
 
  

 

Twin Rivers Unified School District 

5115 Dudley Blvd. McClellan, CA 95652  

916-566-1600 

 PA 12/2/5بیاکتنه  

د اضافي زده کونکو د ټرانسپورټیشن لګښت څوک 
 تادیه کوي؟

که زما ماشوم ونه غواړي چې بیرته د هغه/هغې د 
 استوګنې ښوونځي ته الړ شي نو څه؟

دا به څوک ګوري چې زما ماشوم صحیح بس ته 
ختلی دی او/یا زما ماشوم نوي ښوونځي کې لیدنه 

 کړې؟

  زه څنګه زما د اضافي وضعیت عرض کولی شم؟

د ښوونځي د پیل کیدو نه وروسته اضافي لړۍ څنګه کار 
 کوي؟

د ښوونځي د پیل کیدو نه مخکې اضافي لړۍ څنګه کار 
 کوي؟

 
 

   
 
 

د اضافي لړۍ طرزالعمل 
 معلومات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د زده کونکو او د کورنیو د اړتیاو پوره کول کله 
 چې ځای موجود نه وي

 
 

www.twinriversusd.org 

پدې وخت کې ټرانسپورټیشن والدین ته د کوم لګښت پرته د ټوین 
 Twin Rivers Unified Schoolرایورز یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ )

District لخوا ورکول کیږي. زده کونکي ښوونځي ته د تګ او راتګ )
لپاره د ټرانسپورټیشن خدمتونو مستحق دي که چیرې د هغوی د 

ټاکلي بس تمځای او د ښوونځي ترمینځ واټن د لږترلږه  –ښوونځي 
 مسافت څخه ورهاخوا وي. مسافت د ټولګي سطحې پورې تړاو لري.

که چیرې ستاسې ماشوم ته د هغه/هغې د استوګنې ښوونځي کې ځای 

وړاندیز نشي، نو ستاسې ماشوم کولی شي د استوګنې ښوونځي کې د 

هغه/هغې د نوم لیکنې نیټې دریځ له السه ورکولو پرته د کال پاتې 

 برخې لپاره په اضافي ښوونځي کې پاتې شي.

ستاسې د کور ښوونځی د اضافي ښوونځي معلومات تاسې ته 
درکولو لپاره تاسې سره اړیکه نیسي. پدغه وخت کې به هغوی 
تاسې ته د بس د الرې لمبر، د بس د تمځای موقعیت، او بس ته 

د ختلو وخت درکړي. د والدین څخه غوښتل کیږي د زده 
کونکو سره بس ته ختلو کې مرسته وکړي. )د الرې لمبر په 

بس کې د ننوتلو دروازې ته څیرمه ځړول شوی وي.( په 
ښوونځي کې د لوبو ډګر سوپروایزر یا ښوونکی د زده کونکو 

 ملتیا کوي.

 51د ښوونځي سایټونه کارمندان لري چې د ښوونیزې ورځې د پیل نه لږترلږه 

دقیقې وروسته پورې  51دقیقې مخکې او د ښوونیزې ورځې د پای نه لږترلږه 

 څارنې او نظارت لپاره ګومارل شوي دي.

بجو پورې په کمپس کې کارمندان لري. ټول بسونه  0022ټول ښوونځي د مازیګر 

په دوه اړخیز مخابرو مجهز دي ترڅو د زده کونکو او د هغوی د الرو یا مسیر په 

 اړه ارتباط شتون ولري.

عرض ته هیڅ اړتیا نشته. که تاسې ته چې کوم انتخاب درکړل شوی د هغغغه سغره 

خوشحاله نه اوسئ، تاسې کولی شئ د ولسوالۍ دنغنغه بغدلغون یغا تغبغادلغې غغوښغتغنغه 

وکړئ او که ځای موجود وي نو بل ښوونځي ته د خپل ماشوم وړلغو لغپغاره ورتغه 

 ټرانسپورټ پخپله برابر کړئ.

مخکې لدې چې ښوونځی پرانیسغتغل شغي، زمغوز طغرزالغعغمغل دا دی چغې زده 
کونکي د خپل کور ښوونځي کې ځغای شغي او هغغغوی بغل چغیغرې هغغغه مغهغال 

 لیږدوو کله چې موز مشخص کړو:

  په ښوونځي کې واقعیآ هیڅ ځای نشته )په ډیری مواردو کې زده کغونغکغي
 ځي او موز د خپل تګ څخه نه خبروي.(

 .په نورو ښوونځیو کې چیرې ځایونه پرانیستي وي 
 

  ورځو پورې وخت نیسي 1تر  5دا عمومآ د ښوونځي د پیل نه وروسته 

د نوم لیکنې په وخت کې والدین ته ویغل کغیغږي چغې زده کغونغکغی بغه اضغافغي 

کیږي. د دفتر مدیر د اضافي غوښتنه د ولسوالۍ دفتر ته لیږي ترڅو داسغې یغو 

ښوونځی پیدا شي چې تش ځایونه ولري او بیا دا پریکړه کیږي چغې مغوز کغوم 

یوه ښوونځي ته کولی شو ستاسې ماشوم ویسو یا ټرانسپورټ کړو. زده کونکی 

هغه مهال نوي ښوونځي ته لیږل کیږي چې والدین یې خبر کړی شي او د بغس 

 بندوبست وشي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافي زده کونکی څه دی؟
 

 څوک اضافي کیږي؟

 زما ماشوم به څومره موده اضافي وي؟

 څه شی د اضافي المل کیږي؟

کله ښوونځی پریکړه کوي چې باید زده کونکي 
 اضافي کړي؟

زما ماشوم به کوم ښوونځي ته ځي؟ آیا زه به 
 انتخاب ولرم؟

تولګیو کې هغه زده کونکی دی د چا لپاره  K-8اضافي زده کونکی په 

چې د نوم لیکنې په وخت کې د زده کونکي د استوګنې ښوونځي کې هیڅ 

ځای نه وي. اقدام هغه مهال کیږي چې د ټولګي اندازه د هغه حدونو څخه 

تیره شي چې د ټولګي د اندازې تمویل یا قراردادي مکلفیتونو په واسطه 

په اغیزه کې وي. د مثال په توګه، که چیرې ولسوالۍ ټاکلي وي چې په 

ام زده 1/وي نو  0/ابتدایی ټولګي کې د ټولګي اندازه د کال لپاره 

 کونکی به اضافي وي.

د بورډ لخوا  –نورو ښوونځیو ته د اضافي لړۍ د دوه فاکتورونو پایله ده 

منل شوي د قراردادي ټولګي اندازې نهایت حد او د ولسوالۍ مالي 

 محدودیتونه.

 قراردادي

 Twin Rivers Unifiedد ټوین رایورز یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ )

School District او د ښوونکو انجمن ترمینځ قرارداد وایی چې په )K-

زده کونکي دي. د ټولګي د  02ټولګیو کې اندازه د ښوونکي لپاره  6

ټولګیو کې د  K-0اندازې تمویل ګټې له مخې، ولسوالۍ کولی شي په 

زده کونکو اندازې نه ټیټه کړي. )دا د کال لپاره  02ټولګي اندازه د 

 51قراردادي تړون په پام کې نیولو سره بدلون کولی شي.( ټولګي په 

 ښوونیزو ورځو کې متعادل کیږي.

 مالي

هرځله چې د زده کونکي/ښوونکي نسبت ډیریږي د ټوین رایورز یونیفایډ 

( د نوي Twin Rivers Unified School Districtښوونځي ولسوالۍ )

ټولګي او نوي ښوونکي چوپړتیا لپاره سرچینې نلري. مثال: که موز د 

ماشومانو لپاره یو  1زده کونکي لرو، موز نشو کولی د  03څلورم ټولګي 

ټولګی جوړ کړو. پرځای یې، موز زموز ولسوالۍ کې بل چیرې ټولګی 

اضافي زده کونکو لپاره خالي ځای  1ام ټولګي 0پیدا کوو چیرې چې د 

ورکول  "اضافي"ام ټولګي زده کونکي دې نوي ښوونځي ته 0وي. دغه د 

 کیږي.

عالوه لدې، اضافي ټولګي او اضافي زده کونکي به زموز ډیری ښوونځیو 

 کې واردمخه د ډیر بار الندې تاسیساتو باندې بار واچوي.

ښوونځی پریکړه نه کوي چې نوي راجستر شوي زده کونکي اضافي 

 کړي غیرلدې که دا الندې ټولې هڅې یې کړې وي:

 .د اضافي زده کونکو ځای کولو لپاره د ترکیبي ټولګي جوړول 

  د یوه ښوونکي اضافه کول )که چیرې د اضافي زده کونکو ځای

کولو لپاره ځای موجود وي( که چیرې په یوه تولګي کې اضافي زده 

 کونکي یا په دوه ټولګیو کې اضافي زده کونکي وي.

کله چې ولسوالۍ باید د یوه ښوونځي څخه زده کونکي بهر ته ولغیغږي، نغو 

هغه غواړي دا کار په خورا عادالنه ډول وکغړي. اضغافغي زده کغونغکغي د 

استوګنې ښوونځي کې د نوم لیکنې د بشپړیدو نیټې لغه مغخغې انغتغخغابغیغږي. 

هغه زده کونکي چې لومړی نوم لیکنه کوي هغوی د ګاونډ ښوونځي کې د 

 ځایونو لپاره ترجیح لري.

همدارنګه موز غواړو د پایښغت ډاډ ولغرو. د هغمغدې لغپغاره، د ښغوونغځغي 

لومړۍ ورځې وروسته، نوي راجستر شوي زده کونکي د مغوجغود تغبغادلغه 

 شوي زده کونکو ځای نه نیسي.

موز د څوک چې لومړی راځي، هغه مخکې دی له مخې عمل کغوو ځغکغه 

چې دا د تایید ترټولو اسانه الره ده، او دا د داخغلغې خغورا تغبغات لغرونغکغې 

 پروسې پایله لري.

موز هڅه کوو وروڼه او خویندې یوځای وساتو. که ستاسې کوم یو مغاشغوم 

باید بس کې ښغوونغځغي تغه الړ شغي، نغو مغوز بغه هغڅغه وکغړو داسغې یغو 

ښوونځی پیدا کړو چې د هغه/هغې ورور یا خور ته هم هلته ځای ورکغړل 

 شي که چیرې غوښتنه یې وشي.

 

ستاسې ماشوم د څو ورځو، څو اونیو، څو میاشتو، یا د ټول کال 
  –لپاره اضافي کیدی شي. دا دوه شیانو پورې تړاو لري 

ستاسې د ماشوم د نوم لیکنې نیټه )زده کونکي د هغوی د نوم لیکنې 

نیټې له مخې د استوګنې ښوونځي ته بیرته غوښتل کیږي( او ستاسې د 

 استوګنې ښوونځي کې د حجم کچه.

د ښوونیز کال په جریان کې د زده کونکو حجم وړاندوینه کول مشغکغل 

وي. د ښوونځي سکرتر د ښغوونغځغي نغه تغلغونغکغي او راتغلغونغکغي زده 

کونکو کلنی حساب کتاب ساتي. سکرتر کولی شي تاسې ته د هغه زده 

کونکو اوسط شمیر ووایی څوک چې د کال په جریان کې د ټولګغي نغه 

 ځي او ورته راځي.

په ټولګیو کې د تبات ډاډ او د کورنیو انفرادي ماشغومغانغو لغپغاره، مغوز 

سپارښتنه کوو چې زده کونغکغي تغر بغل ښغوونغیغز کغال پغورې خغپغل د 

استوګنې ښوونځي ته بیرته ستون نشغي. کغه چغیغرې تغاسغې غغواړئ د 

ښوونیز کال پای ته رسیدو نه مخکې خپغل د اسغتغوګغنغې ښغوونغځغي تغه 

ستون شئ، نو مهرباني وکړئ د ښوونځي سکرتر ته خبر ورکړئ چې 

کله بیا ستاسې ماشوم لپاره خالي ځغای شغتغون ولغري نغو هغغغوی بغه د 

 بیرته ستنیدو لپاره تاسې سره اړیکه ونیسي.

د استوګنې ښوونځی به د ولسوالۍ دفتر د اضافي زده کونکي اړتیا څخه 

خبر کړي. هغه ښوونځی چې ځای لري او د ولسوالۍ د ټرانسپورټیغشغن 

څانګې په واسطه د السرسي وړ وي هغه به انغتغخغاب شغوی ښغوونغځغی 

 وي، غیرلدې که تاسې پخپله وغواړئ چې ټرانسپورټیشن برابر کړئ.

که تاسې غواړئ چې ستاسې ماشوم بل ښوونځي ته الړ شي، نو تاسې 

یا ترمینځ تبادله ډکه کړئ او تایید شي. که تبادله  –باید د ولسوالۍ دننه 

تایید شي والدین باید ټرانسپورټیشن برابر کړي. ولسوالۍ هم په موجود 

سایټونو کې د پرانیستې داخلې تبادله وړاندیز کوي. غوښتنلیکونه د 

راتلونکي ښوونیز کال لپاره د دسمبر نه تر فبروري پورې په چوپړ کې 

 وي.

 


