
ደህንነቱ የተጠበቀ የተማሪ ትራንስፖርት 
ከተማሪ የሚጠበቅ ስነ ምግባር 

የEEAEC መመርያ ሌሎችምመጣቀሻዎች 

በት/ቤት አውቶቡሶች፣ በዲስትሪክት ተሽከርካሪዎች፣ ወይም ዲስትሪክቱ በሚገለገልበት በማንኛውም የትራንስፖርት አቅራቢ ላይ 

በተማሪዎች የሚፈፀም የስነስርአት ጉድለት ጋር የተያያዘ  የስነ ስርአት ማስከበርያን የJK እና JK-R መመርያ (የተማሪ ስነስርአት 
ማስከበርያ) ይቆጣጠራል።   

ማሳሰብያ፡- እነዚህ ህጎች በአውቡስ መስመሮች፣ በመስክ ጉዞዎች፣ እና በአትሌቲክ ጉዞዎጽ ላይ ተግባራዊ ናቸው።   

1. አውቶቡስ ነጂውንና ረዳቱን ሁልጊዜ መታዘዝ።  

2. አውቶቡስ ጥዋት መጥቶ ከሚወስድበት ሰአት ከ10 ደቂቃዎች በፊት መገኘት።   

3. ከዋናው መንገድ ዳር ለደህንነት ራቅ ብሎ መቆም።   

4. ነጂውን/ረዳቱን እና ሌሎች የአውቶቡስ ተሳፋሪዎችን ማክበር።    

5. በት/ቤት አውቶቡስ አጠገብ መንገድ ሲያቋርጡ፣ ከአውቶቡሱ ፊት ቢያንስ ከ10 ጫማዎች ቀድሞ ማቋረጥ።  ሾፌሩ የማቋረጥ ምልክት እስኪሰጥ 
መጠበቅ።    

6. በተምደበ ቦታ በፍጥነትና በፀጥታ መቀመጥ።  አውቶቡስ ሲንቀሳቀስ በተመደበልህ/ሽ ቦታ ወደፊት እያየህ/ሽ መቀመጥ።  መተላለፍያው ቦታ 
ምንግዜም መዘጋት የለበትም።  

7. ተማሪዎች ለአውቶቡስ ነጅ መታወቂያ ወረቀታቸውን (ID) እንዲያሳዩ ወይም የመታወቂያ ቁጥር እንዲሰጡ ሊጠየቁ ይችላሉ።  በመስክና 
በአትሌቲክ ጉዞዎች የተማሪዎች መታወቂያ ማረጋገጥ የአሰልጣኞችና የአቅራቢዎች ሃላፊነት ነው።  

8. አውቶቡስ ውስጥ መብላት፣ መጠጣት፣ ማስቲካ ማኘክ ወይም መትፋት ክልክል ነው።  

9. ካውቶቡስ ውስጥ ንም ነገር ወደ ውጭ አትወርውሩ ወይም የሆነ የኣክልዎ ክፍል ካውቶቡ ውጭ ብቅ ማለት የለበትም።  

10. በመደበኛ ቃና ተናገሩ፤ መጮህ፣ ባለጌ፣ ስድ ወይም ፀያፍ ቋንቋ ፈፅሞ የተከለከለ ነው።   

11. የማስፈራራት ወከባ፣ አመፀኛ ስነምግባር ወይም የአድልዎ/የንቀት ወይም ጎጂ ቋንቋ በ አውቶቡስ ነጂ ላይ ወይም በሌሎች ሰዎች፣ አውቶቡስ 
ላይም ሆነ ውጭ፣ አደገኛ እና ፈፅሞ የተከለከለ ነው።   

12. የሚከተሉት ነግሮች በስቴት ህግ እና/ወይም በዲስትሪክት መመርያ በት/ቤት አውቶቡስ ውስጥ የተከለከሉ ናቸው።  

አልኮል/እፅ/ትምባሆ  መሳርያዎች ወይም መሰሎቻቸው  እንስሳዎች፣ ተባዮች ወይም የእባብ ዘሮች  

የብርጭቆ ነገሮች  ፈንጂዎች  ሌሎች አደገኛ ነገሮች 

በህግ የተከለከሉ ንጥረነገሮች  ፍርችቶች (የጢስና የግማት ቦምቦችን ጨምሮ) 

13. ተማሪዎች የሚሸከሟቸው ሁሉም ነገሮች (ማለት፡- የሙዚቃ መሳርያዎች፣ የአትሌቲክ መሳርያዎች፣ የጀርባ ቦርሳዎች፣ ወዘተ.) በማንኛውም ወቅት 
በቁጥጥራቸው ውስጥ መሆን አለባቸው፣ እና በጭናቸው ላይ ማአቀመጥ፣ ወይም በሚገባ ክፍት መቀመጫ ላይ ወይን ከመቀመጫ ስር በሚጋባ 
መጠበቅ አለባቸው። መሳርያዎች ለመቀመጥ በሚፊለጉ መቀመጫዎች ወይም በ ነጂው አካባቢ፣ በመተላለፍያ፣ ወይም በመግብያ ደረጃ ላይ 
መቀመጥ የለባቸውም።    

14. ስኬትቦርዶች፣ ስኩተሮችና ሮለር ብሌዶች ት/ቤት አውቶቡስ ውስት አይፈቀዱም።  

15. ተማሪዎች ከአውቶቡስ መውረድ የሚፈቀድላቸው በተወሰነላቸው ጣብያዎችብቻ ነው።  የሆነ ለውጥ የወላጅ/አሳዳጊ የፅሁፍ ጥያቄበት/ብ ኤት 
አስተዳዳሪ እና በትራንስፖርት እንዲፈቀድ ያስፈልጋል።   

16. በትራንስፖርት አስተዳደር ወይም በሚመለከተው ይት/ቤት ሀላፊ ልዩ ፈቃድ ካልተሰጠ በስትቀር፣ ለተወሰነ መስመር ወይም ጉዞ ለተመደበ 
አውቶቡስ በዘላቂ ከተመደቡ ተማሪዎች እና የት/ቤት ሰራተኞች ብቻ ናቸ በት/ቢት አውቶቡስ እንድጓዙ የሚፈቀድላቸው።  

17. አውቶቡሱን በንጽህና ያዙ ከማንኛውም ጉዳትም ጠብቁት። 

18. እነዚህን ህጎች በመጣስ የሆነ ተማሪ ቢቀጥል አለቃቸው ወላጆችን አግኝቶ ስነምግባሩ እንዲታረም እንዲያደርጉ የማስታወቅ ሀላፊነት የነጅው 
ወይም በትራንስፖርት ውስጥ የሚመለከተው ሃላፊ ነው።    

Updated 06/23/14 NP  


