यातायात सम्बन्धि जानकारी
यदि तपाईंको बच्चा (हरू) लाई २०२२-२३ दिद्यालय िर्षको लादि बस यातायात सेिा आिश्यक पिै न भने, कृपया यहााँ बाट
छोड् न सक्नु हुन्छ।
दलदकङ हाइट् सले अब िे खि Ride 360 को प्रयोि िरे र आफ्नो बच्चाको बसको जानकारी अनलाइनबाट पहुाँच िनष
सक्नु हुन्छ भदन घोर्णा िनष पाउाँ िा िुसी छ। आफ्नो बच्चाको जानकारी हे नष यी चरणहरू पालना िनुषहोस्:

1. फायरफक्स ब्राउजरको क्रोम प्रयोि िरे र, https://ohlickingheightslsd.traversaride360.com/ मा

जानुहोस्।
2. यदि तपाईंसाँि पदहले इमेल जानकारी दिनुभएको छै न भने, "रदजस्टर" मा दिच्नु होस्।
3. िताष िनष, तपाईंको इमेल, पासिडष , र नाम प्रिे श िनुषहोस्।
4. िताष िरे पदछ, तपाईंले पुदिकरण इमेल प्राप्त िनुषहुनेछ। Ride 360 िे बसाइट माफषत आफ्नो िताष पुदि िनष

आफ्नो इमेलको दलङ्कमा खिक िनुषहोस्।
5. लिइन िनुषहोस्, त्यसपदछ My Students मा िएर "Find Student" बटनमा खिक िरे र बच्चा फेला पानुषहोस्।
6. आफ्नो बच्चालाई िोज्नको लादि तपाईंको दजल्लाले प्रिान िरे को अदितीय जानकारी प्रिेश िनुषहोस्। िप

बच्चाहरू िप्नको लादि यो चरणलाई िोहोयाष उनुहोस्। यदि तपाईंलाई सहयोि चादहन्छ भने, कृपया आफ्नो स्कूल
दडखस्टि क्टमा सम्पकष िनुषहोस्।
7. तपाईंले दिद्यािीसाँि दलङ्क िररसकेपदछ, आफूलाई पायक पने सबै यातायात जानकारी हे नषको उक्त दिद्यािीको
प्रोफाइलमा खिक िनुषहोस्।
8. अको व्यखक्तलाई दिद्यािीको दलङ्क दिनको लादि, दिद्यािी चयन िनुषहोस् र तल्लो-िायााँ कुनामा रहे को दिद्यािी
दिकल्प भन्ने बटनमा खिक िनुषहोस्।
9. कुन दिद्यािीहरूको दलङ्क साझा िने सो छनौट िनुषहोस्, त्यसपदछ तपाईंले साझेिारी िनष चाहनुभएको व्यखक्तको
इमेल प्रिे श िनुषहोस्। उक्त व्यखक्तलाई पुदिकरण इमेल आउनेछ जसले दतनीहरूलाई स्वचादलत रूपमा साझा
िररएका दिद्यािी(हरू) साँि जोड् नेछ। प्राप्तकताष हरूले दिद्यािी जानकारी पहुाँच िनषको लादि Ride 360 मा िताष
िनुषपछष , यदि उनीहरूले पदहले िताष िरे का छै नन् भने।
यदि तपाईंको कुनै प्रश्नहरू छन् िा बच्चाको यातायातमा पररितषन िनुष पनेछ भने, कृपया (740) 927-3340 मा यातायात
कायाष लयमा सम्पकष िनुषहोस्। नोट: यदि तपाईंसाँि दकन्डरिाटष न दिद्यािी छ भने, अदभभािक िा तोदकएको ियस्क (तपाईंको
EMA फारममा उल्लेि िररएको व्यखक्त) व्यखक्तले तपाईंको बच्चालाई बसबाट दनखस्कने अनुमदत दिनु अदघ नै पखिषरहेको
हुनुपछष ।

