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ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਰਰਟਮੈਂਟ

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ:
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ ਬੱਸ ਪਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਲਈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਿੱਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁ ਸੀ,ਾਂ ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਅਕਤੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਪਿਕ-ਅਿ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ
ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਡਰਾਿ-ਆਫ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਪਮਲੋਂ ।
ਬੱਸਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮੇਂ-ਪਸਰ ਚਲਿੇ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਾਂ ਿੇ ਿਹੁੂੰਚਣ ਿੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਪਮੂੰਟ ਿਪਹਲਾਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ
ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਮਨ਼ੋਨੀਤ ਪਿਕ ਅੱਿ ਪਟਕਾਣੇ ’ਤੇ ਿੜ੍ਹੇ ਹ਼ੋਵ।਼ੋ ਅਸੀ ਾਂ ਬੱਪਚਆਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ
ਪਕਉਪਾਂ ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਿੈਂਿਾ ਹੈ ਪਜਸ ਨੂੂੰ ਅਸੀ ਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਿੀ ਕ਼ੋਪਿਿ ਕਰਿੇ ਹਾਾਂ।


ਜੇ ਬੱਸ ਿੇ ਿਹੁੂੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਪਨਿਪਚਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੋ, ਤਾਾਂ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ
ਸਕੂਲ ਿਹੁੂੰਚਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ ਮ
ੂੰ ੇਵਾਰੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ।



ਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹ਼ੋਣ ਿੇ ਬਾਅਿ ਬੱਸ ਿੇ ਿਹੁੂੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਪਨਿਪਚਤ ਸਟਾਿ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ
ਵਾਿਸ ਸਕੂਲ ਪਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਘਰ ਪਲਜਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪ ੂੰਮੇਵਾਰ ਹ਼ੋਵ਼ੋਗੇ।

ਬਿਪਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਵਾਿਸੀ ਿਾ ਸਹੀ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿੱਸ ਸਕਿੇ। ਟਰੈਪਫਕ, ਮੌਸਮ, ਸੜ੍ਕ ਬੂੰਿ ਹ਼ੋਣਾ
ਜਾਾਂ ਬੱਸਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਪਵੱਚ ਰ਼ੋਕੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਮਾਪਿਆਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕ ਇਸ ਨੂੂੰ
ਿਰਭਾਪਵਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਿਪਹਲੇ ਹਫਤੇ ਿੇ ਬਾਅਿ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੇਿ਼ੋਗੇ ਪਕ ਇੱਕ ਿੈਟਰਨ ਬਣ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੂੂੰ
ਉਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਵਵਸਪਥਤ ਕਰ ਸਕ਼ੋਗੇ।
ਜੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਰਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਰਿੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂ ਲ ਲਈ ਡਪਕ ਕੀਤੇ ਜਰਣ ਜਰਾਂ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਬਰਅਦ ਵਰਪਸ ਛੱਿੇ ਜਰਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, (ਿਰਕਟਰ ਦੀ ਅਪਰਇੂੰਟਮੈਂਟ, ਡਬਮਰਰੀ ਆਡਦ) ਤਰਾਂ ਡਕਰਪਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਰਰਟਮੈਂਟ ਨੂੂੰ
204-338-7051 'ਤੇ ਸੂ ਚਨਰ ਦੇ ਡਦਓ।
ਅਸੀ ਾਂ ਉਮੀਿ ਕਰਿੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਨਾਲ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਮਝ਼ੋਗੇ ਪਕ ਟਰਾਾਂਸਿ਼ੋਰਟੇਿਨ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਮਾਪਿਆਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤਾਾਂ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿੀ ਿਾਬੂੰਿੀ 'ਤੇ ਪਕੂੰਨਾ ਪ ਆਿਾ ਪਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਟਰਾਾਂਸਿ਼ੋਰਟੇਿਨ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ

