المدارس العامة ببرينتري )(Braintree Public Schools
القواعد المنظمة الستخدام الحافالت المدرسية
ينص قانون الوالية على توفير خدمات النقل لجميع التالميذ في الصفوف من الروضة إلى الصف السادس الذين يقيمون على بعد مسافة تزيد عن ميلين
من المدرسة التي يداومون بھا .وتتمثل سياسة لجنة مدارس برينتري في نقل جميع تالميذ صف الروضة الذين يقيمون على بعد أكثر من ميل واحد،
وجميع تالميذ صف الروضة في نھاية الجلسة الصباحية وبداية جلسة بعد الظھر ،وجميع التالميذ الذين يقيمون على بعد أكثر من ميل واحد في المرحلة
االبتدائية ،وعلى بعد ميلين للتالميذ في مستوى المدارس المتوسطة ،وعلى بعد ميلين للتالميذ في مستوى المدرسة الثانوية.
من أجل ضمان توفير مساحة كافية على متن الحافالت ،يجب على جميع التالميذ ركوب الحافالت التي يتم تخصيصھا لھم .إضافة إلى ذلك ،يجب
على التالميذ الركوب والنزول في المحطات المخصصة لھم بناء على محل اإلقامة.
وال يحق للتالميذ الحصول على وسائل النقل إال عندما يتصرفون وفقا ً لقواعد وأنظمة اللجنة المدرسية ويؤدون دورھم لمعرفة أن األوضاع المتوفرة
على متن الحافالت مرضية .يتحمل مرتكب األضرار الخاصة بالحافلة المدرسية مسؤولية دفع تكاليف التلفيات التي لحقت بالمعدات.
وسيقوم سائق الحافلة باإلبالغ عن أي انتھاك للوائح الحافالت المدرسية ھذه کتابة لمنسق النقل وإدارة المدرسة في اليوم الذي يحدث فيه االنتھاك.
وسيقوم مدير المدرسة بمراجعة الشكوى مع التلميذ)ة( .إذا أقر التلميذ)ة( أن التقرير صحيحاً ،فسيتم إبالغ الوالد)ة( بمكالمة ھاتفية تليھا رسالة ،وإذا
كان مطلوبا من قبل ھذه القواعد ،يفقد التلميذ)ة( امتيازات الحافلة الخاصة به طول الفترة الزمنية المشار إليھا.
يجب اتباع القواعد والتعليمات التالية في جميع األوقات:
ً
 .1يجب على كل تلميذ)ة( في المدرسة المتوسطة والثانوية أن يكون حامال لتصريح ركوب الحافلة وعلى استعداد إلبرازه لسائق الحافلة في كل مرة
يركب فيھا على الحافلة.
)ھذه القاعدة تنفذ بشكل صارم(
 .2لن يسمح للتلميذ)ة( في المدرسة المتوسطة أو الثانوية الذي ليس لديه تصريح ركوب حافلة بركوب الحافلة المدرسية .يجب على أي تلميذ)ة( يفقد
تصريح ركوب الحافلة أن يبلغ مكتب المدرسة عن فقدانه ،وسيتم إصدار تصريح مؤقت لرحلة واحدة ) (1للعودة للمنزل.
 .3أي تلميذ)ة( ينقل تصريح ركوب الحافلة إلى شخص آخر سوف يفقد تلقائيا ً امتياز النقل لمدة أسبوع واحد ).(1
 .4يجب على التالميذ إطاعة سائق الحافلة في جميع األوقات وھم تحت إشرافه .وألسباب تتعلق بالسالمة ،قد تعود الحافالت التي تقل تالميذ ال
يمتثلون لقواعد المدارس العامة ببرينتري إلى المدرسة األصلية حيث سيتم ترك التالميذ المسؤولين عن االضطراب مع سلطات المدرسة وسوف
يحرمون من خدمة النقل بالحافالت طوال ذلك اليوم.
 .5ممنوع التدخين أو الشرب أو األكل أو نقل أي مادة غير مشروعة.
 .6ال يجوز للتالميذ إحضار أي حيوانات حية أو مواد خطرة على متن الحافلة.
 .7الحافالت سوف تتوقف فقط في المحطة المحددة.

أھداف برنامج نقل التالميذ

.1
.2
.3
.4
.5

توفير أسلم وسائل النقل الممكنة للتالميذ.
تشغيل البرنامج بأكبر قدر ممكن من الكفاءة واالقتصاد.
تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات مجموعة كاملة من
البرامج التعليمية.
الحفاظ على ظروف تلبي أقصى مصالح التالميذ على متن الحافالت.
تعزيز تفھم المجتمع للسالمة والكفاءة والمعايير العالية
للخدمة التي يقدمھا برنامج النقل.

القواعد الخاصة بسلوكيات التالميذ على متن الحافلة

.1

قبل الصعود على متن الحافلة المدرسية ،يجب على تالميذ الصفوف من الروضة إلى  12مراعاة القواعد التالية:
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أ .كن متواجداً في الوقت المحدد في محطة انتظار الخافلة المخصصة لك ،ويفضل أن تكون مبكراً على األقل بخمس ) (5دقائق
قبل موعد وصول الحافلة.
ب .البقاء بعيداً عن الطريق والممتلكات الخاصة أثناء انتظار الحافلة.
ج .عدم التحرك نحو الحافلة إال بعد أن تتوقف تماما ً.
د .عدم التزاحم والتدافع أثناء الصعود على متن الحافلة.

.2

عند التواجد على متن الحافلة ،يجب على تالميذ الصفوف من الروضة إلى  12مراعاة القواعد التالية:
أ .الجلوس حيثما طلب منك ذلك .ال تترك مقعدك أو تغيره أثناء تحرك الحافلة.
ب .إبقاء اليدين والقدمين والرأس داخل الحافلة.
ج .ال تفتح النوافذ أو تغلقھا .السائق فقط ھو الذي يحق له تشغيل النوافذ.
د .المساعدة في الحفاظ على الحافلة آمنة ونظيفة .ال تلقي بالفضالت أو ترمي باألشياء في أنحاء الحافلة.
ه .ال تعبث بالحافلة أو أي من معداتھا .يتحمل مرتكب األضرار مسؤولية دفع تكاليف التلفيات التي لحقت بالمعدات.
و .ال تصرخ أو تخلق ارتباك ال لزوم له.
ً
ز .ضع الكتب ،والحزم ،والمعاطف وجميع األشياء األخرى بعيدا عن الممر.
ح .الحفاظ على الھدوء المطلق عندما تقترب الحافلة من عبور مزلقان السكك الحديدية.
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