
هل هناك حافلة متأخرة؟
ميكن للطالب املؤهلني ركوب »الحافلة املتأخرة« إذا بقوا بعد املدرسة لألندية أو األنشطة. 

يتم ترتيب الحافلة املتأخرة من قبل مدير املدرسة. 

تسلك الحافلة املتأخرة مسارا اعتياديا يدور حول املدينة. ستتوقف الحافلة عند أول عنوان 
يبعد 1.5 ميل أو أكرث عن املدرسة. الحافلة املتأخرة متاحة فقط عندما تكون النوادي 

املدرسية يف املدارس العليا يف دورة )أكتوبر - مايو، مع بعض التوقفات يف الخدمة بني أرباع 
السنة(.

ماذا عن امليش وركوب الدراجة إىل املدرسة؟
يقدم برنامج طرق آمنة إىل املدرسة )Safe Routes to School( نصائح حول السالمة 

وخرائط ملسارات امليش.

bit.ly/cambridge_srts اطلع عىل املزيد عىل

من يستقل الحافلة؟
•   الصفوف روض األطفال للكبار )JK( -5: الطالب الذين عليهم 
امليش مسافة ميل واحد أو أكرث أو عبور شارع ماساتشوستس.

•   الصفوف 6 – 8: الطالب الذين عليهم امليش 1.5 ميل أو أكرث.
•   روض االطفال للكبار )JK( - 8 : الطالب الذين يتعني عليهم عبور 
فريش بوند باركواي أو طريق ماكجراث الرسيع أو ألوايف بروك 

بارك واي أو خطوط السكك الحديدية يف شارع شريمان.

كيف يقوم الطالب بالتسجيل الستعامل الحافلة؟
•   يوجه الطالب املؤهلني أوتوماتيكيا إىل إحدى الحافالت

•   ال يلزم الحجز. 
•   النقل بالحافالت مدارس كامربدج العمومية )CPS( مجاين

هل ميكن لطالبي أن يستقل الحافلة بعد املدرسة إىل بيت 

أحد أفراد األرسة أو برنامج ما بعد املدرسة؟ 
نعم، إذا توفرخط حافلة يف املكان.  

•   استخدم اعرث عىل طريق حافلة )Find a Bus Route( إلدخال 
عنوان الوجهة ملعرفة ما إذا كان هناك مسار حايل.

•   أكمل منوذج تغيري النقل وأعده إىل املدرسة. 

جول الحافلة: العام الدرايس 2021-22

إجراءات السالمة مهمة ملراجعتها مع طفلك
انتظر حتى تتوقف الحافلة وقوفا كامال قبل أن تتقدم 	 

نحو الباب.
ابحث عن مقعد يف اتجاه آخر الحافلة	 
الحقيبة يف الحجر للسالمة واملساحة.	 
اربط حزام األمان!	 
ال يركب الجافلة أي شخص بالغ غري مرخص	 
ال تصعد الحيوانات إىل الحافلة	 
استخدام الهاتف املحمول غري مسموح به	 

مكتب النقل: 617.349.6862

أفضل األوقات لالتصال: بني 9 صباحا – 1 بعد الظهرية.	 

املفقودات & املوجودات: اسأل السائق، ثم اتصل برشكة الحافالت.

رشكة الباص الرشقي )الباص الكبري(: 617.628.6868	 

شامل ريدينج للنقل )NRT( )حافلة صغرية أو شاحنة صغرية(: 	 
X5 781.224.0003

مسئول التشغيل الرئييس: 617.349.6420	 

لقة الئق اعة مؤثر وافة

املعلومات األكرث أهمية
األقنعة مطلوبة يف الحافلة يف جميع األوقات

الوصول إىل محطة حافلتك قبل 10 دقائق
ستتم تحديث تطبيق »متعقب الحافالت« )Bus Tracker( يف 1 أكتوبر 2021

يجب أن تظل النوافذ مفتوًحة يف جميع األحوال الجوية 
ألسباب تتعلق بالسالمة املرتبطة بفريوس كوفيد19-

األقنعة مطلوبة للسالمة من كوفيد
األقنعة مطلوبة يف جميع األوقات	 

أقنعة إضافية متوفرة يف املركبات عند الرضورة	 

قد يكون رفض ارتداء القناع سببا يف فقدان امتيازات الحافلة.	 

https://bit.ly/cambridge_srts


ستكون خطوط الحافالت متاحة 
بحلول 1 سبتمرب 2021.

