
Charles E. Smith Jewish Day School 

 school bus -ה  מידע אודות הסעות באמצעות

 -צ במגוון שכונות ב“מציע שירות אוטובוסים בבוקר ואחה CESJDSבית הספר 

 Maryland, DC, and Virginia.   

 -ס ב“מידע מפורט אודות קווי האוטובוס ותחנות ניתן למצוא מחודש מרץ באתר ביה

CESJDS Transportation webpage. 

 האם שירות האוטובוסים תמיד זמין? .1

ס נועדו להתאים למשפחות רבות ככל האפשר. אנו תמיד שואפים לספק “קווי האוטובוסים הקיימים של ביה

, ייתכן שבנסיבות מסוימות שימוש בשירות האוטובוסים אינו ריאלי, עם זאתלמשפחות הסעות בעת צורך; 

 בהתבסס על המיקום של ביתכם ותזמון של מסלול קו האוטובוס הקיים.

 

 האם האוטובוס יעצור בפתח ביתנו? .2

קווי האוטובוס שלנו משלבים תחנות אוטובוס קבוצתיות ותחנות אוטובוס 

אינדיבידואליות. תחנות אוטובוס קבוצתיות יביאו לפחות עצירות, יתאימו 

ליותר משפחות, ויסייעו לקיצור אורך הנסיעה באוטובוס. בנסיבות 

מסוימות, תחנות אינדיבידואליות יכולות להיות מאושרות אם התחנה לא 

 תפגע בשאר המשפחות לאורך התוואי.

 

 האם ניתן להוסיף תחנה לקו אוטובוס קיים? .3

קווי האוטובוסים שלנו מבוססים היטב ונבחנים כל שנה על מנת לספק 

למשפחות רבות ככל האפשר את ההזדמנות להשתמש בתחבורת 

יעשה כל מאמץ כדי להתאים למשפחות חדשות שמבקשות הסעות. ייתכנו נסיבות שבהן לא   CESJDSס. “ביה

ניתן להוסיף תחנה חדשה, כגון: כאשר אין שירות אוטובוסים זמין באותו זמן באזור ביתכם, או כאשר תחנה 

 חדשה תגרום לאוטובוס להגיע באיחור לבית הספר או תגרום לשינוי משמעותי בתחנות הקיימות.

 

 . כיצד נדע אם שירות האוטובוסים נגיש לפני שאנו עוברים לבית?4

CESJDS  מבקש מכם או מהמתווך שלכם ליצור קשר עם מנהל הבטיחות, הביטחון ותחבורה, לפני קבלת

החלטה סופית בנוגע לביתכם החדש. זאת, בעיקר כאשר ההסעות יהיו האמצעי הזמין היחיד של בני משפחתך  

יכול לעבוד אתכם ועם המתווך שלכם כדי למצוא מיקום שבו שירות האוטובוסים יהיה    CESJDSס וממנו. “לביה

 זמין.

 ניל:‘ס, ניתן לפנות למנהל בטיחות, בטחון ותחבורה, מארק מק“לכל שאלה אודות תחבורת ביה

Marc E. McNeal, Director of Safety, Security and Transportation: 301-692-4843 , mmcneal@cesjds.org 

 

CESJDS Bus Routes 

Route 1 -  Virginia 

Route 2 -  Kemp Mill/Silver Spring 

Route 3 -  Rockville 

Route 4 -  Chevy Chase 

Route 5 -  Bethesda 

Route 6 -  District of Columbia


