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سلطة سائق الحا
نقلهم ل
.1يخضعالطالب الذينيتم
فل ة.
خب في الحا
لصا
يحظالقتال أوالمصارعة أوالنشاط ا
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بيل المثال
فل .ة قديشمل ذلك ،على س
تلميذ آخر أو سائق الحا
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.7ال يجوز
موسيقى أوالتنمرااللكتروني.
تشغيل ال
الفيديو /الصوت أو
تسجيل
لحصر ،الكاميرات أو
ال ا
فالت.
واجد في أوفيالطريق إلى  /من محطةالحا
لسيارات وال مارةأثناءالت
آلخريوسائقي ا
.8يجب أن يحترمالطالبالتالميذ ا ن
سياسة OAR
•

581-053-0010

تاريخ المراجعة:
التاريخ

الوصف

شباط22/3/

الجديد .سابقا .TRN-W040

معتمد من قبل :تي جي كروكيت  ، T.J. Crockettمدير خدمات النقل

22/3/2

TRN-A005 :#DOC

صفحة  2من 2

https://salkeiz.sharepoint.com/qam/QAM Archive/Transportation/Policies/TRN-A005-Bus Rules/TRN-A005-Bus Rules (Arabic).docx

