Nội Quy Ứng Xử của Học Sinh để Bảo Vệ An Toàn cho
Học Sinh khi Đi Xe
Các tài liệu tham chiếu khác Chính Sách EEAEC
Chính Sách JK và JK-R (Kỷ Luật Học Sinh) qui định việc kỷ luật học sinh liên quan tới hành vi sai trái của học sinh trên
xe buýt học đường, xe cộ của học khu, hoặc bất kỳ phương tiện chuyên chở nào khác do học khu cung cấp.
LƯU Ý: Các qui chế này áp dụng cho các lộ trình xe buýt, các chuyến đi dã ngoại, và các chuyến thi đấu thể thao.
1.

Luôn tuân thủ hướng dẫn của nhân viên lái xe buýt và phụ tá.

2.

Tới điểm dừng xe buýt 10 phút trước giờ đón qui định vào buổi sáng.

3.

Đứng cách đường hoặc lề đường một khoảng cách an toàn.

4.

Tôn trọng nhân viên lái xe / phụ tá và các hành khách khác đi xe buýt.

5.

Khi qua đường phía trước xe buýt học đường, luôn đi qua phía trước cách xe buýt 10 feet . Chờ tín hiệu cho phép qua đường
của nhân viên lái xe buýt.

6.

Nhanh chóng ngồi xuống ghế qui định. Ngồi tại chỗ trong ghế qui định, mặt hướng về phía trước trong khi xe buýt di chuyển.
Không được cản trở lối đi.

7.

Học sinh có thể phải xuất trình thẻ ID học sinh hoặc cung cấp số ID học sinh cho nhân viên lái xe buýt. Các huấn luyện viên và
các nhà bảo trợ có trách nhiệm nhận diện học sinh trên các chuyến đi dã ngoại và thi đấu thể thao.

8.

Không được ăn uống, nhai kẹo chewing gum hoặc nhổ nước miếng bên trong xe buýt.

9.

Không được liệng bất kỳ thứ gì ra khỏi xe buýt hoặc đưa người ra phía ngoài xe buýt.

10.

Nói bằng giọng bình thường, cấm nói lớn tiếng, thô lỗ, khiếm nhã hoặc dùng ngôn ngữ tục tĩu.

11.

Không được ức hiếp hành vi quấy rối, gây hấn hoặc phân biệt đối xử hoặc nói lăng mạ nhân viên lái xe hoặc những người khác,
kể cả trên xe buýt hoặc ở bên ngoài xe buýt là không an toàn và bị nghiêm cấm

12.

Luật tiểu bang và/hoặc chính sách của Học Khu nghiêm cấm mang những thứ sau đây lên xe buýt học đường:
Rượu/thuốc kích thích/thuốc lá

Vũ khí hoặc đạn dược

Thú vật, côn trùng hoặc động vật
giáp xác

Đồ thủy tinh

Chất nổ

Các đồ vật nguy hiểm khác

Các chất bị cấm theo luật

Pháo hoa (kể cả bom khói và bom mùi hôi)

13.

Tất cả các vật dụng mà học sinh mang theo (ví dụ như nhạc cụ, phương tiện chơi thể thao, ba lô, v.v...) phải luôn thuộc sự kiểm
soát của học sinh và học sinh phải đặt trên đùi, hoặc để chắc chắn trong ghế còn trống hoặc để dưới ghế. Không được phép để
các dụng cụ chiếm chỗ ngồi trong khi có người đang cần chỗ hoặc để ở trong khoang dành cho nhân viên lái xe, lối đe, hoặc
trên bậc cầu thang.

14.

Không được phép mang ván trượt, xe scooter và giày trượt có bánh xe lên xe buýt.

15.

Học sinh chỉ được phép rời khỏi xe buýt tại điểm dừng qui định của các em. Bất kỳ thay đổi nào đều phải có yêu cầu bằng văn
bản của cha (mẹ)/người giám hộ hợp pháp, có sự phê chuẩn của ban lãnh đạo trường và Ban Chuyên Chở.

16.

Chỉ có các học sinh và nhân viên trường thường xuyên được phép đi xe buýt theo một lộ trình hoặc cho một chuyến đi nhất định
mới được phép đi xe buýt học đường, trừ khi có sự cho phép đặc biệt của lãnh đạo Ban Chuyên Chở hoặc viên chức phụ trách
trường.

17.

Giữ xe buýt sạch sẽ và không bị hư hỏng.

18.

Nếu có bất kỳ học sinh nào tiếp tục vi phạm các qui định này, nhân viên lái xe hoặc nhân viên bán chuyên trong ban chuyên chở
sẽ có trách nhiệm thông báo cho cấp trên giám sát của mình để liên lạc với phụ huynh tìm hướng giải quyết.
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