
 
የዊንተር አየር የደህንነት ምክሮች 

ለተማሪዎችና ለወላጆች 

 

በዊንተር ወራት፣ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ዋናው ትኩረታችን እንዲሆን የDPS ትራንስፖርት መምርያ ተግቶ ይሰራል! ተማሪዎች አውቶቡሶችን 

ከተለመደው በላይ እንዳይጠብቁ የትም/ቤት አውቶቡስ ሰራተኞች ቀደም ብለው እንዲጀምሩ በወቅቱ ይላካሉ። አውቶቡሶች በፕሮግራማቸው 
እንዲንቀሳቀሱ ያለ ምቋረጥ እንሰራለን፣ ቢሆንም፣ ለዊንተር አየር ጠባይ ዝግጅትን በሚመለከት ለወላጆች የሚከተሉትን መመሪያዎች እናቀርባለን፡-  

• ለዊንተር ልበሱ!ወደ ትም’ቤት አውቶቡስጣቢያ የሚራመዱ ወይም እዚያው የሚጠብቁ ተማሪዎች ለቀዝቃዛ በረዷማ አየር በሚገባ መልበስ 
አለባቸው። ተገቢ የደጅ ልብስ የሚያሞቅ ኮት/ካፖርት፣ የእጅ ጓንቲዎች፣ ቆብ እና ውሀ የማያስገባ መጫሚያዎችን ያካትታል።  

• ደህንነት በቅድሚያ! አውቶቡስ ለመሳፈር ከመጠጋታቸው፣ እንዲሁም ለመውረድ ከመነሳታቸው በፊት፣ መንገደኞች አውቶቡሱ ሙሉ በሙሉ 
እስኪቆም ድረስ መጠበቅ አለባቸው። አውቶቡስ ሲሳፈሩም ሆነ ሲወርዱ ሁልግዜ በጥንቃቄ ይርገጡ እናም በማሳፈርና በማውረድ ወቅት 
በአውቶቡሱ ፊት ከማቋረጣቸው በፊት የነጂውን ምልክት ይጠብቁ።   

• ነቃ በሉ! መቆም፣ ማየት እና መስማት ለትም/ቤት ልጆች በጣም አስፈላጊ ናቸው።  ራስና ጆሮ የሚሸፍኑ ሹራቦች (Hoodies)፣ የጭንቅላት 

ማዳመጫዎች (headphones) እና ተንቀሳቃሽ ኤሌክትሮኒክ መሳርያዎች ተማሪዎች በዙርያቸው ስለሚገኘው ትራፊክ ትኩረት ከማድረግ 

ሊያስፈቷቸውይችላሉ።. 
• የአደጋ አከባቢን አስታውሱ። ይህ በአውቶቡሱ ዙርያ በየአቅጣጫው እስከ 10 ጫማ የሚደርስ ቦታ ነው።  በአውቶቡስ ጉዞ የመሳፈርና 

የመውረድ ግዜ ነው ከሁሉም አደገኛ።  ከአደጋ አካባቢ ርቆ መገኘት ነጂው እንዲያይህ/ሽ ማረጋገጥና መሳፈርና መውረድን አስተማማኝ 
ያደርገዋል።  

• የትም/ቤት አውቶቡስን ተቀዳሚው መገልገያችሁ አድርጉ።  አየሩ መጥፎ በሆነባቸው ጥዋቶች፣ ትምህርት ግን በሚካሄድበት ግዚያት፣ 
እባካችሁን ልጆቻችሁ ባውቶቡስ ይጓዙ።  

• መዘግየቶች ሊኖሩ ይችላሉ።  ከሰአት በኋላቅዝቃዜ ሲሰፍን፣ መንገዶች በርዷማ ይሆኑና የተማሪዎችን መድረሻ ግዜ ሊያዘገዩት ይችላሉ።  
• አስቀድማችሁ ፕላን አድርጉ።  ተማሪዎች ምንም ግዜ ቢሆን ከአውቶቡስ ኋላኋላ መሮጥ የለባቸውም።  አስቀድማችሁ ፕላን በማድረግ 

አውቶቡሱ ጣብያ ለመድረስ በቂ ግዜ እንዲኖር አድርጉ።  አየሩ እየቀዘቀዘ ሲሄድ፣ በርካታ ቤተሰቦችአውቶቡሱ እስኪመጣ ውስጥ ሆነው 
ለመጠበቅ ይሞክራሉ።  እባካችሁ አስታውሱ፣ ልጃችሁ ከቤት ውስጥ ሮጦ ወደ ማቆሚያው ሲመጣ ስንጠብቀው፣ አውቶቡሱ መስመሩ ላይ 
ይዘገያል እናም መስመር ላይ የሚገኙ ሌሎቹን ተማሪዎች ብርድ ላይ እንዲጠብቁ ያስገድዳቸዋል።   

• ዝግጅቶች አቀናጁ።  ትም/ቤት ሙሉውን ቀን በሚዘጋበት አጋጣሚ የልጅ እንክብካቤ አገልግሎት አማራጮችን አገናዝቡ።   በሌላ በኩል፣ 
ትም/ቤቱ አስቀድሞ ልጆችን ከለቀቀ ዝግጅቶችን አገናዝቡ፣ ለምሳሌ፡-   

o ከልጅዎ የቀን እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ስለ መጥፎ አየር ሁኔታ ስላላቸው መመርያ አንጋግሯቸው።  
o ልጅዎን በየወቅቱ እንዲመለከቱ ከጎረቤቶች ጋር መነጋገር  
o ከትም/ቤት መለቀቅ በኋላ ቤት ውስጥ አንድ አዋቂ እንዲኖር ማቀድ  
o ልጅዎ ቤት መግባት እንዲችል ቁልፍ እንዲኖረው ማረጋገጥ 

• ከትም/ቤታችሁ ጋር ተግናኙ።ልጅዎን ከትም/ቤት መውሰድ ከፈለጉ ትም/ቤቱ አስቀድሞ መነገሩን አረጋግጡ።  
o ማሳሰቢያ: ልጆችን ከትም/ቤት ለመውሰድ መደበኛ የትም/ቤት ቅደም ተከትሎችን ማክበር አስገዳጅ ነው።  

 

ለተጨማሪ መረጃ www.transportation.dpsk12.orgይጎብኙ ወይም 720.423.4600 ላይ ይደውሉ። 

http://www.transportation.dpsk12.org/

