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تعليمات المستشار
الرقمA-802 :
الموضوع :تركيب معدات نظام تتبع الموقع الجغرافي ( )GPSوالتدريب عليها وتجربة تشغيل مسارات الحافالت بدون وجود تالميذ الفئة:
نقل التالميذ
تاريخ اإلصدار 12 :أغسطس /آب2022 ،

موجز التغييرات
المؤرخة في  20يونيو /حزيران.2019 ،
تنسخ هذه التعليمات وتح ّل مح ّل تعليمات المستشار رقم A-802
ّ
التغييرات:
•
•
•

تح ّدِّث الخالصة بالتوافق مع التعديالت األخرى الطارئة على التعليمات.
ً
ضح متطلبات شركات الحافالت لتنفيذ التدريبات المطلوبة قانونيا ً و /أو تعاقديا لسائقي الحافالت والموظفين و /أو المرافقين
تو ِّ ّ
(القسم .IIأ).
تضيف بندا ً جديدا ً بخصوص تدريب سائقي الحافالت والمرافقين على إعطاء الغلوكاغون ) (glucagonوهو تدريب مطلوب
بالتوافق مع أمر المحكمة الفيدرالية (القسم .IIب).

خالصة
تحدد هذه التعليمات األحكام التي تحكم التركيب واالستخدام اإللزاميين للمع ّدات و /أو
األجهزة لغرض تسجيل المعلومات أو اإلبالغ عنها أو نقلها فيما يتعلق بموقع المركبات
و /أو التالميذ؛ والتدريب المطلوب للسائقين والمرافقين وإكمال تجربة تشغيل مسارات
الحافالت بدون وجود تالميذ.
نظام تتبع الموقع الجغرافي ( ،)GPSوالمعدات ذات الصلة ،والمتطلبات

.I

أ .التتبع بنظام تتبع الموقع الجغرافي ( )GPSهو مراقبة الموقع من خالل استخدام برامج ومعدات تحديد المواقع العالمية لتتبع
موقع كيان أو كائن عن بُعد.
ب .إن جميع شركات الحافالت التي لديها عقود نقل تالميذ مع مجلس التعليم و /أو الكيانات التابعة له سارية بداية من بعد 30
يونيو /حزيران  ،2018مطالبة بعد  1يوليو /تموز  ،2019بقبول تركيب معدات تتبع الموقع الجغرافي ( )GPSوالبرامج
ذات الصلة التي اختارها مجلس التعليم ،ألغراض التتبع واإلبالغ في الوقت الفعلي عن مواقع الحافالت المدرسية وحالة
ركوب التالميذ (“ نظام التتبع") وتطبيق أنظمة التتبع تلك على جميع الحافالت التي تخدم التالميذ.
ج .يجب أن يكون نظام التتبع قابالً للتشغيل في كافة األيام الدراسية عندما يتم نقل التالميذ ،كما يتعيَّن أن تكون جميع البيانات
الموجودة في نظام التتبع في متناول الموظفين المعينين في مجلس التعليم.

.II

سياسات التدريب العام والمتطلبات ذات الصلة
أ.

باإلضافة إلى التنشيط السنوي والتدريب اآلخر المطلوب قانونيا ً و /أو تعاقديا ً لسائقي الحافالت والموظفين و /أو المرافقين،
فإن جميع شركات الحافالت التي لديها عقود نقل تالميذ مع مجلس التعليم و /أو الكيانات التابعة له سارية بداية من بعد 30
يونيو /حزيران ُ 2018مطالبة بعد تاريخ  1يوليو /تموز  2019بتنفيذ أيام تدريبية لسائقي الحافالت و /أو الموظفين و /أو
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ب.

.III

المرافقين ألغراض التدريب المطلوب قانونيا ً و /أو تعاقدياً ،و /أو تجربة تشغيل مسارات الحافالت بدون وجود تالميذ و/
أو استخدام نظام التتبع.
امتثاالً ألمر المحكمة الفيدرالية وبالتوافق مع تدريب السالمة المطلوب والمعتمد من طرف الوالية ،فإنه يتعيّن ،بحلول
الموعد النهائي المحدد من طرف مجلس التعل يم ،على جميع شركات الحافالت التي لديها عقود مع مجلس التعليم و /أو
الوكاالت التابعة له :التأ ُّكد من حصول جميع السائقين والمرافقين الذين تحددهم إدارة التعليم لمدينة نيويورك ()DOE
كأشخاص مسؤولين عن نقل تلميذ(ة) لديه استمارة إعطاء دواء مرض السكري ،على التدريب السنوي الخاص بإعطاء
السكري)؛ وتزويد إدارة التعليم ( )DOEبإثبات على االمتثال لمتطلب
الغلوكاغون (( )glucagonدواء إنقاذي لمرضى
ِّ ّ
التدريب.

االستفسارات
يتعيّن توجيه االستفسارات المتعلقة بهذه التعليمات إلى:
Office of Pupil Transportation
NYC Department of Education
44-36 Vernon Blvd., 6th Floor
Long Island City, NY 11101
Telephone: 718-707-4343
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