
 

Thomas Jefferson Middle School 
ራሳችንን፣ የወዯፊት ሕይወታችንን እና ዓሇማችንን ሇማወቅ እና ሇማሻሻሌ በህብረት መማር። 

 
ሇ Thomas Jefferson Middle School ተማሪዎችና ቤተሰቦች ሰሊምታችን ይዴረስ፣  
ሇ2019-20 የትምህርት ዘመን የ Jefferson Middle School በሮች ሉከፈቱ ሁሇት ሳምንታት ብቻ መቅረታቸው ሇማመን 
ይከብዲሌ - ሐሙስ፣ ኦገስት 29/2019 አጠቃሊይ ገሇጻ የሚሰጥ ሲሆን፣ ትምህርት የሚጀመርበት ቀን ዯግሞ ማክሰኞ፣ 
ሴፕቴምበር 3፣ 2019 ነው። በ Alice West Fleet Elementary School የሚገኙት አዱሶቹ ጎረቤቶቻችን ወዯ አዱሱ 
ሕንጻቸው በሚዛወሩበተ ወቅት ሇመቀበሌና የራሳችን የ Jefferson መምህራንንና ሰራተኞች ከኦገስት 19/2019 ጀምሮ 
ባሇው ሳምንት ወዯ ትምህርት ሲመሇሱ እንኳን ዯሕና መጣችሁ ሇማሇት በጉጉት እንጠብቃሇን። እነዚህ ቀናት እስከሚዯርሱ 
ዴረስም ከመጋረጃ በስተጀርባና በማህበረሰቡ ውስጥ በሁለም አቅጣጫዎች የተሳሇጠ ሽግግር እንዱኖር ሇማስቻሌ ስራ 
በዝቶብን ይቆያሌ።  
 
የ TJMS ዋና የፊት ሇፊት መግቢያ በር እንዯዚሁም የእያንዲንደ የክፍሌ ዯረጃ መግቢያ በሮች በዴጋሚ የሚከፈቱ 
መሆናቸውን ስገሌጽ በዯስታ ነው! የተማሪ አውቶብሶች ከዋናው መግቢያ በራችን በተዘጋጀው አዱሱ የአውቶብስ መቆሚያ 
ተማሪዎችን የሚያወርደና የሚጭኑ ይሆናሌ። በተጨማሪም፣ ከ Alice West Fleet Elementary School ፊት ሇፊት በ 
S. Old Glebe Road ሊይ ወሊጆች/አሳዲጊዎች ሌጆችን የሚያወርደበትና የሚጭኑበት አዱስ ቦታ አዘጋጅተናሌ። ተማሪዎች 
ከአውቶብስ እና ከወሊጆች መኪና ማውረጃና መጫኛ ቦታ ወዯ ክፍሌ ዯረጃ መግቢያቸው በእግረኛ መንገዴ በኩሌ ይገባለ። 
የብስክላት ጋሊቢዎች ከዋናው የፊት ሇፊት በር አጠገብ የሚገኘውን የብስክላት ማቆሚያ በመጠቀም ብስክላታቸውን ማሰር 
ይችሊለ። ተማሪዎች ወዯ ት/ቤት ሲዯርሱ በክፍሌ ዯረጃቸው መሰረት ወዯ ት/ቤት ግቢ ይገባለ፡ 

» 6ኛ ክፍሌ – በር ቁ. 17 
» 7ኛ ክፍሌ – በር ቁ. 16 
» 8ኛ ክፍሌ – በር ቁ. 15 

ትምህርት ሲጠናቀቅ ተማሪዎች በየራሳቸው የክፍሌ ዯረጃ በሮች በኩሌ ከግቢ ይወጣለ። 
 
ቤተሰቦች ሇመጀመሪያው ቀን ዝግጁ እንዱሆኑ ሇማገዝ፣ ከአርሉንግተን የሕዝብ ት/ቤቶች የትራንስፖርት ጽ/ቤት እና 
የአርሉንግተን ካውንቲ የትራንስፖርት መምሪያ ጋር በመተባበር ሇ2019-20 የ Thomas Jefferson Middle School 
የተማሪ መዴረሻና መውጫ አሰራር ስርዓት ሇመዘርጋት ስንሰራ ነበር። በተቻሇ ፍጥነት ይህን መጠነ ሰፊ ሰነዴና ላልች መረጃ 
ሰጪዎችን ኦንሊይን ገብተው እንዱያነቡ እናበረታታሇን። 
 
