
معرفته(   جما تحتا   )كل النقل  قسم  /ل نوكسفيمدارس    

 
 منطقة مسؤولية الوالدين 

 1. تستخدم  هذه الخطة في جميع الواليات بسبب النقص في الحافالت. 

 2. يقع على عاتق الوالدين مسؤولية توصيل أبنائهم.

 3. االبتدائية إذا كانت المدرسة واقعة على بعد 1  مايل من السكن 

     . المتوسطة واالعدادية إذا كانت المدرسة واقعة على بعد 1.5  مايل من السكن 

 ان إدارة المدارس ال تقول ان الطالب عليه ان" يمشي" ذهابا وإيابا الي المدرسة، بل تقول انها مسؤوليه الوالدين

 

 لةكيف اعرف رقم ومنطقة وقوف الحاف
 knoxschools.org اذهب إلى ←

 العائالت 
 

 من القائمة "Bus Stop Locator" حدد  •
... أدخل اسم الشارع الجزئي لتظهر قائمة أكثر شمولا  الشارع(أدخل رقم الشارع وعنوان   • ) 

 اضغط على اسم المدرسة  •
 يجب أن يستخدم الطفل قائمة التوقف األولى المدرجة  •

المخصصة ألن هذه ستكون "المحطة   
 
 

 المتبعة  موقف الحافالت والسياسات  في   سالمةال

  10 وقتاترك   مبكًرا، يكون التوقف  الدراسي،  ام خالل األسبوعين األولين من الدو  -1

 موقع محطة الحافالت  في   محددوال  دقائق قبل وبعد وقت )التوقف( المدرج 

دقائق حتى تتمكن من الوقوف عند   5كن في المحطة قبل   األولين،. بعد األسبوعين  2

 ( KCS)هذا يتوافق مع سياسة مجلس مدرسة  حافلة. وصول  

. االستفادة من جميع موارد أولياء األمور من أجل الحصول على أحدث المعلومات  3

 المتعلقة بتأخيرات الحافالت والمشكالت. 

هناك تأخير في الحافالت بسبب  . ارتِد مالبس مناسبة للطقس حيث يمكن أن يكون  4

 مشاكل حركة المرور. 

. يتحمل الطالب مسؤولية معرفة موقفهم والنزول في الحافلة الصحيحة. إذا فاتهم  5

 سيعود السائق عند   أمكن، فعليهم التواصل مع السائق على الفور. إذا  محطتهم، 

 فسيعود الطالب إلى المدرسة.  كذلك، التوقف. إذا لم يكن  
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معرفته( جمدارس نوكسفل/ قسم الموصالت.... )كل ما تحتا  
 

 سوء األحوال الجوية 
  

 
اتغطي الحافالت بعض الطرق عندما تعتبره   
 

غير آمنة للسفر بالحافالت المدرسية. )* تحقق من تقرير الحافالت اليومي للحصول على تفاصيل حالة الطريق المحددة   ) 
- 594إذا كان الطالب ل يركب الحافلة عادة ولكنه يحتاج إلى الركوب في أيام التأخير ، فاتصل بقسم النقل على الرقم   •

ا  6:00. )يفتح في الساعة 5501 (صباحا  

 نقل الطالب 
 آنها مسؤولية الوالدين إذا كان الطالب ل يستخدم الباص ولن يتم توفير باصات او وسائط نقل في حالت سوء األحوال الجوية.

 

 
 جميع الالبتوبات ،اليباد ،واألجهزة المشابهة يجب ان تحفظ بعيدا ،ل يمكن استخدامها داخل الباص.  

عند الصعود والنزول متستخد ة في حال ل تسبب أي اضطراب.، لالهواتف يمكن استخدامها داخل الحافل  
 لسالمة الطالب. 

 
 

 نصائح وتذكيرات
ا مع اقتراب الحافلة من *  سواء في الصباح أو بعد الظهر. فهذا يساعد السائقين على البقاء في الموعد   التوقف،كن جاهزا

ألن فترات النتظار الطويلة تشكل  ،مالعاالمحدد للطريق. ل يوجد في حافالت المدارس توقف فعلي للحافالت مثل النقل 
دقائق 5إلى   ذلك،دقائق قبل  5هي  وهذا يعني أن وقت التوقف المحدد هو تقريبي و "نافذة" وصول الحافالت أكبر، أخطار . 
 سالمة

 
ا *  ل تنتظر في سيارتك حتى وصول الحافلة. كن واقفاا عند التوقف عند اقتراب الحافلة. توقف الحافلة عمياء ول يمكنها دائما

 .رؤية الطالب يقتربون من جميع التجاهات
 

ولكن توخ الحذر عند عبور الطريق   ،بسرعةانظر إلى كلتا الطريقتين قبل عبور الشارع. تمش   الحافلة،عند الخروج من  * 
 وانتبه إلى حركة المرور القادمة 

 
* أدوات الفرقة / األوركسترا   

ل   يجب التأكد من أنه ل يمكن المساومة على سالمة الطالب. ل يجوز لهم التواجد في ممر الحافلة أو إعاقة حركة الركاب.  
.يجوز السماح باستخدام أداة أكبر في الحافالت ذات السعة العالية للراكبين  

.  
األصدقاءالعودة إلى المنزل مع  .  *  

ا مذكرة مكتوبة من أحد  موقعة من قبل الرئيس للخروج من الحافلة في أي مكان   الوالدين، يجب أن يكون لدى الطالب دائما
سيأخذ السائق الطالب إلى التوقف أو العودة إلى   بها،صول على مالحظة مصرح آخر غير المحطة المخصصة لهم. بدون الح 

 المدرسة 

 1االختيار رقم  1550-594-865خدمة العمالء في قسم المواصالت 
 

 


