
 2023-2022برنامج مواصالت الطالب الدفع مقابل الركوب  
 

نامج  تفاص�ل ال�ب
 

ي تحددها  • ا للسعة الىت نامج ع� أساس المساحة المتاحة، والوقت المتاح، وع� أساس أسبق�ة الحضور. المشاركة محدودة وفق� يتم تقد�م ال�ب
ي الصفوف من الحضانة وحىت الثالث الثانوي. 

 المنطقة التعل�م�ة ومتاحة للطالب �ض
نامج متاح فقط ع� خطوط  • ي أي مسارات أو محطات إضاف�ة للطالب الذين  ال�ب

ي المحطات الموجودة. لن يتم النظر �ض
الحافالت الموجودة و�ض

 . ي
 �دفعون مقابل الركوب بعد الموعد النهائئ

نامج.  • ��ة الخاصة ل�ست مؤهلة لهذا ال�ب ا لطالب ال�ت  الحافالت المقدمة خص�ص�
 ).NACSBافالت المدرسة المركزي بأم��كا الشمال�ة ( يتم تحد�د مواقع وأوقات توقف الحافالت بواسطة مكتب ح •
ي تحددها المنطقة أو   • ي التسج�ل والحدود والعوامل األخرى الىت

ات �ض مكتب حافالت  �خضع توفر المقاعد وموقع محطات الحافالت للتغي�ي بناًء ع� التغي�ي
ي أي وقت. عند حدوث تغي�ي 

ي �ستخدم  المدرسة المركزي بأم��كا الشمال�ة و�مكن أن تحدث �ض ي المسارات أو المحطات، سيتم إخطار العائالت الىت
ات �ض

 . ض ي نفس الوقت الذي يتم ف�ه إخطار أ� الطالب المؤهلني
 حافالت الدفع مقابل الركوب �ض

ي نفس الموقع.  •
ي الموقع المخصص لهم فقط. �جب أن �كون االستالم والتوص�ل �ض

 �جب أن يتم اصطحاب الطالب و�نزالهم �ض
ي محطة حافالت الطالب إال إذا تم تغي�ي عنوان الطالب. لن يتم قبول   •

 طلبات التغي�ي �ض
 لن ُ�سمح للطالب الضيوف بالركوب مع طالب الدفع مقابل الركوب.  •
ي وضعتها المنطقة ومكتب حافالت المدرسة المركزي   • بأم��كا الشمال�ة.  �خضع جميع الطالب الذين يركبون الحافلة لقواعد وأنظمة السلوك والسالمة الىت

ي الحافالت المدرس�ة كوس�لة للحفاظ ع� بيئة آمن
ات الف�ديو �ض ة للطالب  �ستخدم المقاطعة ومكتب حافالت المدرسة المركزي بأم��كا الشمال�ة كام�ي

 . ض  والموظفني
•  . اؤە للعام الدرا�ي الحا�ي دة ألي فصل درا�ي كامل غ�ي مستخدم تم �ش  سيتم منح المبالغ المس�ت
ي ال تعمل فيها الحافالت �سبب الطقس أو ظروف أخرى خارجة عن س�طرة مكتب   لن يتم  • دة أو تعد�الت ع� األسعار لأل�ام الىت إجراء أي مبالغ مس�ت

 حافالت المدرسة المركزي بأم��كا الشمال�ة أو المنطقة. 
نت ع�ب موقع ال��ب الخاص بالمنطقة.  يتم احتساب الر  •  سوم ع� أساس سنوي. �مكن إجراء المدفوعات ع�ب اإلن�ت

 الدفع والرسوم مقابل الخدمة 

•  :  رسوم الدفع مقابل الركوب �ي
o 575  ا ا و��اب� ا ذهاب� ا ل�ل طالب سن���  دوالر�
o 345  ض للحصول ع� غداء �سعر مخفض ا، للطالب المؤهلني ا و��اب� ي السنة، ذهاب�

ا ل�ل طالب، �ض  دوالر�
o 0  ا ي السنة، ذهاب�

ض لتناول وجبة غداء مجان�ة دوالر ل�ل طالب، �ض ا، للطالب المؤهلني  و��اب�
 

ي موعد أقصاە  •
. 2022يونيو   9�جب سداد المدفوعات بال�امل �ض ي قائمة الحافالت لبدء العام الدرا�ي

 ، ليتم تضمينها �ض
 

ض الط • ي محطات الحافالت  سيتم قبول الطلبات بعد تار�ــــخ االستحقاق بينما تظل السعة ع� المسارات الحال�ة. (مالحظة: سيتم تعيني
الب فقط �ض

 والمسارات الحال�ة؛ ولن يتم إعادة توج�ه الحافالت الست�عاب الطلبات.) 