የት/ቤታችን  የወሊጅና መምሕራን ማሕበር (PTA) እና አጠቃሊይ የ Jefferson ማህበረሰብን ሇሰጣችሁን ዴጋፍ 
አመሰግናሇሁ። በቀሩት የክረምት ሳምንታት ከተማሪዎች፣ ከቤተሰቦችና ከሰራተኞች ጋር በትብብር በመስራት የ2019-20 
የትምህርት ዘመን ጅማሮ ስኬታማ መሆኑን ሇማረጋገጥ እንጥራሇን።  
 

ርዕሰ መምህር Keisha Boggan 
keisha.boggan@apsva.us 

http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
https://jefferson.apsva.us/
https://jefferson.apsva.us/pta/
mailto:keisha.boggan@apsva.us


 

JEFFERSON MIDDLE SCHOOL  

2019-20 የትራንስፖርት አገሌግልት አዱስ መረጃ 

 

ተማሪዎች ወዯ ት/ቤት ሇመሄዴ ከቤታቸው ከወጡባት ዯቂቃ ጀምሮ የመጀመሪያው የትምህርት ቀን ይጀምራሌ፤ ስሇዚህ፣ 

ተማሪዎች ወዯ ት/ቤት የሚመጡት በአውቶብስ፣ በእግር ወይም በብስክላት ቢሆንም፣ ቤተሰቦች አሰቀዴመው የመጓጓዣ 

ዘዳዎችን ማቀዴና መሞከር ያሰፈሌጋቸዋሌ። የመጓጓዣ ዕቅዴ አወጣጥዎን ሇማገዝ፣ ይህ የ2019-20 የትራንስፖርት 
አገሌግልት አዱስ መረጃ ከ  የተማሪ መዴረሻና መውጫ ስርዓቶች ሰነዴ የተውጣጡ ወሳኝ መረጃዎችና ላልች ወዯ እና ከ 

Jefferson Middle School የሚዯረግ ትራንስፖርትን በተመሇከተ ማወቅ የሚያስፈሌግዎ መረጃዎች በትራንስፖርት 
ዓይነትና የትራንስፖርት ዯህንነት መሳሪያዎችና የመረጃ ፍንጮችን ሇሁለም ሰው በሚያመች መሌኩ ተዘጋጅተዋሌ፡ 
 
የተማሪዎች አውቶብስ 

በ Jefferson ሇአውቶብስ ብቁ የሚያዯርግ ቀጠና ውስጥ የሚኖሩ ሁለም ተማሪዎች (ሇአውቶብስ አገሌግልት ብቁ የሆኑ ቀጠናዎች ካርታን 

ተመሌከት) የተማሪዎች አውቶብስ አገሌግልት የሚመዯብሊቸው ሲሆን የተማሪዎች አውቶብስን እንዱጠቀሙም ይበረታታለ። 

 የ2019-20 የተማሪዎች አውቶብስ ስምሪት እስከ ሐሙስ ኦገስት 22 ዴረስ ሇቤተሰቦች በፖስታ ቤት በኩሌ ይሊካሌ። የስምሪቱ መረጃ በ  

ParentVue ሊይም ይገኛሌ። 

 በመኖሪያ አካባቢያቸው ከሚገኙ ት/ቤቶች የተዛወሩ የ Jefferson ተማሪዎች በ Jefferson ክሌሌ ውስጥ ወዯሚገኙ ማዕከሊዊ “ዋና 

