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 االهل / االوصياء االعزاء 
 

باإلضافة إلى حراس العبور ومسؤولي المدرسة.  يمكن أن تؤدي حركة المرور في مناطق المدرسة وحولها إلى مخاطر كبيرة لألطفال والمراهقين ،

ام بما يلييمكن للوالدين خلق مخاطر مرورية دون علمهم أثناء إنزالهم أو اصطحاب أطفالهم من المدرسة. لضمان سالمة الجميع ، يرجى التأكد من القي : 
 

فقم بإيقاف سيارتك بشكل قانوني )ال تقم أبدًا بإيقاف السيارة بنهر  أنزل طفلك على جانب المدرسة من الشارع بجوار الرصيف. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، 

 .الطريق( ورافق طفلك )باستخدام ممر المشاة أو عند الزاوية( عبر الشارع إلى الرصيف أمام المدرسة
 

تذكر أنهم موجودون هناك للمساعدة في حماية طفلك -اتبع التعليمات التي قدمها حراس عبور المدرسة  . 
 

ول الطريقأبطئ وامتثل لحدود السرعة المعلنة ، ليس فقط في مناطق المدرسة ، ولكن في األماكن التي يمشي فيها األطفال أو يركبون الدراجات على ط . 
 

بي الدراجات قاوم الرغبة في "النزول واالنطالق". امشي للخارج ببطء وال تنظر إلى األمام فحسب ، بل انظر إلى جانب وخلف مركبتك للمشاة وراك

 .والسيارات والحافالت
 

خاصة الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية األخرى التي تقلل من قدرتك على االستجابة بسرعة في مواقف   -تخلص من جميع عوامل التشتيت 

 .القيادة التي تشمل األطفال الصغار وأفعالهم العفوية
 

عبر فقط في ممرات المشاة أو في الزواياعلم طفلك أن ينظر الي الطرق قبل العبور وأن ي . 
 

( على طريق سريع مكون من مسارين ، أو طريق آخر غير مقسم بنوع من الحواجز المادية 39:4,128,1اتبع قانون الحافالت المدرسية في نيوجيرسي)

ود في نفس اتجاه الحافلة أم ال. استمر في التوقف  قدًما على األقل من حافلة مدرسية متوقفة بأضواء حمراء وامضة سواء كنت تق 25، توقف على بعد 

ء الحمراء الوامضة في الحافلة. يُطلب من سائقي  حتى يصبح جميع الطالب بأمان في الحافلة أو على جانب الطريق السريع ، وحتى يتم إطفاء األضوا

طالب أو إنزالهم ، وحتى يكون كل طالب في الحافلة بأمان أو الحافالت المدرسية استخدام األضواء الحمراء الوامضة عند توقف حافلتهم الصطحاب ال

 .بعيدًا عن الحافلة والطريق السريع
 

ن جميع  تأكد من أن كل شخص في سيارتك مقيد بشكل صحيح في مقعد أمان الطفل المناسب أو المقعد المعزز أو حزام المقعد. يتطلب قانون نيوجيرسي م

رطالً الركوب في سيارة مثبتة بشكل صحيح أو مقعد معزز. يجب على جميع   80وات أو الذين يقل وزنهم عن سن 8األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

عاًما وجميع البالغين ارتداء حزام األمان 18و  8األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  . 
 

 !فلنعمل معًا للحفاظ على سالمة الطالب والموظفين
Sincerely, 

Walter Rogers 
Walter Rogers 
Emergency Response & Crisis Management Coordinator 
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