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 سلوك الطالب في الحافالت ،EEAECو JICC-Rسیاسة  راجع

  

    2009 أكتوبر 15تمت مراجعتھ في: 

 ، سلوك الطالب في الحافالت JICC-R الترافقي اإلسناد

JK وJK-R ، للطالبالالئحة التأدیبیة 

EEAEC سلوك الطالب في الحافالت ، 

 عالقات موظفي المدرسة ومشغل الحافلة -16، المقال ATUمرجع العقد: اتفاقیة 

الركوب في  معین أو رحلة معینة لغرض الذھاب في طریق والعاملین في المدرسة المعینین بانتظام للطالبسُیسمح فقط   .11
 المدرسیین.ولین ؤالمسالحافلة المدرسیة إذا لم یتم منح إذن مدرسي خاص من قبل 

 ، یجب على الطالب القیام بالتالي:ركوب الطالبالحافالت أو في نقطة  محطاتأثناء التواجد في أحد  .22

 أ. أن یتصرفوا بشكل منظم

 ب. تجنب رمي النفایات

 ا عن الشارعبعیدً . البقاء ج

 . احترام حقوق الملكیة الخاصة المجاورةد

 بتحدیدالسائق أو مساعد الحافلة  قامإذا  حجز أي مقاعد. یجوزلحافلة. ال ا بعد الصعود في اسیستقل الطالب مقاعدھم فورً   .3
 .سیر الحافلةأثناء یجب أن یبقى الطالب في مقاعدھم  .بذلك للطالب، یجب على الطالب االلتزاممعین مقعد 

 .القیام بذلك الحافلة إال عندما ُیطلب منھم السائق أو مساعد الطوارئأو أبواب  ،أو إغالق النوافذ ،ال یجوز للطالب فتح  .4
 داخل الحافلة. ورؤوسھمذرعھم أ على بقاء الطالب یحافظیجب أن 

  

http://www.dpsk12.org/policies/Policy.aspx?-db=policy.fp3&-format=detail.html&-lay=policyview&-sortfield=File&File=JICC-R&-recid=32961&-find=
http://www.dpsk12.org/policies/Policy.aspx?-db=policy.fp3&-format=detail.html&-lay=policyview&-sortfield=File&File=EEAEC&-recid=32924&-find=


 :عدم القیام بما یلي على الطالبیجب الحافلة،  أثناء تواجد راكب في  .5

 أ. التدخین (الئحة الوالیة) 

 ب. إلقاء أي شيء

 . إزعاج السائقج

 . رمي النفایاتد

 بدون داعي. إحداث ضجیج أو ضوضاء ھـ

 المشروبات . تناول الطعام أوو

 للخطرخرین اآل. نقل مواد قد تعرض صحة أو سالمة الركاب ز

 السائق أو مساعد الحافلة بأي تلف في المقاعد أو األجزاء األخرى من الحافلة. على إبالغالطالب  نحن نشجع  .6

في  قواعد المرورخلف الحافلة. یجب على الطالب اتباع كافة  السیرا للطالب الذین یخرجون من الحافلة مطلقً  یجوزال   .7
ا من أقدام تقریبً  10ذلك على بعد ب القیامم على الطالب العبور من أمام الحافلة، یجب علیھ ینبغيإذا كان  عبور الشوارع.

 الحافلة.

من خالل كل  الطلب، تقدیم ھذه البطاقاتعند  ساریةوالثانویة تقدیم بطاقة ھویة  اإلعدادیة المدراسیجب على طالب   .8
 مدرسة كتصریح لركوب الحافلة.

مساعد الحافلة أن یقوم بإخطار مدیر المدرسة أو إذا أصر أي طالب على انتھاك ھذه القواعد، فسیكون من واجب السائق أو 
      من ینوب عنھ.

بسوء السلوك من قبل  فیما یتعلقالطالب) بمراقبة تأدیب الطالب  الالئحة التأدیبیة( JK-Rو JKیجب أن تقوم سیاستي 
 تستخدمھا المنطقة التعلیمیة.الطالب في الحافالت المدرسیة، أو المركبات التابعة للمنطقة التعلیمیة، أو أي وسائل نقل 
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