको डिस्ट्रीक्ट रान्सपोटेसन 
(यातायात) सेिाहरू प्रयोग गने योजना नभएमा डिस्ट्रीक्टलाई सूगित िनक आग्रह िरररहेका छौँ। यदि सम्िि िएमा, स्ट्कूल बसमा सामाजिक 
िरूी अगिकतम कायम िनकको लागि अभििािक / संरक्षकहरूलाई उनीहरुको बच्िाहरुलाई स्ट्कूल लान र ल्याउन उनीहरूबाट यातायात प्रिान 
िनक दृढताका सार्थ प्रोत्साहन िररन्छ। 
बफ्लो पजललक स्ट्कूलहरूले विद्यार्थी सिारी यातायात सेिाहरू सघंीय, राज्य र स्ट्र्थानीय मािकिर्कन (federal, state and local guidance) 
अनुरूप प्रिान ििकछ। कृपया साििान रहनुहोस ्कक ननम्न प्रकक्रयाहरू लािू हुनछेन:् 

 सबै विद्यार्थी, बस िालक र बस सहयोिीहरूले िदहले पनन एक मास्ट्क लिाउन आिश्यक छ। 
 उपयुक्त सामाजिक िरूी सुननजश्ित िनक विद्यार्थीहरूलाई सीटहरू तोककदिन सककन्छ। 
 एउटै घरका विद्यार्थीहरू सँिै बस्ट्न आिश्यक छ। 
 सामाजिक िरूी बढािा दिन बस क्षमता घटाइनेछ।   

o अगिकतम क्षमता २६ िना विद्यार्थी हुनछेन।् 
 मौसम अनुकूल हँुिा िायु संिलन सुिार िनक बसको झ्यालहरू खोभलनेछ।   

 अस्ट्र्थायी बस पासहरू (Temporary bus passes) कोिीि १९ (COVID-19) बस क्षमता सीमाका कारण उपयोि हुन ेछैन।    

 यातायात पररितकन प्रकक्रयाहरू पूरा हुन ७ िेखख १० दिनसम्म लाग्न सक्छ।   

 विद्यार्थीहरूले यातायात सेिाहरू प्राप्त िनक रूट भसटमा (route sheet) नाम सूिीबद्ि हुनुपिकछ।   

 

यदि तपाईको बच्िा / बच्िाहरू यातायातका लागि योग्य छन ्र डिस्ट्रीक्टले प्रिान िरेको यातायात सेिाहरू प्रयोि िने योिनामा छैन िने, 
कृपया तल दिइएको िानकारी िनुकहोस।् कृपया तपाईको पररिारका प्रत्येक विद्यार्थीको लागि एउटा फारम िनुकहोस ्िसलाई यातायात 

सेिाहरूको आिश्यक्ता परै्दन। 
 

तपाईले यो फारम इलेक्ट्ट्रोननकली डडस्ट्रीक्ट्र्ट वेबसाइर्टमा पनन पूरा गनन सक्ट्नुहुनेछ:  
www. Buffaloschools.org 

 
 

स्ट्टुिने्ट आईिी Student ID  स्ट्टुिने्ट लास्ट्ट नेम Student Last Name स्ट्टुिने्ट फस्ट्टक नेम Student First Name 

   

स्ट्कूल नेम School Name  गे्रि  Grade   

   

घरको ठेिाना  Home Address  

 

अभििािकको नाम Parent First Name अभििािकको र्थर Parent Last Name अभििािकको फोन # Parent Phone # 

   

 

पूरा भएपनछ, कृपया यो फारम कुनै पनन BPS भोजन ववतरण साइर्टमा (BPS Food Distribution Site) बुझाउनुहोस।्   

BUFFALO PUBLIC SCHOOLS 
 

Department of Transportation 

Cheryl Kennedy, Director 

ckennedy@buffaloschools.org 

(716) 816-4895 

 

  

    Nepali 