ፌርማታ” ቦታዎች ወይም በአቅራቢያ ወዯሚገኙ የአውቶብስ ፌርማታዎች ይመዯባለ። ተማሪዎች ከቤታቸው አቅራቢያ በሚገኝ 
የአውቶብስ ፌርማታ ይመዯባለ። የዋና ፌርማታዎችን በተመሇከተ ተጨማሪ መረጃ ከ ኦንሊይን ማግኘት ይቻሊሌ። 

 የ APS የ 2019-20 የተማሪዎች አውቶብስ ትራንስፖርትን የሚመሇከት አጠቃሊይ መረጃ ኦንሊይን ሊይ ተሇጥፏሌ። 

 የ Jefferson ተማሪዎች አውቶብስ የማውረጃ፣ መዘጋጃና መጫኛ ቦታ ከካምፓሱ በስተሰሜን ምዕራብ ኮርነር ከዋናው መግቢያ ፕሊዛ 

ፊት ሇፊት በሚገኘው የአውቶብስ መግቢያና መውጫ ቦታ ሊይ ነው። የተማሪዎች መዴረሻና መውጫ ስርዓቶች ገጽ 4 ሊይ የሚገኘውን 

ካርታ A ይመሌከቱ። 

 የበሇጠ ዝርዝር መረጃ ሇማግኘት፣ የ  Jefferson የተማሪዎች መዴረሻና መውጫ ስርዓት ክፍሌ (ገጽ 2) ሊይ የሚገኘውን  የተማሪዎች 
አውቶብስ ክፍሌ ይመሌከቱ።  

 

በእግር መጓዝ/ብስክላት መጋሇብ 

የአውቶብስ አገሌግልት ያሌተመዯበሊቸውና በ Jefferson አካባቢ በሚገኙ ቦታዎች (ሇአውቶብስ አገሌግልት ብቁ የሆነ ቀጠና ካርታ ፒንክ ቀሇም 

የተቀባውን ክፍሌ ይመሌከቱ) የሚኖሩ ተማሪዎች በእግራቸው ወይም ብስክላት እየጋሇቡ እንዱመጡ ይበረታታለ። ዕቅዴ ሇማውጣት 
የሚያግዙዎ ጥቂት መረጃዎች እነዚህ ናቸው፡  

 ዝርዝር መመሪያዎች በተማሪዎች መዴረሻና መነሻ ስርዓቶች ገጽ 1 ወዯ ት/ቤት በእግርና በብስክላት መሄዴ የሚሇው ክፍሌ ውስጥ 
ተዘርዝረዋሌ። 

 የብስክላት ማቆሚያዎች በካምፓሱ የተሇያዩ ቦታዎች ሊይ ይገኛለ። የብስክላት ማቆሚያዎችን በተመሇከተ  የተማሪዎች መዴረሻና መነሻ 

ስርዓቶች ገጽ 4 ካርታ A ይመሌከቱ። 

 

http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/02/MS_Jefferson.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/02/MS_Jefferson.pdf
https://www.apsva.us/family-access-center/
https://www.apsva.us/family-access-center/
https://jefferson.apsva.us/post/bus-stop-changes-for-jefferson-neighborhood-transfer-students-starting-september-2019/
https://www.apsva.us/transportation-services/bus-transportation/
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/02/MS_Jefferson.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf


የቤተሰብ ተሽከርካሪዎች 

APS ቤተሰቦች ወዯ እና ከት/ቤት ሇመጓጓዝ የሚያስችለ ሁለንም አማራጮች እንዱፈትሹና ጤናማና አረንጓዳ የትራንስፖርት ዘዳዎችን በተቻሇ 
መጠን እንዱጠቀሙ ያበረታታሌ። መኪና መንዲት ካሇብዎት እባክዎ የሚከተለትን ነገሮቸ ይወቁ፡  

 የቤተሰብ መኪና ሰሌፍ የሚይዙትና የሚንቀሳቀሱት በ South Old Glebe Road አቅራቢያ ነው። የ Jefferson የተማሪዎች 

