
 النقل اآلمن للطالبالسلوك المتوقع من الطالب

 EEAECمراجع أخرى سياسة 

ستتحكم في سلوك الطالب المرتبط بسوء السلوك من قِبل الطالب في حافالت المدرسة أو ( انضباط الطالب)JK-R و JK سياسة 

 . السيارات التابعة للمقاطعة أو أي مزود خدمة نقل أخرى تستخدمها المقاطعة

 مالحظة: تنطبق هذه القواعد على مسارات الحافالت والرحالت الميدانية والرحالت الرياضية. 

 .طاعة سائق الحافلة والمساعد في جميع األوقات .1

 .الوصول إلى موقف الحافالت قبل موعد االصطحاب المحدد صباًحا بعشر دقائق .2

 . الوقوف على مسافة آمنة من الرصيف أو الطريق .3

 . المساعد وركاب الحافلة اآلخرين/ احترام السائق  .4

 .انتظر حتى إشارة السائق بالعبور. من أمام الحافلة أقدام 10على بعد عند عبور الشارع بالقرب من حافلة المدرسة، قم بالعبور دائًما  .5

 .  يجو  إعاقة الممر في أ  وق ال. ابق جالًسا متجهًا لألمام في مقعدك المحدد أثناء تحرك الحافلة. اجلس بسرعة وبهدوء في مقعدك المحدد .6

يتحمل المدربون والرعاة مسؤولية تحديد هوية الطالب في . قد يُطلب من الطالب إظهار بطاقة هوية الطالب أو تزويد رقم هوية الطالب لسائق الحافلة .7

 . الرحالت الميدانية والرياضية

 . ل الحافلةغير مسموح بتناول الطعام أو الشراب أو مضغ العلكة أو البصق داخ .8

 . ال تقم برمي أ  شيء خارج الحافلة أو إبرا  أ  جزء من جسمك خارج الحافلة .9

 . تحدث بنبرة عادية؛ يُحظر الصوت العالي أو استخدام لغة قبيحة أو مبتذلة أو فاحشة .11

سواء في  يُحظر المضايقة والتحرش أو السلوك العدواني أو استخدام لغة تمييزية أو مسيئة تجاه السائق أو األشخاص اآلخرين، كما أن ذلك غير آمن، .11

 الحافلة أو خارجها 

 : أو المقاطعة وجود العناصر التالية في الحافالت المدرسية/يحظر قانون الوالية و .12

 الحيوانات أو الحشرات أو الزواحف  سلحة أو أجهزة الفاكس األ التبغ /العقاقير/الكحول

 األشياء الخطيرة األخرى  المتفجرات  العناصر الزجاجية 

 (بما في ذلك الدخان والقنابل الفاسدة)األلعاب النارية  المواد المحظورة قانونيًا 

يجب أن تكون تح  ( األجهزة الرياضية، الحقائب المدرسية، وغيرها على سبيل المثال، األدوات الموسيقية،)كل العناصر التي يحملها الطالب  .13

ال يمكن لألدوات أن تشغل مساحة . سيطرتهم في جميع األوقات، ويجب أن يتم حملها في الحضن أو تثبيتها بإحكام في مقعد خاٍل أو أسفل المقعد

 . جالجلوس المطلوبة أو يتم وضعها في مقصورة السائق أو الممر أو على الدر

 . غير مسموح بوجود ألواح التزلج والسكوتر وأحذية التزلج على حافلة المدرسة .14

الوصي القانوني، وأن يتم /من ولي األمر مكتوبأ  تغييرات تتطلب طلب . يُسمح للطالب بمغادرة الحافلة فقط في المواقف المحددة الخاصة بهم .15

 . اعتمادها من مدير المدرسة وخدمة النقل والمواصالت

ذن خاص فقط الطالب وموظفو المدرسة المعينين بشكل منتظم للحافلة على مسار أو رحلة محددة سيسمح لهم بركوب الحافلة المدرسية ما لم يتم منح إ .16

 . من مسؤول خدمة النقل والمواصالت أو المسؤول المدرسي

 . حافظ على نظافة الحافلة وخلوها من التلفيات .17

  من هذه القواعد، فسيكون من واجب السائق أو المساعد المهني داخل خدمة النقل والمواصالت إخطار المشرف إذا أصر أ  طالب على انتهاك أ .18

 . لالتصال بأولياء األمور للتصد  لهذا السلوك

 نيكول بورتيه  23/06/14تم التحديث في 


