SCHOOL BUS RULES_ARABIC

قواعد ركوب الحافلة/الباص
ز
الت يصدرها سائق الحافلة .
 .1يلتم الطالب بالتعليمات ي
ز
ز
 .2يكون الطالب يف محطة وقوف الحافلة قبل الوقت المحدد لوصول الحافلة بخمس ( )5دقائق  ،و ينتظرون يف مكان آمن  ،خال
من المرور عىل بعد  12قدم من المكان الذي تقف فيه الحافلة .
 .3ينتظر الطالب ز يف طابور منتظم و يتجنبون اللعب .
يعت الطالب الطريق من أمام الحافلة بعد وقوفها التام  ،و بعد أن ينظرون إىل السائق لإلشارة بيده  ،و بعد أن ينظرون إىل
.4
ر
ز
ز
اإلتجاهي للمرور  -يسار  ،يمي  ،يسار .
ز
لحي أن يرسل إشارة
شء خارج الحافلة و إنتظار سائق الحافلة
 .5إعطاء إشارة لسائق الحافلة بالتلوي ح باليد إذا سقط من الطالب ي
الشء .
إللتقاط ذلك ي
 .6يذهب الطالب مباشة إىل المقعد المخصص لهم عند دخول الحافلة  .و المحافطة عىل الممر و أبواب الخروج خالية .
ز
ً ز
 .7يبق الطالب جالسا يف مقعده بشكل مالئم عند التواجد يف الحافلة  ،عىل أن يتكأ بظهره عىل المقعد  ،و أن يالمس مقعده مقعد
الكرش  ،و يكف يديه عن اآلخرين .
ي
 .8عدم األكل و الشب  ،مضغ اللبان/العلكة  ،أو جلب التبغ  ،الكحول  ،المخدرات  ،أو المواد الخاضعة للرقابة إىل الحافلة .
الت تسبب اإلزعاج  ،المواد الخطرة  ،أو األسلحة إىل الحافلة .
 .9عدم جلب الحيوانات  ،المواد المصنوعة من الزجاج  ،األشياء ي
الت يستطيعون وضعها ز يف حضنهم .
يستطيع الطالب جلب فقط األشياء ي
 .10اإلمتناع عن إستخدام األصوات العالية  ،اللغة البذيئة  ،و/أو اإلشارات النابية  ،و إحتام حقوق و سالمة اآلخرين .
 .11عدم إخراج الرأس  ،األيدي  ،أو األشياء خارج نوافذ الحافلة .
 .12إلزام الصمت التام عند عبور سكة الحديد .
ً ز
ز
يعط إشارة بالقيام من عىل مقعد
يحي وقت الخروج من الحافلة  .فتح باب الحافلة
 .13يبق الطالب جالسا يف المقعد إىل أن
ي
الحافلة .
ز
ز
 .14المطلوب من الطالب ركوب الحافلة المخصصة لهم و ز ز
التول يف محطة الوقوف المخصصة لهم  .فقط يف الحاالت الطارئة  ،و
عىل النحو الذي يحدده المدير أو من يمثله  ،يسمح للطالب بركوب حافلة مختلفة غت المخصصة له  .يجب إرسال إشعار
ّ
الوص بالحالة الطارئة إىل المدرسة  .يجوز لمدير المدرسة أن يمنح اإلذن بركوب الحافلة .
مكتوب و موقع من قبل الوالد/ة أو
ي
 .15يحافظ الطالب عىل نظافة الحافلة و إبقائها بهيئة جيدة و آمنة .
 .16يسمح للطالب باستخدام أجهزتهم بموجب سياسة "إحضار جهازك الخاص"  ، BYODو لكن يمنع إستخدام مثل تلك األجهزة
ز
خالل تشغيل الحافلة بطريقة تتداخل مع جهاز اإلتصال يف الحافلة أو تشغيل السائق للحافلة  .يجوز لسائق الحافلة أن يسمح
ز
قواني المدرسة .
صوت و عىل أساس كل حالة عىل حدة طالما كان هذا األمر يتوافق مع
بارتداء سماعات األذن بنظام
ي
 .17إمتناع الطالب عن إستخدام المرايا  ،ز
اللتر  ،كامتات الومض (الفالش)  ،أو أي إضاءات أخرى أو أجهزة عاكسة بطريقة تتداخل
مع تشغيل السائق لحافلة المدرسة .

