
Magandang hapon! 

Habang naghahanda kaming lumipat sa Cohort 2 sa Lunes, narito ang ilang bagay na dapat 
malaman bago ka umalis. 

● Cohort 2: Mga ruta ng bus #39-77 
● Mga ruta ng bus #200 at mas mataas: Walang pagkaantala. Patuloy ang transportasyon ng 

bus 
● Espesyal na edukasyon: Walang pagkaantala. Patuloy ang transportasyon ng bus 
● Maging mas ligtas at mapagbantay sa mga kalsada sa ating mga komunidad sa kampus  

Sa isang sulyap, karamihan sa mga cohort ay may mga sakay. Ang karaniwang pang-araw-araw na 
bilang ng sakay sa unang linggo ng Nobyembre ay 15,517 sa 22,000 na karapat-dapat na mga sakay 
at 202 sa 228 na ruta ang aktibo. Magpapatuloy ang mga unti-unting pagtaas sa buong Nobyembre. 
Ang Distrito ay patuloy na gumagawa ng malakas na hakbang sa pagkuha ng mga drayber ng bus. 

Sa buwang ito ay inaprubahan ng Anchorage School Board ang kontrata ng General Teamsters Local 
959, na sumasaklaw sa mga drayber ng bus at mga tagapaglingkod ng bus, na magtatatag ng mga 
tuntunin at kundisyon ng trabaho para sa mga indibidwal sa yunit na ito sa panahon sa pagitan ng 
Hulyo 1, 2022, at Hunyo 30, 2025. Ang bagong kontrata ay nag-aalok ng malaking pagtaas ng sahod 
para sa mga drayber at tagapaglingkod ng bus. Inaasahan ng Distrito ang pagtaas ng sahod upang 
maakit ang pagpapanatili sa trabaho at mga bagong interesadong tao. Bukod pa rito, nag-aalok ang 
Reliant Transportation ng $5,000 bonus sa mga bagong drayber. 

Kung interesado ka o may alam kang sinumang interesadong maging drayber ng ASD bus, mag- 
click dito para mag-apply. Sa ngayon, nakakuha kami ng 50 na bagong drayber ng bus. Ito ang mga 
taong nag-apply lamang para tumulong. Salamat! 

Sa pagpapahayag ng pasasalamat, hindi kami makapagpasalamat sa iyonang sapat! Ang iyong 
katatagan at tulong ay patuloy na gumagawa ng malaking pagbabago sa mapanghamong at kritikal 
na panahong ito. Sa mga kumperensya ng magulang at guro, isang araw na kinansela ang pasok sa 
paaralan dahil sa niyebe, araw para sa propesyonal na pag-unlad at bukas ay araw ng pagsasanay 
ng mga kawani, alam naming ikaw ay gumawa ng maraming bagay nang sabay-sabay, nag-ayos at, 
at nagplano nang maaga. Bilang mga tagapagturo at mga magulang mismo, naiintindihan namin na 
ang mga tuluy-tuloy na gawain sa mga regular na araw ng paaralan ay kritikal. Ang paglutas sa 
kakulangan ng mga kawani sa transportasyon ay nananatiling pangunahing priyoridad.  

Para sa pinakabagong impormasyon sa aming plano sa transportasyon ng bus, mag-click dito. 

Paalala, sarado ang mga paaralan bukas. 

Magkaroon ka sana ng isang magandang katapusan ng linggo at inaasahan naming makita ka sa 
Lunes! 

-Team ASD 

 


