التنقل عبر القيادة في منطقة المدرسة

يستحق جميع الطالب الوصول إىل المدرسة والخروج منها بأمان .من المهم ً
جدا أن يتوخى الجميع الحذر بصورة أكبر عند
دخول حرم المدرسة والخروج منه .فيما يلي إرشادات بسيطة لمساعدتك في فهم األساسيات.
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االلتزام بقوانين
حافالت مدارس
ماساتشوستس

توقف
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يجب عدم
تشغيلالمحرك
والسيارةمتوقفة

2
أوقف تشغيل
المحرك أثناء االنتظار

يرجى إيقاف
تشغيل المحرك
توقف
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يجب عليك تجربة
القيام بجولة
بدون سيارة

القيادة بأمان:
يجب إلقاء نظرة عاجلة
عىل الشارع للتحقق من
سالمة المارة وراكبي
الدراجات وااللتزام بقانون
"خلو اليدين"

منطقة المدرسة

1
يجب معرفة قواعد
مدرستك فيما يتعلق
بالوصول واإلذن
باالنصراف

1

يجب معرفة قواعد مدرستك فيما يتعلق بالوصول واإلذن باالنصراف

قبل أن يبدأ العام الدراسي ،يجب
دوما مراجعة إجراء الوصول
عليك
ً
واإلذن باالنصراف الخاص
بمدرستك.

'

شارك هذه
اإلجراءات مع أي من مقدمي
الرعاية والعائالت واألصدقاء
الذين قد يقومون بأخذ
األطفال أو إنزالهم.

+

3

وان إىل إهدار الوقود وإنتاج انبعاثات تساهم في
يؤدي تدوير سيارتك أثناء عدم تحركها (وقوفها) ألكثر من  10ث ٍ
الهواء الملوث .رئة طفلك ما زالت في مرحلة النمو وتعد حساسة بصورة أكبر للتلوث الناجم عن الجسيمات
المنبعثة من العادم.

قائمة التحقق الخاصة بأخذ
األطفال وإنزالهم

تلميح:

.1

✓ القيادة بوتيرة توازي
سرعة المشي

.

✓ اتباع تعليمات الشخص
الذي يساعد األطفال في
عبور الشارع
✓ التأكد من وجودك في
الموقع الصحيح ألخذ
األطفال وإنزالهم

القيادة بأمان :يجب إلقاء نظرة عاجلة عىل
الشارع للتحقق من سالمة المارة وراكبي
الدراجات وااللتزام بقانون "خلو اليدين"

4

2

أوقف تشغيل المحرك أثناء االنتظار

أوقف تشغيل سيارتك عند انتظارك في منطقة أخذ األطفال وإنزالهم.
ً
مستعدا للتحرك.
سيكون إعادة تدوير السيارة فعاال ً أكثر في استهالك الوقود عندما تكون
إنه القانون.
ال يمكن تدوير السيارة أثناء وقوفها ألكثر من  5دقائق ما لم تكن خاضعة لعملية صيانة أو مستخدمة
لتوصيل أو استالم البضائع حيث يكون المحرك المعزز ضروريًا .إذا خالفت هذا القانون ،قد يتم تغريمك
 100دوالر للمخالفة األوىل وحتى  500دوالر للمخالفات الالحقة.
Mass. General Laws, chapter 90 sec. 16A

االلتزام بقوانين حافالت مدارس ماساتشوستس

المارة وراكبو الدراجات هم مستخدمو الطرق األكثر
عرضة للخطر .عند القيادة ،يجب عليك تخفيف
السرعة والتواصل بالعين ومنحهم األولوية.

في حالة وميض اإلضاءة الخاصة بحافلة مدرسة أو شاحنة
وتمديد الفتة التوقف ،يتعين عليك التوقف .وذلك بصرف النظر
ً
متوقفا حتى
عن جانب الطريق الذي تتنقل خالله .يجب أن تظل

قانون ماساتشوستس يمنع
مشغلي المركبات اآللية من
استخدام أي جهاز إلكتروني،
بما في ذلك الهواتف المحمولة ،ما لم يكن
مستخدما في وضع خلو اليدين.
الجهاز
ً

قد يتسبب االنتهاك األول لهذا القانون في تعليق الرخصة
دوالرا.
وغرامة 50
ً

يكون قانون "خلو اليدين"
ارا من
ساريًا اعتب ً
 3فبراير . 0 0
,Mass.General Laws

chapter 90 sec. 13B

0

المعلومات

‘يرجى زيارة
Mass.Gov/Handsfree

تتوقف اإلضاءة عن الوميض أو حتى طي الفتة التوقف .وبعد
ذلك تحرك ببطء واستمر في النظر إىل األطفال المارين.

.Mass. General Laws, chapter 40 sec. 14

•
توقف

نظرة عن قرب :حافالت المدارس و
مركبات نقل طالب المدارس

تحتوي حافالت المدارس الصفراء عىل أضواء حمراء
وامضة والفتات توقف يتم طيها من جانب السائق.
مركبات نقل الطالب ،مثل الشاحنات أو سيارات السفر
أو سيارات السيدان العائلية ،تحتوي عىل أضواء حمراء
وامضة والفتات "حافلة مدرسية" باألعىل .يستخدم سائقو
المركبات الفتات التحذير هذه عند صعود الطالب ونزولهم.

5

يجب عليك تجربة القيام بجولة بدون سيارة

إذا كان منزلك عىل بعد مسافة قريبة (  1/إىل واحد ميل) من
المدرسة ،فاختر اتباع طريقة نشطة للوصول إىل المدرسة من خالل
المشي أو ركوب الدراجة.
فكّر في هذه الخيارات مع العائالت األخرى في
مدرستك.
ابدأ السير عىل األقدام بدال ً من حافلة المدرسة أو تدريب
قيادة الدراجة
(يمكنك العمل مع منسق توعية SRTS
لمعرفة المزيد)
يمكنك تنسيق موقع ركن السيارة ثم المشي مع
المدرسة لتقليل الزحام في ساحات المدارس.
إذا كان يتعين عليك القيادة ،فجّرب المشاركة في سيارة
واحدة.
هل تعلم؟
أنت ال تعاني من زحام مروري ،بل أنت تمثل الزحام نفسه .ج ّرب
القيام بجولة بدون سيارة لتقليل االزدحام أثناء أخذ األطفال وإنزالهم.

