
 

 بتداءية فاارمينجتون وودسحافالت المدرسية ال لركاب ال اإلجراءات    

 
 مهام الحافالت

وتوضع طرق الحافالت وجداولها في مكتب النقل المركزي ثم توزع على فرادى المدارس:  •

https://www.wcpss.net/Page/174 الطالب المعينين في مسار الحافالت عن طريق  ال يجوز نقل سوى

الحافالت المدرسية. يتم تعيين الطالب على أساس العنوان المستخدم للتسجيل في المدرسة. سجل لنقل الحافالت 

 https://www.wcpss.net/Page/39302هنا: 02 20-2019للفترة 

أي طلب لتغيير محطة الحافالت كتابة إلى مكتب النقل المركزي باستخدام نموذج طلب خدمة  يجب تقديم •

. سيتم استعراض طلبات إدخال https://www.wcpss.net/Page/179النقل عبر اإلنترنت من خالل 

وال يمكن لسائقي الحافالت وموظفي المدارس تغيير المحطة أو الطريق دون إذن من وسائل .  2019سبتمبر  25بعد تغييرات على وسائل النقل 

 النقل المركزية.  

 تتطلب تغييرات العنوان والطالب المسجلين حديثاً في المدرسة تسجياًل جديًدا لطرق الحافالت وقد يتسبب في تأخير قدرة الطالب على ركوب •

 التابع للوزارة هذه الطلبات في أسرع وقت ممكن. الحافلة. وسيعالج مكتب النقل

أو  3030-805-919على الرقم  WCPSSيجب إحالة األسئلة المتعلقة بخدمة الحافالت المدرسية والطرق ومهام التوقف إلى خدمة عمالء النقل في •  

.http://www.wcpss.net/Page/43 عن طريق زيارة 

 

 الصباحية عملية النقل  

 الحافالت •

o  دقائق قبل وصول الحافلة المتوقعة.   يجب أن يكون الطالب واآلباء على  10-7يجب أن يكون الطالب في موقف الحافالت المخصص ة

حيث تخضع الحافالت الفعلية ليس هو نفس مسار الحافلة دراية برقم مسار الحافلة المحدد في مهمة الحافلة.  رقم الحافلة المدرسية 

 ر من يوم إلى يوم.للطرق للتغييالمخصصة 

o  ع اآلباء على التواجد أيضاً في محطة الحافالت لمراقبة الطالب من أجل السالمة، ولكنهم يعرفون أن اآلباء ممنوعون من ركوب ويُشجَّ

 الحافالت المدرسية التابعة للشبكة.

o محطة.ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعية هي التوقعات في مواقع محطات الحافالت التابعة لل 

 إلى المدرسة:  ركوبالالصعود و •

o .يجب على الطالب االنتظار للحصول على االتجاهات وإشارة من السائق قبل الصعود إلى الحافلة 

o  ومن المتوقع أن يجلس الطالب في المقاعد المخصصة في الحافلة المدرسية.  يجب على الطالب البقاء جالسين خالل مدة ركوب الحافلة

واتباع جميع قواعد سالمة الحافلة.  وعندما تصل الحافلة إلى المدرسة، سيبقى الطالب جالسين حتى يتم توجيههم إلى النزول من الحافلة 

ثم يتقدمون في  FWES.  وفي الوقت الذي يخرج فيه الطالب من الحافلة، سيكون لديهم عالمات حافلة يفحصها موظفو بواسطة السائق

الطريق ويدخلون المدرسة من خالل باب الكافتيريا.  سيبقى الطالب الذين يختارون تناول وجبة اإلفطار في الكافتيريا في حين أن أولئك 

 ينتقلون مباشرة إلى فصولهم الدراسية.الذين ال يتناولون الطعام سوف 

 

 المساءية عملية النقل 

 :ااو الحقاءب عالمات الحافلة المطلوبة على أكياس الكتب •

o  يطلب من الطالب الحصول على عالمات الحافالت كل يوم للنقل إلى المنزل.  تتيح عالمات معّرف الحافلة للسائق وموظفي المدرسة

الصعود الحافلة على شاشة التلفزيون والطالب سوف يرتبون أنفسهم في   المسائي معرفة حافلة الطالب وإيقاف الواجبات.  سيتم فصل

ة من أجل التحقق من عالمات الحافلة.  وبمجرد االنتهاء من ذلك، سيتم توجيه الطالب لالنتقال إلى منطقة الردهة بعد أن يتم نشر الحافل

تحميل الحافلة.  الحافالت تحميل في منطقة حلقة الحافلة من الحرم الجامعي بالقرب من الكافتيريا وملعب كبير.  يجب على الطالب ركوب 

االتجاهات الهامة من سائق الحافلة.  سيقوم الطالب بتفريغ الحافلة باتباع توجيهات سائق الحافلة في الحافلة بطريقة منظمة واالستماع إلى 

، رياض األطفال، وطالب الصف األول فقط عندما  في فترة ما بعد الظهر، سوف السائقين التفريغ قبل محطة الحافالت المخصصة.  