መዴረሻና መነሻ ስርዓቶች ገጽ 5 ካርታ B ይመሌከቱ።  

 የቤተሰብ መኪኖች ተማሪዎችን ማውረዴና መጫን የሚችለት በኩርባው እና ሇተማሪ ማውረጃና መጫኛ በተዘጋጁ ቦታዎች ብቻ ነው። 
ተማሪዎች ከመኪና ወርዯው ወዯ መጋቢ የመኪና መንገዴ መግባት አይፈቀዴሊቸውም። 

 ቤተሰቦች በመጫና ማውረጃ ሰዓት የሚፈጠር መጨናነቅን ሇማስቀረት/ሇመቀነስ በተቻሇ መጠን ተማሪዎችን በአንዴ መኪና ሇማመሊሇስ 

ተራ በመያዝ እና/ወይም ከት/ቤቱ አጠገበ የሚገኙ  ሩቅ የማውረጃና የመጫኛ ቦታዎችን በመሇየት (በርካታ ቤተሰቦች በ2017-19 

የግንባታ ወቅት እንዲዯረጉት ሁለ) ማገዝ ይችሊለ። 

 የእንግድች መኪና ማቆሚያ፡ ወዯ ት/ቤት ሕንጻ የሚመጡት ሇአጭር ቆይታ (ተማሪዎን ሇመውሰዴ ወይም አንዴ ነገር ሇማውረዴ) 

ወይም ስብሰባ ወይም የት/ቤት ዝግጅት ሊይ ሇመሳተፍ ከሆነ፣ እባክዎ የሚከተለትን የመኪና ማቆሚያ አማራጮች ይጠቀሙ። ከ 9:00 

AM በፊት ከሆነ በ 2nd Street አቅራቢያ ያቁሙ፤ እንዯዚሁም ከ9:00 AM እስከ 2:00 PM ባሇው ጊዜ ዯግሞ በ S. Old Glebe 

Road ያቁሙ። ቦታዎች ካለን፣ ጎብኚዎች ከ 4:00 PM በኋሊ ጋራዥ ውስጥ ማቆም ይችሊለ። የ ADA መመሪያን የተከተለ የመኪና 

ማቆሚያ ቦታዎች በ Thomas Jefferson Middle School የቴአትር አቅጣጫ በኩሌ ይገኛለ። በተጨማሪም፣ ሜዲ ከቴኒስ 
መጫዎቻ ሜዲ ፊት ሇፊት ባለት ቦታዎችም መኪና ማቆመ ይቻሊሌ። 

 ጠቃሚ መመሪያዎች በ የJefferson የተማሪዎች መዴረሻና መነሻ ስርዓቶች የግሌ ተሽከርካሪ ማውረጃና መጫኛ ክፍሌ (ገጽ 2-3) ሊይ 
ይገኛለ።  

 
የትራንስፖርትና ዯህንነት ዴጋፍ 

 በትራንስፖርት የሚጠቀሙ ተማሪዎቻችንንና ቤተሰቦችን ሇማገዝ፣ Jefferson ከሚከተሇው አካሌ ዴጋፍ ያገኛሌ፡ 

 ተመሊሽ የአርሉንግተን ካውንቲ የፖሉስ መምሪያ የመንገዴ ማቋረጫ ጥበቃ ክፍሌ ሁሌጊዜ በመዴረሻና መውጫ ሰዓት በ South Old 

Glebe Road እና South 2nd Street መካከሌ ባሇው መስቀሇኛ መንገዴ ሊይ ይገኛለ። 

 የት/ቤታችን የትራንስፖርት ጉዲይ አስተባባሪ የሆኑትን ጄርሚ ሲግሌ በስሌክ ቁጥር 703-228-5904 ማግኘት ይቻሊሌ። 

 
ከሕግ አስከባሪ አካሌ የሚዯረግ ዴጋፍ 

APS ከአርሉንግተን ካውንቲ ፖሉስ ጋር በትብብር በመስራት የትራንስፖርት ዯህንነት ፍሊጎቶችን አስቀዴሞ ሇመገመትና ሇማገዝ የሚከተለትን 
ተግባራት አከናውኗሌ፡ 

