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 قوانین بس مکتب

بی نظمی و بی دسپلینی در بس های مکتب می تواند باعث سلب این سهولت از شاگردان برای مدت . از بس های مکتب یک سهولت است نه حق قانونی استفاده

میزند، مجازات همانندی را در بر خواهد قراردادی کدام تخطی ای سر محدود و یا هم مداوم گردد. هر گاه از شاگرد در داخل بس های ملکیت مکتب و یا بس های 

ین مدت هیچ گونه بی نظمی  داشت که در صنف درسی صورت میگیرد.دقایق استفاده از بس های مکتب در واقع بخش از صنف درسی محسوب میگردد و در ا

لیت های شاگردان را در داخل و نزدیک دروازه بس و سلوک نامناسب پذیرفتنی نیست. در داخل هر بس مکتب دو کمره دیجیتل نصب شده که همواره فعارفتار

 تصویر برداری و ریکارد می کند. 

 .پیروی کنند شاگردان باید از او بس می باشد . و  مسًولشخص  درایور  (1

 .تعیین گردیده است شان  استفاده کنند که برای از بس فقط شاگردان باید  (2

 انتطار کشیدن برای بس مکتب  هنگام مسولیت شاگردان 

                                                                      ه. بس مکتب مطابق وقت تعیین شده حرکت کند.از از تقسیم اوقات تعیین شددقیقه وقتر  5ریسدن به استگاه مربوطه  .1

                                                                                                                                              .تا بس مکتب مکمالً توقف نماید دی. انتظار بکش2

                                                                                                                                                       ایستادن به فاصله دور هنگام رسیدن بس مکتب..3

                                                                                                                        ایستادن منظم و مرتب در یک قطار هنگام سوار شدن در بس مکتب.  .4

                                                ه پیاده رو باید عاری از کتاب ها، لباس و سایر لوازو باشد.  حبس مکتب . سا یا خود داری از خساره رساندن به ملکیت های همجوار ایستگاه.5

حقوق و در این خصوص به کتاب رهنمای نظم و دسپلین و به بحش )  میگردد. شاگردانو سلوک رفتار  مقرراتی که مربوط به نظم  پیروی ازقوانین و .6

                                                                                                                                                                                              ( شود  مسئولیت های شاگردان  مراجعه

                                                          / سرپرست و مدیره مکتب اطالع بدهید.  دینوالبرای از کدام عکس العمل مشکوک و یا شخصی مشکوک  در صورت مشاهده .7

 صحبت فقط با هم گروپان هنگام انتظار بس مکتب. از صحبت با اشخاص بیگانه جلوگیری باید شود.. 8

 هنگام سوار شدن به بس مکتب 

به استگاه مربوطه شما نرسیده روی چوکی  تا زمانیکه بس . روی تانرا به جهت روبروی قرار دهید نشسته و با سوار شدن به بس مکتب سریعاً روی چوکی.1

                                                                                                                                                                          . درایور از بس پیاده شویدهدایت  فقط با  وقرار گیرید 

                                                                                          ننماید .مسدود ه عبور و مرور را .  راخود را با خود نگهداری نموده شخصی  وسایل کتاب و تمام  .2

                                                                                                                                   . ممنوع است بس داخل حیوانات در  نات خانگی وسایرآوردن حیوا .3

                                                                                                                                  پا، دست و یا سر از کلکین بس مکتب  ممنوع می باشد.  کشیدن .4

                                                                                                              و یا بیرون از کلکین بس مکتب ممنوع می باشد . پرتاب  اشیای بیکاره در داخل . 5

                                                                .میگردد اجتناب ورزیدبس مکتب  گی دریور  راننده  باعث اخالل   های بی موردی که  ، از صحبت به استسنای موارد عاجل . 6

                          خواهد بود.  جبران خسارات  مسًول او شخص شاگرد ویا فامیل آن  غیر. که در خود داری گردد بس مکتب  و لوازم  تجهیزات بهآسیب رساندن از خسارت .  7

                                                                                                                        کشیدن آواز بلند در داخل بس مکتب ممنوع می باشد.  چیغ و ، نزاع ، تیله و تنبه . 8

. خوردن ، نوشیدن ، سگرت کشیدن در داخل بس مکتب اجازه نمی باشد.9  

                                                                                                              بیندازید. قرار داده شده  ( که در پیشروی بس  Trashدانی ) زباله ها را در زباله . 10

                                                                                                                                ناخوش آیند  ممنوع می باشد.  الفاظ و  حرکات زشت . استفاده از11

                                                                                                                ممنوع می باشد.  سایرابزار خطرناک در داخل بس مکتبیا وآوردن اسلحه . 12

اگر  . دهدوقف ت را بس مکتب   و در هر موقعیتی هر زمانی برای جستجو بعضی اشیای غیر قانونی سنت لوئیس ممکن است شهری . آگاه باشید که پولیس 13

                                                                                             . سپردو پینجه قانون خواهد دستگیر ، ابزار غیر قانونی می بیندمخدر و غیره  اسلحه، مواد شاگردان را با مشروب،

 .مطالعه و پیروی نمودن از عموم قوانین و مقررات نظم ورفتار و سلوک که مربوط به شاگردان می گردد، ضروری می باشد. 14

 ها  خانواده های مسًولیت

.          شاگردانمسولیت های و حقوقبخشی (SRRRCگفتگو روی موضوعات تذکر یافته در فوق و همچنان کتاب رهنمای نظم و دسپلین،)مطالعه،مرور و بحث .1

                                                                                                            . داده شدههای  ودرهنمهدایات و  تمامی طفل در خصوص پیروی نمودن از تشویق. 2

                                                                                                                                                                           .. آشنائی با درایور بس مکتب3

ترانسپورتی به تماس با مسًول بخش  ( با 5107-633-314این شماره ) بس های مکتب با این ترافیکی یا تخطی و یا بی توجوعیخطرات نمودن مشاهده  با.4

                                                                                                                                                                                       شوید.

                                                                                                    . مطلع ساختن مدیر مکتب در صورت مشاهده بی نظمی در بس مکتب و یا توقف بیجاه آن.5

                                                                                                  ( طفل تان در جایکه دریور از ان واقف باشد.IDدر صورت ضرورت، گذاشتن شناسنامه ). 6

                                                               فوًر به پولیس اطالع بدهید.  سوار شدن و پیاده شدن( طفل تان  محل استگاه )در نزدیکی  با مشاهده کدام شخص مشکوک . 7

 .استگاه حاضر شوددر مکتب از تقسیم اوقات تعیین شده بس  وقتر دقیقه  5 توجه به اینکه طفل تان حد اقل . 8