إلى   1الى الصف  رياض األطفالأحد موجوداً، يتم إعادة الطفل من الصف يكون الشخص المسؤول حاضرا الصطحابهم. إذا لم يكن 

المدرسة أو مكتب المقاطعة الستالمه من قبل الوالد. يمكن أن تختلف أوقات اإلنزال، يرجى أن تكون في محطة طفلك في وقت مبكر لتجنب 

 تمديد يوم طفلك عن طريق إعادتهم إلى المدرسة أو مكتب المنطقة اللتقاط الوالدين. 

o متابعة أوقات مغادرة الحافلة على تويتر ة فارمنجتون وودس ابتداءيقات الوصول بعد الظهر، قد تختار عائالت للتخطيط ألو

@fwesbusfeed .)منشورة أيًضا على موقع المدرسة( أو استخدام التطبيق هنا يأتي الحافلة )انظر أدناه( 
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 بتداءية فاارمينجتون وودسحافالت المدرسية ال لركاب ال اإلجراءات    

 
 

 

 المدارس العامة لمقاطعة وايكWCPSSنصائح السالمة من النقل 

 يجب عليك أنت وأطفالك حفظ أرقام تشغيل الحافلة الخاصة بهم وتوقف. سوف تحتاج إلى هذه في حالة الطوارئ. •

 كن حاضراً في محطة حافالت طفلك لضمان وصول طفلك ومغادرته بأمان. •

ع للتأكد إذا كان األطفال بحاجة إلى عبور الشارع على متن الحافلة، وتعليمهم االنتظار حتى ذراع محطة الحافالت هو خارج تماما، للبحث واالستما •

 من توقف جميع المركبات، وعبور أمام الحافلة

 

 قواعد سالمة الحافالت للطالب

األوقات. يجب على  في جميع تكون منضما وجيدا بما يخص السلوكيطلب من الطالب اتباع قواعد وأنظمة ركوب حافلة المدرسة العامة، ومن المتوقع أن 

إحالة الشواغل  السائق إبالغ مديري المدرسة عن أي سوء سلوك على متن الحافلة أو أي انتهاك لتعليمات السائق عن طريق نموذج االنضباط الحافلة. وينبغي

.  ويجوز للمدير 3469-460-919مدارس في إلى مديري ال IB/PYPالمتعلقة بسلوك الطالب أثناء ركوب الحافالت التي تخدم طالب جامعة فارمينغتون وودز 

الذين ال أن يتخذ إجراء بشأن أي سوء سلوك يحدث في حافلة مدرسية أو محطة للحافالت كما لو كان االنتهاك قد وقع في أرض المدرسة.  يخضع الطالب 

ات ركوب الحافالت أو إلغاؤها. وال يزال الطالب الذين يستطيعون االلتزام بمدونة قواعد سلوك الطالب إلجراءات االنضباط، بما في ذلك تعليق امتياز

 يوقفون/يلغيون امتيازات الحافالت مسؤولين عن الحضور المنتظم في المدارس والعمل المدرسي.

 

WCPSSحافلة الطالب مدونة قواعد السلوك التوقعات المدارس العامة لمقاطعة وايك 

 أدخل الحافلة بطريقة منظمة وهادئة. •

 الجلوس في المقاعد المخصصة دون أن يتم تذكيره. •

 البقاء جالسا والجبهة في جميع األوقات. •

 إبقاء اليدين واألسلحة والرؤوس أو أي أشياء أخرى في الحافلة في جميع األوقات. •

 الجلوس مع القدمين على األرض وحقيبة الكتاب واليدين في اللفة. •

 االلتزام بطلب السائق واتباع جميع قواعد وأنظمة المدارس والمقاطعات. •

 ال يُسمح بالطعام والشراب في الحافلة في أي وقت. •

 محترمة للسائق والطالب اآلخرين في جميع األوقات.أن تكون  •

 

 سيمتثل جميع طالب الجمعية لمدونة قواعد سلوك الطالب في نظام المدارس العامة في مقاطعة ويك

 

 أرقام هواتف هامة للنقل المدرسي

 

الحافالت المدرسية -كاري النقل   919-460-3517 

 3030-805-919 خدمة عمالء النقل المركزي

 

 

 معلومات أخرى

 )مرتبط ة أيًضا بالموقع اإللكتروني للمدرسة( fwesbusfeedعلى تويتر @ FWESاتبع معلومات مغادرة حافلة  •

 WCPSSصفحة ويب النقل الوصول إلى مزيد من المعلومات حول النقل من خالل  •

• WCPSS  في هنا يأتي الحافلة تبدأ مع   هنا يأتي الحافلة.النقل يوفر األسر متسابق الحافلة مع نظام تتبع الحافلة مجانا يسمى

started-https://herecomesthebus.com/getting/وية الطالب للتسجيل. رمز المدرسة . ستحتاج إلى رمز المنطقة ورقم هWCPSS 

 .Google Playأو  App Store من  ComesHere . للحصول على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، قم بتنزيل  تطبيق67500هو 

 -يمكنك أيضا معرفة المزيد عن تأخير الحافالت اليومية عن طريق اتباع التحديثات الحية من النقل في هذا الموقع •

.net/Page/1897https://www.wcpss 
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