 የተሇያዩ የመሌዕክት ማስተሊሇፊያ ምሌክቶችን በካውንቲው ውስጥ በሚገኙ የተሇያዩ ቦታዎች ሊይ በመሇጠፍ አሽከርካሪዎች ት/ቤት 

መከፈቱን እንዱያውቁ እናዯርጋሇን (ከአርሉንግተን ካውንቲ ትርዒት በኋሊ በኦገስት ወር ውስጥ) 

 ት/ቤት ከመከፈቱ በፊት የሕግ ማስከበር ተግባራትን ማከናወን (ከኦገስት ጀምሮ)  

 ት/ቤት በሚከፈትበት የመጀመሪያ ሳምንት ውስጥ በዋና ዋና መስቀሇኛ መንገድች ሊይ ኦፊሰሮችን መመዯብ 

 
የትራንስፖርት ዯህንነት መረጃ ፍንጮች  

ወዯ ት/ቤትና አቅራቢያው ሲሄደ ወይም ሲመሇሱ እባከዎ የሚከተለትን ያስታውሱ፡ 

 እያሽከረከሩ፣ በእግርዎ እየተጓዙ ወይም ብስክላት እየጋሇቡም ቢሆን አካባቢዎን በንቃትና በትኩረት ይከታተለ 

 የሞባይሌ መሳሪያዎችን አይጠቀሙ፣ የጆሮ ማዲመጫዎችንም ይንቀለ 

 ምሌክት በተዯረገባቸው ማቋረጫዎች ያቋርጡ 

 ማናቸውንም አስገዲጅ ምሌክቶችና የትራፊክ ምሌክቶች ያክብሩ 

 

ሇሁለም የትራንስፖርት ዘዳዎች የዯህንነት ጥቆማዎችና ንቁ የትራንስፖርት መረጃዎችን ሙለ ዝርዝር ሇማየት የ APS  ወዯ ት/ቤት የሚወስደ 
አስተማማኝ መንገድች ዴረ ገጽን ይጎብኙ።  

 

http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
https://www.apsva.us/safe-routes-to-school-overview/
https://www.apsva.us/safe-routes-to-school-overview/
https://www.apsva.us/safe-routes-to-school-overview/resources-srt/


ት/ቤት ከተከፈተ በኋሊ በPeachjar በኩሌ የሚሊኩትን ተጨማሪ የ APS እና ወዯ ት/ቤት የሚወስደ አስተማማኝ መንገድች ማቴሪያልችን 
ይመሌከቱ። 

 
የትራንስፖርት ዯህንነት መረጃዎችና መሳሪያዎች  
ዯህንነት ቁጥር አንዴ አንገብጋቢ ጉዲያችን ነው። የሚከተለት የመረጃ ምንጮች ዝግጁ በመሆናቸው እንዱጠቀሟቸው እናበረታታሇን፡ 

ኦንሊይን የመረጃ ምንጮች (በ Jefferson ዴረ ገጽ ሊይ ተሇጥፎ የሚገኝ) 
o Jefferson ሇአውቶብስ አገሌግልት ብቁ የሆኑ ቀጠናዎች ካርታ  
o የተማሪዎች አውቶብስ መሰሇፊያ/ማውረጃ ካርታ A 

o ወዯ ካምፓስ በእግር/በብስክላት መምጫ መንገዴ እና የብስክላት ማቆሚያ ቦታዎች/ካርታ A 

o የቤሰተብ ተሽከርካሪ ማውረጃ/መጫኛ ካርታ/ካርታ B  

o ወዯ ት/ቤት የሚወስደ አስተማማኝ መንገድች (SRTS) የመረጃ ግብዓቶች  
o የእግረኞች ዯህንነት  
o የብስክላት ዯህንነት  

o የእግር ጉዞ፣ የተማሪዎች አውቶብስ መረጃ (ሇመካከሇኛ ዯረጃ ት/ቤት የሚስማማ) 

o የብስክላት፣ ባቡር መረጃ (ሇመካከሇኛ ዯረጃ ት/ቤት የሚስማማ)  

o የገንዘብ ዴጋፍ ማግኛ ዕዴልች (SRTS Mini-Grants) 

