ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਰਰਟਮੈਂਟ

ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਡਕਡਰਆਵਰਾਂ 2021-2022
ਜਰਣ-ਪਛਰਣ
ਸੈਵਨ ਉਕਸ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਡਵੱਚ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਡਜਸ ਨਾਲ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਡਸੱਡਖਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਪਹੂੰਚ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੋਗਤਰ
ਡਕੂੰਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 6 ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਡਵਦਾਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੂੰਦਰ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਜਾਾਂ
ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 1.6 ਡਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡਜੱਥੇ ਗ੍ਾਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮਹੱਈਆ ਨਹੀ ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਾਂਦੀ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਜਦੋਂ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਾਂ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਸਰਪ੍ਸਤ, ਪ੍ਾਾਂਡਤਕ ਗ੍ਾਾਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਪ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਾਾਂ ਡਦੱਤੇ ਮਾਮਡਲਆਾਂ ਡਵੱਚ ਵੀ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮਫ਼ਤ ਡਵੱਚ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ:

ਡਕੂੰਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 6 ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਫੀਿਰ ਿੇ ਅਕੇਅਰ ਤੋਂ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਜਾਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਡਸੱਧੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 1.6 ਡਕਲੋ ਮੀਟਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਡਕੂੰਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 6 ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਿੇ ਅਕੇਅਰ/ਬੇਬੀਡਸੱਟਰ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਜਾਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 1.6 ਡਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੂੰਦੇ ਹਨ।

ਡਕੂੰਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 12 ਦੇ ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਦੇ ਆਰ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਐਾਂਿਡਰਊਜ਼ ਦੇ ਆਰ.ਐਮ. ਡਵੱਚ ਰਡਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ
ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਜਾਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 1.6 ਡਕਲੋ ਮੀਟਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਪਰੀਿੈਂ ਟ (ਜਾਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਡਵਅਕਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਡਧਕਾਡਰਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਜਾਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਵੱਚ
ਡਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
a) ਸਰੱਡਖਆ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਸਡਥਤੀਆਾਂ ਕਰਕੇ,
b) ਤਰਸਵਾਨ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਅਯੋਗ ਡਵਡਿਆਰਥੀ
ਲਾਗਤ ਨੂੂੰ ਡਰਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਰੂਟ ਡਵੱਚ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਕੂੰਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 12 ਦੇ ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਨਰਧਾਡਰਤ
ਜਾਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 1.6 ਡਕ.ਮੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਡਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਵੱਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਡਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਜਾਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
ਡਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਰਡਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੂੰ ਉਮਰ ਮਤਾਬਕ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਜਸ ਡਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਾਥਡਮਕਤਾ ਡਦੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਡਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਜੇਕਰ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਕਸੇ ਯੋਗ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਸੀਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਦੋ-ਹਫ਼ਡਤਆਾਂ ਦਾ ਨੋਡਟਸ ਦੇ ਕੇ
ਉਹ ਸੀਟ ਯੋਗ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਦੇ ਡਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੱਸ ਫ਼ੀਸ
2021-2022 ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੂੰਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦੱਤੇ ਅਨਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

ਡਕੂੰਿਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 5 ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ $535.00

ਗ੍ੇਿ 6 ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 8 ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ $600.00

ਗ੍ੇਿ 9 ਤੋਂ ਗ੍ੇਿ 12 ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ $724.00
ਅਡਜਹੇ ਪਡਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਫ਼ੀਸ ਨੂੂੰ $100.00 ਪ੍ਤੀ ਪਡਰਵਾਰ ਦੇ ਡਹਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਾ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ
ਲਈ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਡਕਉਡਾਂ ਕ ਸਾਿੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਡਸਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਡਵਚਾਰਦੇ।
ਡਜਨ੍ਰਾਂ ਅਯੋਗ ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 1 ਸਤੂੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰਅਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਹਨਰਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਲ ਿੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬੱਸ ਸੇਵਰ ਿਰ ਰੱਿੀਕਰਨ/ਭੁ ਗਤਰਨ ਵਰਪਸੀਆਾਂ

