বাস সম্পর্কে: স্কল
ু বছর 2021-22
সবর্ািধক গুরুতব্পূণর্ তথয্
বােস সব সময় মাস্ক আবশয্ক
আপনার বাস স্টেপ 10 িমিনট আেগ েপৗঁছান
“বাস টর্য্াকার” অয্াপিট 1 অেক্টাবর, 2021 এ আপেগর্ড করা হেব

কে বাসে উঠতে পারে?
•
•
•

েগর্ড JK - 5: েয ছাতর্েদর 1.0 মাইল বা তার েবিশ হাঁটেত
হেব, অথবা মাস এিভিনউ পার করেত হেব।
েগর্ড 6 - 8: েয ছাতর্েদর 1.5 মাইল বা তার েবিশ হাঁটেত
হেব।
JK - 8: েযসব ছাতর্েদর েফর্শ পন্ড পাকর্ওেয়,
ময্াকগর্াথ হাইওেয়, এলওয়াইফ বর্ুক পাকর্ওেয়, অথবা
শারেমন িস্টর্েট েরলেরাড েটর্ক পার করেত হয়।

শিক্ষার্থীরা কিভাবে বাসের জন্য সাইন আপ
করে?
•
•
•

েযাগয্ িশক্ষাথর্ীেদর সব্য়ংিকর্য়ভােব একিট বােস
িনেয়াগ েদওয়া হয়।
েকান িরজােভর্শন পর্েয়াজন েনই।
CPS বাস পিরবহন িবনামূেলয্

আমার ছাতর্ িক স্কেু লর পের বােস পিরবােরর
সদেসয্র বািড়েত অথবা আফটারস্কুল েপর্াগর্ােম
েযেত পাের?
হয্াঁ, যিদ বতর্মান বােসর রুট থােক।
•
•

একিট বতর্মান রুট আেছ িকনা তা েদখার জনয্ গন্তেবয্র
িঠকানা িলখেত একিট বাস রুট খুজুন বয্বহার করুন।
পিরবহন পিরবতর্ন ফমর্িট পূরণ করুন এবং স্কু েল েফরত
িদন।

আপনার সন্তােনর সােথ পযর্ােলাচনা করার জনয্
গুরুতব্পূণর্ িনরাপত্তা পদ্ধিত
•
•
•
•
•
•
•

দরজার িদেক পা রাখার আেগ বাসিট সম্পণ
ূ র্
স্টেপেজ আসার জনয্ অেপক্ষা করুন।
বােসর িপছেনর িদেক একিট আসন খুজুন
িনরাপত্তা এবং স্থান জনয্ েকােল বয্াগ।
আপনার িসটেবল্ট বাঁধুন!
বােস েকান অননুেমািদত পর্াপ্তবয়স্ক েনই
বােস েকান পশু েনই
েসল েফান বয্বহােরর অনুমিত েনই

েকািভড -19 িনরাপত্তার কারেণ সব আবহাওয়ায়
জানালা েখালা থাকার পর্েয়াজন়

েকািভড িনরাপত্তার জনয্ মাস্ক পর্েয়াজন

সব সময় মাস্ক আবশয্ক
পর্েয়াজেন যানবাহেন অিতিরক্ত মাস্ক সরবরাহ
করা হয়
মাস্ক পরেত অসব্ীকৃিত বােসর সুিবধা হারােনার
কারণ হেত পাের।

•
•
•

েদিরেত বাস আেছ?
েযাগয্ ছাতর্রা যিদ ক্লােবর বা িকর্য়াকলােপর জনয্ স্কেু লর পের থােক তেব
"েলট বাস" িনেত পাের। েলেট বােসর বয্বস্থা কেরন স্কেু লর অধয্ক্ষ।
েলট বাসিট একিট িনয়মমািফক রুট অনুসরণ কের যা শহেরর চারপােশ ঘুের
েবড়ায়। বাসিট স্কুল েথেক 1.5 মাইল বা তার েবিশ দূের পর্থম িঠকানায়
থামেব। েলট বাস েকবল তখনই পাওয়া যায় যখন উচ্চ িবদয্ালয়গুিলেত স্কুল
ক্লাবগুিল অিধেবশন চলাকালীন (অেক্টাবর - েম, েকায়াটর্ােরর মেধয্ িকছু
িবরিত সহ)।

স্কু েল হাঁটা এবং বাইক চালােনার িবষেয় িক?
েসফ রুট টু স্কু ল েপর্াগর্াম িনরাপত্তা িটপস এবং হাঁটার পথ মানিচতর্
পর্দান কের।
আরও জানুন bit.ly/cambridge_srts

আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন
পরিবহন অফিস: 617.349.6862
•

কল করার সেরা সময়: সকাল 9 টা থেকে দুপুর 1 টার মধ্যে।

হািরেয় যাওয়া এবং পাওয়া: ডর্াইভােরর সােথ েচক
করুন, তারপর বাস েকাম্পািনেক কল করুন।
•

ইস্টানর্ বাস েকাম্পািন (বড় বাস): 617.628.6868

•

NRT (েছাট বাস বা ভয্ান): 781.224.0003 X5

•

পর্ধান পিরচালন কমর্কতর্া: 617.349.6420

একিট বাস রুট খুঁজুন

আমার বাস েকাথায়? বাস টয্র্াকার বযব্হার কেরবন?

