
Mpango wa usafiri wakulipia wa Wanafunzi 2022-2023 
 

 

Maelezo ya programu 
 

• Mpango huo hutolewa kwa msingi wa nafasi inayopatikana, wakati unaopatikana, wa kwanza, wa kwanza. Ushiriki ni 
mdogo kulingana na uwezo kama inavyobainishwa na Wilaya na unapatikana kwa wanafunzi wa darasa la K-12. 

• Mpango huo unapatikana tu kwenye njia zilizopo za basi na katika vituo vilivyopo. Hakuna njia zitakazoonge na vituo vya 
ziada vitazingatiwa kwa wanafunzi wa kulipia baada ya tarehe ya mwisho. 

• Mabasi yanayotolewa mahususi kwa wanafunzi wa elimu maalum hayastahiki kwa mpango huu. 

• Maeneo na nyakati za vituo vya mabasi zimepewa na Basi la Shule ya Kati ya Amerika Kaskazini (NACSB). 

• Upatikanaji wa viti na eneo la vituo vya mabasi unaweza kubadilika kulingana na mabadiliko ya uandikishaji, mipaka na 
vipengele vingine vinavyobainishwa na Mabasi ya Shule ya Wilaya au Amerika Kaskazini na yanaweza kutokea wakati wowote. 
Wakati mabadiliko ya njia au vituo yanapotokea, familia zinazotumia basi za kulipia zitaarifiwa wakati huo huo familia za 
wanafunzi wanaostahiki zitaarifiwa. 

• Wanafunzi lazima wachukuliwe na washushwe katika eneo walilopangiwa pekee. Kuchukua na kushuka lazima iwe mahali 
pamoja. 

• Maombi ya mabadiliko katika kituo cha basi cha mwanafunzi yataheshimiwa ikiwa tu anwani ya mwanafunzi itabadilika. 

• Hakuna wanafunzi wageni watakaoruhusiwa kupanda gari pamoja na wanafunzi wa kulipia. 

• Wanafunzi wote watakawopanda basi wako chini ya sheria na kanuni za maadili na usalama zilizowekwa na Wilaya na 
NACSB. Wilaya na NACSB hutumia kamera za video kwenye mabasi ya shule kama njia ya kudumisha mazingira salama kwa 
wanafunzi na wafanyikazi. 

• Urudisha pesa utafanykia baada ya miezi mitatu kamili isiyotumika iliyonunuliwa kwa mwaka wa sasa wa shule. 

• Hakuna urudishaji pesa au marekebisho ya bei yatafanywa kwa siku ambazo mabasi hayawezi kufanya kazi kwa sababu ya 
hali ya hewa au hali zingine nje ya utaratibu wa NACSB au Wilaya. 

• Malipo yanaweza kufanywa mtandaoni kupitia tovuti ya Wilaya.  Ada inatozwa kwa mwaka. 

Malipo na Ada za Huduma 

• Malipo ya kulipia ni: 

o $575 kwa kila mwanafunzi, kwa mwaka, safari ya kwenda na kurudi 

o $345 kwa kila mwanafunzi, kwa mwaka, safari ya kwenda na kurudi, kwa wanafunzi wanaohitimu kupunguziwa bei ya 

chakula cha mchana 

o $0 kwa kila mwanafunzi, kwa mwaka, safari ya kwenda na kurudi, kwa wanafunzi wanaohitimu kupata chakula shureni 

bila malipo 
 

• Malipo kamili lazima yafanywe kabla ya tarehe 9 Juni, 2022, ili kujumuishwa kwenye orodha ya basi kwa ajili ya kuanza kwa 
mwaka wa shule. 

 

• Fomu za maombi zitakubaliwa baada ya tarehe ya mwisho kama kutakuwa nafasi ikibaki kwenye njia zilizopo. (Kumbuka: 
Wanafunzi watapangiwa vituo vya mabasi na njia zilizopo pekee; mabasi hayataelekezwa kurudishwa nyuma kwa sababu ya 
maombi.) 