ਜੇਕਰ ਤਸੀ ਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਡਹਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿੇਅਕੇਅਰ ਡਵੱਚ ਜਗ੍ਾ ਡਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਹਣ
ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਾਂਗੇ ਡਕ ਤਸੀ ਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਡਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਡਦਨ ਪਡਹਲਾਾਂ ਸਾਨੂੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਨੋਡਟਸ ਡਦਓ। ਬੱਸ ਫ਼ੀਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਡਰਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ। (ਸਤੂੰਬਰ ਤੋਂ ਜੂਨ)। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਡਵੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਜਾਾਂ ਫ਼ੀਸ ਡਵੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵਾਾਂਗੇ।

ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਡਹਸਾਬ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਉਡਚਤ ਭਗਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁ ਗਤਰਨ ਵਰਪਸੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਰਣਗੀਆਾਂ।
ਾਂ ਹੋਵੇਗਰ।
ਬੈਂਕ ਿੀ ਜਰਣਕਰਰੀ ਨੂੂੰ ਬਿਲਣ ਿੇ ਮਰਮਲੇ ਡਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਿੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਰਾਂ ਇੱਕ 10 ਕੂੰਮਕਰਜੀ ਡਿਨਰਾਂ ਿਰ ਨੋਡਟਸ ਲੋ ੜੀਿਰ
transportation@7oaks.org ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਰਣੀ ਚਰਹੀਿੀ ਹੈ
ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰਹਰ ਿੇ ਡਵਡਿਆਰਥੀ
ਡਜੱਥੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ “ਮਨਪਸੂੰਦ ਸਕੂਲ” ਡਵਵਸਥਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਜਾਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਕਸੇ ਸਕੂਲ ਡਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਡਜਹੀ ਫ਼ੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਡਨਵਰਸੀ ਡਵਡਿਆਰਥੀ
ਾਂ ੇ ਹਨ, ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਫ਼ੀਸ
ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ (ਉਹਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਫੀਿਰ ਿੇ ਅਕੇਅਰ ਡਵੱਚ ਹਨ), ਜੋ “ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ” ਅਡਧਡਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦ
ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਡਜਹੀ ਫ਼ੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਵੱਤੀ ਤੂੰਗੀ