1 েসেপ্টমব্র, 2021 এর মেধয্
বােসর রুট পাওয়া উিচত।

সােথ থাকুন: CPS 1 অেক্টাবর, 2021 এ একিট নতুন বাস টর্য্াকার চালু
করেব, যা আরও আপেডট টর্য্ািকং স্টয্াটাস পর্দান করেব

1.িঠকানা িলখুন

CPS বাস টয্র্াকার শহর জুেড় ভেমর্ণর সময় স্কুল বােসর অবস্থান
পযর্েবক্ষণ েকর। বািসট এিকট মািনেচতর্ লাইভ েদখুন!

2.বাস স্টেপর একিট তািলকা
এবং িলঙ্ক েদখুন তােদর একিট
মানিচেতর্ েদখেত।

1. েদখুন bit.ly/cpsbustracker
2. আপনার সন্তােনর স্টেু ডন্ট আইিড# িলখুন
3. িক্লক New Account এবং িনেদর্শাবলী অনুসরণ করুন।
ইউজার গাইড েদখুন (bit.ly/bustracker_userguide) আেরা িবস্তািরত
িনেদর্শাবলীর জনয্।

গ্রেড 2 এ ছাত্র অথবা কম বয়সী
কাউেক বাস স্টেপেজ েগর্ড 2 বা তার কম বয়সী িশক্ষাথর্ীেদর সােথ েদখা
করেত হেব। যিদ িশশুিট েকান পর্াপ্তবয়স্ক বা বয়স্ক ভাইেবানেক িচনেত
না পাের যারা তােদর বাছাই করার জনয্ েসখােন আেছ, েকমিবর্জ িরন্জ
এবং লয্ািটন স্কেু লর িনরাপত্তা ও সুরক্ষা অিফেস নামােনা না হওয়া
পযর্ন্ত তারা বােস থাকেব। েকউ আপনার সােথ েযাগােযাগ করেব, এবং
আপিন 617.349.6772 এ িনরাপত্তা/সুরক্ষা অিফেস কল করেত পােরন।

বাসের নিয়ম

স্তর 1

•
•
•
•

স্তর 2

•

•
•
•
•
•

বােস হলুদ রেঙর বাস টয্াগ পরেত
হেব। িশক্ষকরা স্কেু লর পর্থম
িদেন ছাতর্েদর হলুদ বােসর টয্াগ
েদেব, যা তােদর েফান নমব্র এবং
িবেকেলর বাস স্টেপর তািলকা
েদেব

শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতিগুলো

বােস খাওয়া বা পান করা যােব না।
িশক্ষাথর্ীেদর বােসর িভতের হাত
-পা িনেয় বেস থাকেত হেব।
িশক্ষাথর্ীরা ডর্াইভারেক
িবভর্ান্ত করেব না বা চালেকর
দৃিষ্টভিঙ্গেক অবরুদ্ধ করেব না।
েকান িচ কার, েচঁচােনা, ধাক্কা,
কাঁপােনা, িনেক্ষপ বা কচুিরপানা
নয়।
অতয্াচার সহয্ করা হেব না।

পর্থম অপরাধ: অধয্ক্ষ িপতামাতা / অিভভাবকেক েফান
করেবন এবং তােদর একিট ঘটনার পর্িতেবদন পর্দান
করেবন।

িজিনসপতর্ চুির করা বা রাখা
বােস ময্াচ বা লাইটার
ধব্ংসাত্মক
মদ, মাদক, অস্তর্ বা ধারােলা
বস্তুর দখল
অেনয্র উপর হুমিক বা আকর্মণ

এই িনয়মগুিল অনুসরণ করেত বয্থর্ হেল বােসর
সুিবধা েথেক নূয্নতম 5 িদেনর স্থিগতােদশ, বািড়েত
পাঠােনা একিট িচিঠ এবং একিট অিফস সেম্মলন
হেব। িপর্িন্সপাল এবং/অথবা িনরাপত্তা ও সুরক্ষা
অিফস পর্েয়াজেন পরবতর্ী পদেক্ষপ িনেত পাের।

িদব্তীয় অপরাধ: িপতামাতা/অিভভাবেকর কােছ ঘটনা
পর্িতেবদন সহ একিট িচিঠ পাঠােনা হেব এবং একিট েফান
কল করা হেব।
তৃ তীয় অপরাধ: িশক্ষাথর্ীেক বাস েথেক বরখাস্ত করেত
হেব। িপতামাতা/অিভভাবকেক একিট িচিঠ পাঠােনা হেব
এবং একিট অিফস সেম্মলেনর জনয্ অনুেরাধ করা হেব।

www.cpsd.us/administration/transportation

