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 قواعد الحافلة المدرسية

بشكل دائم أو  ركوب الحافلة منالطالب  منع إلى غير صحيح سلوك قد يؤدي  .ليس حقا - امتياز ركوب الحافلة المدرسية

طالب في حافلة ملك المنطقة التعليمية أو تحت عقد من جهتها بنفس الطريقة التي الإرتكبها  و تعاقب أي مخالفة  .امؤقت

 تصرفبأي سوء  الحافلة امتداد للفصل الدراسي و ال يسمح  .في مدرسته لو ارتكبت هذه المخالفةكما يعاقب بها الطالب 

 .هالتسجيل أي أنشطة تحدث في جميع أنحاء الحافلة وعند باب تحافالالكل  في تينرقمي ينكاميرت( 2)هناك اثنين .  متنها
 

           1( سا ئق الحافلة هو المسؤول و يجب على الطالب إطاعة السائق.

.همالمخصصة ب يجب على الطالب ركوب الحافلة( 2              

بالطال اتمسؤولي  

حافلة ركوبانتظار   

.محددالوقت ال بحاجة لإلقالع فيالحافلة .  خمس دقائق قبل الموعد المحدد لها( 5)إلى موقف الحافالت  الوصول . 1  

.حتى يتم توقف الحافلة اإلنتظار  .2  

.اقتراب الحافلة عندالشارع بشكل بعيد عن  الوقوف . 3  

. فلةاقائمة اإلنتظارموحدة لركوب الحتشكيل   .4  

.ممنوع هاأو إتالف الممتالكات متن الحافلة أو قرب ء القمامةاإلق . 5  

(.راجع حقوق و مسؤوليات الطالب في دليل قواعد السلوك)جميع قواعد السلوك المتعلقة بسلوك الطالب  مراعاة . 6  

  .مريبة عن أي أ شخاص أو أنشطةالمدرسة أو الوالدين  (ة)مدير ابالغ  .7

 . مع المجموعة و عدم التحدث مع أو الركوب في سيارة شخص غريب البقاء.  8

 

 حافلةالركوب 
 .البقاء في مقاعدكم حتى الوصول إلى محطة الحافالت الخاصة بكم واستسالم تعليمات تفريغ الحافلة. ومواجهة األمام على الفور الجلوس. 1

 .عدم عرقلة الممر. على الكتب وجميع األغراض الشخصية في حضنكم الحفاظ .2

 .أخرى غير مسموحة على متن الحافلة الحيوانات األليفة أو أي حيوانات .3

 . ممنوع أو الرأس خارج الحافلة الساقين ,الذراع تمديد .4
 . ممنوع األشياء على متن الحافلة أو من النافذة رمي .5

 .ةارئط ةما عدا في حالأو معها الحافلة أو التحدث معه  (ة)عن صرف انتباه سائق االمتناع .6

 .أو أولياء األمور يتحملون المسؤولة/الطالب و. ممنوع أجهزة الحافلة إتالفأو  العبث .7

 . ممنوع خلق اضطرابات ضاجةأو  الدفع, الشجار .8

 . ممنوع ، األكل والشرب داخل الحافلةالتدخين .9

 .القمامة في سلة المهمالت قرب مقدمة الحافلة وضع .11

 . ممنوع األلفاظ أو اإلشارات الغير الالئقة استخدام .11

 . ممنوع األسلحة أو األدوات الخطيرة من أي نوع إحضار .12

وسيتم القبض . من أجل التفتيش عن الغايات الغير المشروعة في أي وقت أي حافلة مدرسية توقيفإلى أن شرطة مدينة سانت لويس يمكنها  االنتباه .13

 .الخمور وغيرها, المخدرات, على الطالب ذو األسلحة

 .جميع قواعد التصرف المتعلقة بسلوك الطالب مراعاة .14

 

 وليات الوالدينمسئ
 .الطالبمسؤوليات  وحقوق  (SRRRC) في كتيب نقلال فقرةوالبيان  اقراءة ومناقشة ومراجعة هذ. 1

 .عمول بهاكافة المبادئ التوجيهية الم مراقبةبتشجيع أطفالكم . 2

 .الخاصة بكم الحافلة (ة)التعرف على سائق. 3

 .فلة مدرسيةأي حا سوء استخدام عند مالحظةحركة المرور اوب متعلقر طخعن أي ( 314-367-6174)النقل  إبالغ قسم. 4

 .في موقف الحافالتالحافالت المدرسية وتصرف متن سوء  أيعن  المدرسة (ة)مدير إبالغ. 5

 .، إذا لزم األمراهوية طفلك حيث يمكن لسائق الحافلة الحصول عليهضع . 6

 .تحافالال موقفقرب  بيغرشخص أي إذأ رأيتم لشرطة ا إبالغ. 7

 .وصول الحافلة خمس دقائق قبل( 5)لحافالت افي موقف  ألطفالاوجود  التأكد. 8

 