መሳሪያዎችና አቅርቦቶች  

ሇሰራተኞች/በጎ ፈቃዯኛ ወሊጆች የሚሰጡ አንጸባራቂ ሌብሶች 

ShareVaRoads በኪስ የሚያዝ መመሪያ ሇቤተሰቦች/ሰራተኞች በእንግሉዝኛ እና ስፓኒሽ 

 
ቅዴመ ዝግጅት 

APS ከ Jefferson ቤተሰቦች፣ ሰራተኞችና ማህበረሰቡ ጋር በጋራ በመስራት ወዯ 2019-20 የትምህርት ዘመን የምናዯርገው ሽግግር በተቻሇ 

መጠን እንክን የሇሽ እንዱሆን ሇማዴረግ፣ የ Alice West Fleet Elementary School መከፈትን ሇመዯገፍና ሁለም ተማሪዎቻችን 

ዯህንነታቸው ተጠብቆና በሰዓቱ ወዯ ት/ቤት መዴረሳቸውን ሇማረጋገጥ ቁርጠኛ ነው።  

 

የመዴረሻና መውጫ ስርዓቶችን ሇመዘርጋትና የጋራ የትራንስፖርት አቅማችንንና ቦታችንን አጠቃቀመ ሇማመቻቸት ከ Fleet Elementary 

School አስተዲዲሪዎች፣ ሰራተኞችና ቤተሰቦች ጋር በቅርበት ስንሰራ ቆይተናሌ። ዕቅዴ ሇማውጣት እንዱያመችዎ፣ እባክዎ የትምህርት ጊዜያትን 
መርሃ ግብር ያስተውለ፡  

መዯበኛ የትምህርት ቀን፡ 9:00 AM – 3:41 PM 

አስቀዴመው የሚሇቀቁበት፡ 1:26 PM 

የሁሇት ሰዓት መዘግየት፡ 11:00 AM 
የተራዘመ ቀን ፕሮግራም፡  

AM 7:00 AM – 8:45 AM 

PM 3:41 PM – 6:00 PM 

ዴሕረ ት/ቤት ክበባት/ማበሌጸጊያ ፕሮግራሞች፡ 3:45 PM – 4:45 PM 

 

 
ዯህንነትን በተመሇከተ፣ ሁሊችንም የራሳችንን ዴርሻ መወጣት እንችሊሇን፤ ሇቅዴም ዝግጅት አስፈሊጊነት ዯግሞ ከዚህ በሊይ አጽንኦት መስጠት 
አሇብን። ሇእርስዎና ሇተማሪዎ የተሻሇውን ነገር ያውቃለ፤ ስሇዚህ በቀጣዮቹ ሳምንታት ውስጥ እነዚህን የትራንስፖርት ሐብቶችና ዕዴልች 

በአግባቡ በመጠቀም የተማሪዎን የት/ቤት መጓጓዣ በእግር፣ በብስክላት ወይም በተማሪዎች አውቶብስ መሆኑን አስቀዴመው ማቀዴ ይችሊለ።  

https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/24870
https://jefferson.apsva.us/
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/02/MS_Jefferson.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-and-PU-procedures_FINAL-submittal.pdf
https://www.apsva.us/safe-routes-to-school-overview/resources-srt/
https://sharevaroads.org/wp-content/uploads/2018/09/2-ENG-Share-VA-Roads-FINAL-single.pdf
https://sharevaroads.org/wp-content/uploads/2018/09/2-SPN-Share-VA-Roads-FINAL-Single.pdf

