
ي لشتوالخاصة بالجو السالمة دات اشاإر 
 رألموء الیاوأوللتالمیذ 

 
 

ص بادر كادر یغا یاتنا!ولوأوتمامنا اھلى ن أولسالمة ضمل الجعد بجل لعامة یعمر انفدارس دفي مت صالوالمم اقسء، لشتال افصل خال
سة درلمت اباصاول صوعلى رة مستمورة بصل منعص. لباول اصن ویالً لحیذ طولتالمیر ااظنتب الیتجنراً مبكذ لتالمیا اللتقاطسة درلما

 ء:لشتاواء األجر للتحضیور ألمء الیاوألت جیھاولتض افیما یلي بعك، لذمع دد، لمحت اقوبال
 

 یجبص لباف اقووفي منطقة ون لذین ینتظرص أو الباف اقوولى منطقة إمشیاً ن بوھلذین یذالتالمیذ ا !ءلشتاالخاصة بفصل المالبس اء اتدار •
 ه. لمیااحذیة ضد ت وأقبعازات، وقفا، وفئةداف طلمناسبة تتضمن معااجیة رلخاالمالبس رد. الباي، والجلیدامالبس مالئمة للطقس  اءتدارعلیھم 

في ص لبااخل دالتوقف د أو الصعوافي حالة ص لباالى ب إلتقراكاملة قبل رة بصوص لبااتوقف ر نتظاب إلركاایجب على الً! أولسالمة ا •
عند ص لبام اماأمن ر بالعبوص لباالك سائق ذن نتظر حتى یأوإمنھُ ول لنزص والباالى د إلصعواعند ئماًدا رلحذاتوخى ول. لنزا حالة

 ول. لنزب والركوا
 
ي لتي تحتوایمكن للمالبس  ارع.لشور ابھا عند عبوام إللتزارس المدل افاأطمھمة یجب على ط نقا ستمع"وأنظر ، وأ"توقفباً! ھبقى متأإ •

 لمحیطة. ور المرالتالمیذ عن حركة ه انتباف اتصرأن لمحمولة انیة وإللكترة األجھزذن واألا تسماعاء رأس، وغطا على
ت قاوألاخطر أمن ب لركاول انزد وصعوة تعتبر فتر سةُ.رلمدص ابال حور متاأثالثة /امقدأ 10 لتي تمتدالمنطقة اي وھ .لخطراتذكر منطقة  •

كثر ب ألركاول انزد وجعل عملیة صعوویتك رؤلسائق ابوسع أن لتأكد من اعد على یساف لخطر سوامن منطقة اً بعیدء لبقاص. الباب اكور عند
 ماناً. أ

فالكم ا أطتدعوان یرجى ، سة مفتوحةرلمداب ابوألكن ، لطقس سیئةاحالة ن عندما تكوح لصباافي ول. ألرك اسة مصدرلمدص اجعل باأ •
 ص. لباب اكور لىإ

  لتالمیذ.ل اصووقت ومما یؤخر ة تصبحُمتجلدق ان یمكن للطرارة، لحرت اجاض درنخفااعند ء لمساافي ث. یحدأن لتأخیر یمكن ا •
ص لباف اقوولى منطقة ل إقتاً كافیاً للوصووعطي لنفسك وأمسبقاً  خططُ مطلقاً.ص لباالركض خلف م التالمیذ عدایجب على خططُمسبقاً.  •

سة. تذكر رلمدص ابال صوولھم لحین زخل مناء دالبقان ائل یفضلوالعواعدید من لن افإرداً، لجو باالمناسب. عندما یصبح الوقت ا في
یؤخر ف لك سون ذفأص، لباالى موقف إمتوجھاً ل لمنزاخل داو یركض من ك وھتلمیذر بإنتظام عندما نقو، فباإلضافة لذلكءاً، جار
 رد. لبااجو لافي ل وة أطفترء بالبقاص لباون الذین ینتظرب الطالاسیؤثر على بقیة ص ولباا

ألخذ ، اكذلك كامل.م سة لیورلمدافي حالة غلق ل فاطلعنایة باألاكز ابدیلة كمررات خیا االعتبارألخذ بنظر امة. زلالت الترتیبااعمل بعض أ •
 مثل:اً، سة مبكررلمدق اغالإمة في حالة زلالت الترتیباابعض  االعتبار بنظر

 
o ء. لسيالجو اطة یة لطفلك فیما یتعلق بخرلنھاالرعایة ود الى مزث إتحد 
o ت لحااله اذھیدخل منزلھُ في مثل أن  البنكح لسمال احورك لى جاث إتحد 
o ُل لمنزالرحیل من ابعد ل لمنزالتي تضمن توفر شخص بالغ في الخطط ام ببعض ق 
o  ل لمنزالى ل إلدخوالیتمكن من ل لمنزح افلك لدیھ نسخة من مفتاأن طتأكد من 

  مسبقاً.المدرسة غ بالاتأكد من ، سةرلمدامن  ابنكط إلتقاابكنت ترغب  إذاسة. رلمداصل مع التوا •
o ّسة. رلمدامن ل فاطألط التقاایة عند دلعااسة رلمداءات اجرع إتباإ مالحظة: یجب 

 
 
 
 

 أو على البرید اإللكتروني  720.423.4600 تاليلم اقرلاعلى ل التصاأو ا http://www.transportation.dpsk12.org یرجى زیارة
ransportation@dpsk12.org 
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