ض للركوب حىت يتم استالم الدفع والموافقة ع� الطلب.  •  الطالب غ�ي مؤهلني

 عمل�ة تقد�م الطلبات 

�ل النموذج ال .1 ض : لتقد�م طلب للحصول ع� حافالت بنظام الدفع مقابل الركوب، ير�ب ت�ض  تا�ي
o  تطبيق مواصالت الطالب بالدفع مقابل الركوبhttps://www.iowacityschools.org/Page/18688 

نت:  .2  �مكن الدفع ع�ب اإلن�ت
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHVZSLK0W05OC7_ZZ5RNVB8K2FP1R5 

3.   : ە إ� العنوان التا�ي �د أو أح�ض  أرسل طلبك بال�ب
Iowa City Community School District  

Transportation Department 
1725 N Dodge Street 

Iowa City, IA 52245 
ت�ب الذي تم استالمها به. سيتم االحتفاظ   Iowa City Community School Districtتبدأ دائرة مدارس س .4 ي معالجة الطلبات عند االستالم، بال�ت

�ض
ي الملف حىت يتم تحد�د أن الطالب مؤهل للحصول ع�

ي الحافلة.  بكل طلب ودفع �ض
 مقعد �ض

https://www.iowacityschools.org/Page/18688
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHVZSLK0W05OC7_ZZ5RNVB8K2FP1R5


 2023-2022تطبيق الدفع مقابل الركوب لنقل الطالب  
 

ي أم��كا الشمال�ة بنقل الطالب تحت سلطة "برنامج النقل للطالب الذ
ين  من خالل إرسال هذا الطلب، أفوض مكتب الحافالت المدرس�ة المركزي �ض

ي حالة تغي�ي حالة التوج�ه أو النقل، فقد يتم  ".  Iowa City Community School Districtمقابل الركوب" التابع لدائرة مدارس �دفعون 
ا أنه �ض أفهم أ�ض�

 بفرض رسوم ع� هذا النقل.   Iowa City Community Schoolإلغاء األهل�ة للركاب. ستقوم دائرة مدارس 
 

  تار�ــــخ:   
 

   األمر / الو�ي   و�ي  و�ي األمر / الو�ي 
 

ل)   ض                                                 رقم الهاتف: (الم�ض

                                                 (العمل)

                                                     لهاتف المحمول) ا (

ل)   ض                                                         رقم الهاتف: (الم�ض

   (العمل) 

                                                            (الهاتف المحمول) 

ل ض      : عنوان الم�ض
�دي(العنوان ال�امل للموقع الدقيق لإلقامة.  ض الرمز ال�ب  .)  ير�ب تضمني

لك. إذا كان االستالم / التسل�م   ض ي  بعد معالجة هذا النموذج و��شاء المسارات، سيتم إخطارك بأقرب محطة حافالت متاحة بالنسبة لعنوان م�ض
ا �ض مطل���

�ب إدراج هذا العنوان هن لك، ف�ي ض  ا: موقع آخر غ�ي عنوان م�ض
 

 : التلم�ذ (التالم�ذ) المراد نقله 
 

 
 اسم الطالب 

 
ي المدرسة 

 الحضور �ض
 

 الصف 
 (الستخدام المنطقة فقط) 

معرف الحرم الجام�ي غ�ي  
 المحدود # 

    
    
    
    
    

 
�د أو إحضارە إ� مركز الخدمات التعل�م�ة،  الو�ي  / و�ي األمر  . سيتصل بك  ,IA 52245             1725 N Dodge St., Iowa City  : ير�ب إرسال طلبك بال�ب

ي المجتمع�ة إلبالغك بمعلومات مسار الحافلة، بمجرد الموافقة عل�ه.  ي منطقة آيوا سيىت
 مكتب النقل �ض

 
  :   التوقيع 

 و�ي األمر / الو�ي 
 

 المنطقة فقط الستخدام 

 

 
               مبلغ الدفع:                                    تار�ــــخ االستالم: 

               : الش�ك رقم               تار�ــــخ المعالجة: 

 : ض                      : االستالم / التسل�م المخصص                   رقم الحافلة المعني

                  حالة اإلعفاء:                   النها�ة:  البدا�ة: 
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