ਡਵੱਤੀ ਤੂੰਗੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਬਧ
ੂੰ ਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਯਕਤ ਪਡਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਡਕਡਰਆਵਰਾਂ
 ਸਰਰੇ ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਰਰਮ ਪੂਰਰ ਕਰਨਰ ਚਰਹੀਿਰ ਹੈ ਜਰਾਂ ਪੇਰਟ
ੈਂ ਕਨੈਕਟ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਰਲ ਬੱਸ ਸੇਵਰ ਲਈ ਮੁੜ-ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣੀ ਚਰਹੀਿੀ
ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਡਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, (ਡਜਵੇਂ ਡਕ, ਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਿੇ ਅਕੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਕੂਲ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਆਡਦ),
ਤਾਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਅੱਪਿੇ ਟ ਕਰੋ। ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਡਦਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ
ਡਦਓ।
 ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਡਵੱਚ ਨਵੇਂ ਡਕੂੰਿਰਗਾਰਟਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਰੂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰਾਾਂ ਡਵੱਚ ਿਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਗ੍ੇਿ 1-12 ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਹਫ਼ਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਰਰੀ ਸੂੰਬਧ
ੂੰ ੀ ਸੇਧਰਾਂ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਪੱਕ-ਅੱਪ ਪਆਇੂੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿ੍ੌਪ-ਆਫ਼ ਪਆਇੂੰਟ ਤੱਕ,
ਸਰੱਡਖਆ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਪੱਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਿ੍ੌਪ-ਆਫ਼ ਪਆਇੂੰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਰੱਡਖਆ ਨੂੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮਾਾਂ-ਡਪਓ/ਸਰਪ੍ਸਤ ਦੀ ਡਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਕਰਪਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਰਾਂ ਡਿੱਤੇ ਡਨਯਮ ਨੋਟ ਕਰੋ:
1. ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਸਟੌਪ ਤੋਂ ਡਪੱਕ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿ੍ੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਵਕਲਡਪਕ ਡਪੱਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਿ੍ੌਪ-ਆਫ਼
ਪਆਇੂੰਟਾਾਂ ਦੀ ਆਡਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
2. ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਡਨਰਧਰਡਰਤ ਸਟੌਪ ‘ਤੇ ਡਪੱਕ-ਅੱਪ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਡਮੂੰਟ ਪਡਹਲਰਾਂ ਪਹੁਚ
ੂੰ ਣਰ ਹੋਵੇਗਰ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬੱਸ ਡਮਸ ਕਰ ਡਦੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਿ ਕੇ
ਆਉਣਾ ਮਾਾਂ-ਡਪਓ ਦੀ ਡਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਛੱਿਣ ਸਮੇਂ ਮਾਾਂ-ਡਪਓ ਸਟੌਪ ‘ਤੇ ਉਿੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਡਲਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਾਂ-ਡਪਓ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ
ਡਲਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
4. ਡਨਯਡਮਤ ਰੂਪ ਡਵੱਚ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਡਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਬੱਸਾਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡਗਆ ਹੈ।
5. ਡਨਯਡਮਤ ਰੂਪ ਡਵੱਚ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਿਰਾਂ
ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡਕ ਉਹ:
1.
ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਪਤੀ ਪ੍ਤੀ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਰਹੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਡਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ
2.
ਸਰੱਡਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੱਸ ਡਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਰਾਈਵਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਡਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
3.
ਬੱਸ ਡਵੱਚ ਕਿ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਬੱਸ ਿਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਸਰੱਡਖਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਡਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੱਢਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਡਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਨਡਜੱਠਣਗੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਾਂ ਡਕਸੇ ਵੱਿੇ ਮੱਦੇ ਬਾਰੇ ਡਪ੍ੂੰਸੀਪਲ ਨੂੂੰ ਡਰਪੋਰਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਾਂਡਕ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਯੋਗ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਕ ਇਸ ਡਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕਿ
ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਹਨ। ਬੋਰਿ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀ,ਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਡਕਸੇ ਵੀ ਅਡਜਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਡਧਕਾਰ ਨੂੂੰ ਮਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਡਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਦੂਡਜਆਾਂ ਦੀ ਡਸਹਤ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਰੱਡਖਆ ਨੂੂੰ ਖਤਰੇ ਡਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ
ਸਕੂ ਲ ਬੱਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੁ ਰੱਡਖਆ
ਾਂ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਸਾਲ ਡਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਵਾਰੀ ਸਰੱਡਖਆ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਡਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰੱਡਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਡਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਡਵੱਚ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਡਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਅਡਭਸਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖਰਰਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੱਿੀਕਰਨ
ਕਈ ਵਾਰ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੂੰ ਬੱਸ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਡਨਯਮ ਇਹ ਹੈ ਡਕ ਜੇਕਰ ਫੋਰਕਸ ਡਵਖੇ ਠੂੰਿੀਆਾਂ ਹਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ -45° C ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਿਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਅਨਸਾਰ), ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਪੂਰੇ ਡਦਨ ਲਈ ਬੱਸਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਡਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਲ੍ ੇ ਰਡਹੂੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੈਟਰੋ ਡਵਨੀਪੈਗ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਾਂ, ਇਸ ਡਨਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਬੱਸਾਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਚੇਤਨਾ ਸਨੇਹਾ ਪੋਸਟ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੇਿੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸਾਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 15 ਡਮੂੰਟ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦੀਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਡਵਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੂੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
CBC – 990 AM
89.3 FM
CFWM (BOB) 99.9 CJOB-680 AM
92 CITI-FM
Drive 94.3 FM
CKY-580 Clear FM 102.3
QX 104 FM
CKMM Virgin Radio 103
TSN Radio 1290
CJKR Power 97
CKSB (French)
CKXL Envol 91 (French)
City TV
CTV News
Global News
Winnipeg Free Press Online
ਤਸੀ ਾਂ ਸਾਿੀ ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.7oaks.org ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਜੱਥੇ ਪੂੰਨੇ ਦੇ ਡਸਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨੇਹਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਡਦਨ ਲਈ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਡਥਤੀ
ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਕ ਬੱਸਾਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਾਂ।
ਬੱਸਰਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਿਰ ਰੱਿੀਕਰਨ ਸਰਰੇ ਡਿਨ ‘ਤੇ ਲਰਗੂ ਹੋਵੇਗਰ, ਡਜਸ ਡਵੱਚ ਿੁਪਡਹਰ ਿਰ ਸਮਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਿਰ ਸਮਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਲ ਹੈ।
ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਾਂ ਮੀਡਿਆ ਆਊਟਲੈੱ ਟਾਾਂ ਨੂੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਡਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਾਂ ਡਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉੱਪਰ ਡਦੱਤੇ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚ ਕਰੋ।
ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ
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