 1. أدخل العنوان 
2. شاهد قامئة محطات الحافالت 

وارتبط بالوصلة لعرضها عىل خريطة

ابق متابعا: ستطلق مدارس كامربدج العمومية )CPS( معتقبا جديدا للحافالت يف 1 أكتوبر 
2021 ، والذي سيوفر تعقبا أكرث تحديثا.  

يرصد متعقب حافالت مدارس كامربدج العمومية )CPS( موقع الحافالت املدرسية أثناء 
تنقلها عرب املدينة. شاهد الحافلة مبارشة عىل الخريطة!

 bit.ly/cpsbustracker 1. زر 
 2. أدخل رقم تعريف الطالب الخاص بطفلك#

3. أنقرNew Account واتبع التعليامت.

اطلع عىل دليل املستخدم bit.ly/bustracker_userguide للحصول عىل إرشادات أكرث 
تفصيال 

أين حافلتى؟ استخدم متعقب الحافالت )Bus Tracker(؟ ابحث عن خط للحافالت

طالب الصف 2 أو أصغر

يجب أن يستقبل شخص ما طالب الصف الثاين أو أقل يف محطة الحافالت. إذا 

مل يتعرف الطفل عىل أي شخص بالغ أو شقيق أكرب موجود يف املحطة الصطحابه، 

سيبقى يف الحافلة حتى يتم إنزاله يف مكتب السالمة واألمن يف كامربدج ريدج 

واملدرسة الالتينية. سيتصل بكم شخص ما كام ميكنكم أيضا االتصال مبكتب السالمة 

/ األمن عىل 617.349.6772.

يجب ارتداء شارة حافلة صفراء يف الحافلة. 

سيقدم املدرسون للطالب شارة حافلة صفراء 

يف اليوم األول من املدرسة تحمل رقم هواتفهم 

ومحطة الحافالت بعد الظهرية.

www.cpsd.us/administration/transportation
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االجراءات االنضباطيةقواعد الحافلة

•    ال يسمح باألكل أو الرشاب يف الحافلة.
•     يجب أن يظل الطالب جالسني 
وأذرعهم وأرجلهم داخل الحافلة.

•     ال يجوز للطالب تشتيت انتباه السائق 
أو حجب رؤيته.

•     ممنوع الصياح، أو الرصاخ، أو الدفع، 
أو الحرش، أو الرمي، أو إلقاء القاممة.

•     لن يتم التسامح مع التنمر. 

•   رسقة أو حيازة أشياء مرسوقة 
•   أعواد ثقاب أو والعات يف الحافلة

•   التخريب
•   حيازة الكحول، أو املخدرات، أو األسلحة، 

أو األدوات الحادة
•   التهديدات أو الهجامت عىل اآلخرين

املخالفة األوىل: سيتصل مدير املدرسة بالوالد / الويص 
ويزوده بتقرير عن الحادث.

املخالفة الثانية: سيتم إرسال رسالة إىل الوالد / ويل األمر 
مع تقرير الحادث وإجراء مكاملة هاتفية.

املخالفة الثالثة: يجب إيقاف الطالب من ركوب 
الحافلة. سيتم إرسال رسالة إىل الوالد / ويل األمر 

وسيُطلب عقد لقاء يف املكتب.

سيؤدي التقصري يف اتباع هذه القواعد إىل تعليق 
امتيازات الحافلة ملدة 5 أيام عىل األقل، وإرسال رسالة 

إىل البيت، وعقد لقاء يف املكتب. قد يتخذ املدير و / 
أو مكتب السالمة واألمن مزيدا من اإلجراءات إذا لزم 

األمر. 

https://bit.ly/cpsbustracker
https://bit.ly/bustracker_userguide

