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  581)-053-(0010االنشطة المدرسية مركبات   الحافالت المدرسية و الطالب القواعد التي تحكم ركوب

 . يخضع الطالب الذين يتم نقلهم لسلطة سائق الحافلة. 1

 . يحظر القتال أو المصارعة أو النشاط الصاخب في الحافلة.2

 الطوارئ فقط في حالة الطوارئ.. يجب على التالميذ استخدام باب 3

 . يجب أن يكون التالميذ في الوقت المحدد للحافلة في الصباح والمساء. 4

ها من المواد التي يحتمل أن تكون خطرة في الحافلة. 5  . ال يجوز للتالميذ إحضار أسلحة نارية أو أسلحة أو غير

 اد المعتمدة في الحافلة. . ال يجوز للتالميذ إحضار حيوانات ، باستثناء حيوانات اإلرش6

 التالميذ جالسين أثناء تحرك الحافلة.  بقى. يجب أن ي7

 . يجوز للسائق تخصيص مقاعد للتالميذ.8

 . عند الضرورة لعبور الطريق ، يجب على التالميذ العبور أمام الحافلة أو حسب تعليمات السائق. 9

 هم من خالل نوافذ الحافالت. . ال يجوز للتالميذ أن يمدوا أيديهم أو أذرعهم أو رؤوس10

 . يجب أن يحصل التالميذ على إذن كتابي لمغادرة الحافلة في غير المنزل أو المدرسة.11

 . على التالميذ التحدث بنبرة عادية. يحظر اللغة الصاخبة أو المبتذلة. 12

 . ال يجوز للتالميذ فتح أو إغالق النوافذ دون إذن من سائق الحافلة. 13

ها.. على الطال14  ب الحفاظ على الحافلة نظيفة واالمتناع عن إتالف

هذبين للسائق وزمالئهم التالميذ والمارة. 15  . يجب أن يكون التالميذ م

 الحافالت. . التالميذ الذين يرفضون االنصياع الفوري لتوجيهات السائق أو يرفضون االنصياع للوائح قد يفقدون امتياز ركوب 16

 

 النقل ما يلي:  قسمسياسات وإجراءات  تفرض

 . ال يجوز للتالميذ التدخل في أي ضوابط تشغيل للحافلة المدرسية ، إال في حاالت الطوارئ أو حسب تعليمات السائق.1

 . يجب على الطالب أن يتصرفوا من أجل تعزيز مناخ خاٍل من التمييز والمضايقة والتحيز والعنصرية. 2

مة3 أو أي شيء قد يكون خطًرا في حالة وقوع حادث ، والذي ال يمكن حمله في حضن التلميذ أو تخزينه   . يحظر استخدام األشياء الكبيرة الضخ
 مباشرة أسفل المقعد ، ما لم يكن لدى الحافلة مقصورة لألمتعة. 

ها من المواد الخطرة في الحافلة الهباء الجوي. ال يجوز للتالميذ إحضار ألواح التزلج أو البالونات أو علب 4  . أو غير

 . ال يجوز للتالميذ أن يأكلوا أو يشربوا في الحافلة دون موافقة جماعية مرتبة مسبقًا.5

هذا النحو. 6 ظمة التقييد المحددة في أي حافلة مجهزة على  ها من أن زمة المقاعد المتوفرة أو غير  . يجب على التالميذ استخدام أح

 https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx من أجل أحدث إصدار، يرجى زيارة يتم تنقيح السياسات بشكل دوري.  
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ريقة تسبب إلهاء أو مضايقة أي تلميذ آخر أو سائق الحافلة. قد يشمل ذلك ، على سبيل المثال  . ال يجوز للتالميذ استخدام األجهزة اإللكترونية بأي ط7
 . التنمر االلكترونيال الحصر ، الكاميرات أو تسجيل الفيديو / الصوت أو تشغيل الموسيقى أو 

 في الطريق إلى / من محطة الحافالت. أثناء التواجد في أو   مارة. يجب أن يحترم الطالب التالميذ اآلخرين وسائقي السيارات وال8
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