• Wanafunzi hawastahiki kupanda hadi malipo yatakapopokelewa na maombi yaidhimishwe. 

Mchakato wa Maombi 

1. Ili kutuma maombi ya basi la kulipia, tafadhali ingiza fomu ifuatayo: 

o Ombi la Usafiri wa Kulipa-kwa-Ride https://www.iowacityschools.org/Page/18688 

2. Malipo yanaweza kufanywa mtandaoni: 
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHVZSLK0W05OC7_ZZ5RNVB8K2FP1R5 

3. Tuma barua pepe au ulete ombi lako kwa anwani 
ifuatayo: Idara ya Usafiri ya Wilaya ya Shule ya 
Jumuiya ya Iowa City 
1725 N Dodge Street 
Iowa City, IA 52245 

4. Wilaya ya Shule ya Jumuiya ya Jiji la Iowa itaanza kushughulikia maombi baada ya kupokelewa, kwa utaratibu watakapopokelewa. Kila 
maombi na malipo yatawekwa kwenye faili hadi itakapobainika kuwa mwanafunzi anapata nafasi na  kiti kwenye basi. 

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


Ombi la Usafiri wa Wanafunzi wa Lipa ili Kuendesha 2022-2023 
 

 

Kwa kuwasilisha ombi hili, ninaidhinisha basi la Shule ya Kati la Amerika Kaskazini kumsafirisha mwanafunzi wangu chini 
ya mamlaka ya “Mpango wa Usafiri wa Wanafunzi wa Kulipa-kwa-Ride” wa Wilaya ya Iowa City Community School. 
Ninaelewa zaidi kwamba iwapo hali ya uelekezaji au usafiri itabadilika, ustahiki wa kabaliwa  unaweza kukataliwa. 
Wilaya ya Shule ya Jumuiya ya Jiji la Iowa city itatoza ada kwa usafiri huu. 

 
Tarehe:    

 

Mzazi/Mlezi: Mzazi/Mlezi:    

 
Nambari ya Simu: (Nyumbani)    

                        (Kazi)                                     

 (simu ya mkononi)  

Nambari ya Simu: (Nyumbani)                                          

                         (Kazi)                                         

 (simu ya mkononi)                                         

Anwani ya nyumbani:                                                                                                                                                                                
(Jaza nwani kamili ya eneo la makazi yako. Tafadhali usisahau msimbo wa zip .) 

Baada ya fomu hii inangizwa na kutengeneza njia, utatarifiwa kuhusu kituo cha basi kilicho karibu zaidi na anwani yako 
ya nyumbani. Kama inahitajika kupandia au kushukia mahali pengine mbali na anwani yako ya nyumbani, tafadhali 
andikisha anwani hiyo hapa: 

 
 

Wanafunzi wa kusafirishwa : 
 

 
Jina la Mwanafunzi 

 
Kuhudhuria Shule 

 
Darasa 

(Kwa Matumizi ya Wilaya 
Pekee) 
Kitambulisho cha Infinite 
Campus # 

    

    

    

    

    

 

Mzazi/Mlezi : Tafadhali tuma barua pepe au ulete ombi lako kwa Kituo cha Huduma za Elimu, 1725 N Dodge St., Iowa 
City, IA 52245. Ofisi ya Usafiri ya Wilaya ya Jiji la Iowa City itawasiliana nawe na kukupa maelezo ya njia ya basi, mara 
tu yatakapoidhinishwa. 

 
Saini:    

Mzazi/Mlezi 

 
Matumizi ya Wilaya Pekee 

 

 

Tarehe Iliyopokelewa:                          Kiasi cha Malipo:                                             

Tarehe Iliyokubarika:                     Angalia #:                                            

Nambari ya basi iliyokabidhiwa:                           Kuchukua / Kuashuka kukabidhiwa:                                            

Anza:      Mwisho:                          Hali ya Kuacha:                                          


