
Have a happy and 
safe school year! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

  Parent Handbook: 
Your child and the Bus 

 
 

 

 

 

 

الوالدین دلیل : 
والحافلة طفلك  

 

 دراسي عام لك أتمنى
وآمن سعید  

 ِلن مقاطعة حبَةوصُ  أطفال

 

ر  كیدكو البِدء الُمبَّكِ
 أطفال أقویاء                       أَُسر قویة                            ُمجتمع قوي



  

 

  

     
 

  

 

Suggestions to help your child(ren) 
transition from home to the bus 

Limit TV time - Use a clock to show your 
child when the hands reach the 
designated time, then it is time to turn off 
the TV. 

Food - Give your child plenty of time to 
finish eating before leaving the house for 
the bus stop. 

Toys - Have a special place at home where 
your child can leave a special item so it will 
be there waiting for them when they come 
home.  

Not rushed -Some children become 
anxious when they are rushed through a 
routine that includes leaving a parent. Give 
your child plenty of time to say goodbye 
before the bus arrives.  

 

 المنزل من االنتقال على) أطفالك( طفلك لمساعدة ُمقترحات
الحافلة إلى  

 العقارب وص��ول لطفلك لتُبین س��اعة إس��تخدم التلفاز. وقت من بالحد قُم

 .التلفاز تشغیل إیقاف وقت یحین وعندھا المحدد، الوقت إلى

 مغادرة قبل الطعام تناول إلنھاء الوقت من متس�����عًا طفلك امنح الطعام:

 .الحافالت محطة إلى المنزل

د: األلعاب ا مكانًا حدِّ  لعبةً  یترك أن لطفلك یمكن حیث المنزل في خاص��ً

 .المنزل إلى العودة عند انتظاره في تكون بحیث خاصة

 من اس���تعجالھم یتم عندما بالقلق األطفال بعض یُص���اب: التس���رع عدم

 الوقت من متس���عًا طفلك إمنح. الوالدین أحد ترك یتض���من روتین خالل

 .الحافلة وصول قبل وداًعا لیقول

 



 

  

 

    
 

At the end of the school day 

At the end of the day, kids are tired 
and can often fall asleep on the bus 
ride home. They are often disoriented 
when they first wake up at their bus 
stop.  

Please be at the bus stop when the bus 
arrives. The bus will leave at the 
designated departure time even if you 
have not arrived and you will then 
need to pick up your child from school 
at the end of the bus route, or at 
another bus stop. 

You and the person picking up your 
child will be asked to show photo ID 
when your child is taken off the bus. 
This ensures we are releasing your child 
only to the adults you authorize.  

  

 

 في غالبًا النوم یغلبھم وقد ُمتعَبین األطفال یكون الیوم، نھایة في

 عندما باالرتباك یص�������ابون ما غالًبا. المنزل إلى العودة رحلة

 .بھم الخاصة الحافالت محطة في مرة ألول یستیقظون

. الح��افل��ة وص������ول عن��د الح��افالت محط��ة في التواج��د برج��اء

 قد تكن لم لو حتى للمغادرة المحدد الوقت في الحافلة س������تغادر

 المدرسة من طفلك اصطحاب إلى ذلك بعد وستحتاج وصلت،

 .للحافالت أخرى محطة في أو الحافلة، سیر خط نھایة في

 إظھار طفلك یص�����طحب الذي والش�����خص أنت منك س�����یُطلب

لة من طفلك إنزال عند ص������ورة ذات ھویة بطاقة حاف  ھذا. ال

 تفوض��ھم الذین للبالغین فقط طفلك بتس��لیم س��نس��مح أننا یض��من

 .ذلك في

 

 

 

 عند انتھاء الیوم الدراسي
 



 

   

  

Walking 

  

If you are walking to the bus stop be 
sure to… 

· Hold your child’s hand when crossing 
the street 

· Cross the street only at corners 

· Be a model for good safety habits, 
your child will copy you! 

  

 

 إذا كنت تَسیر إلى محطة الحافالت فعلیك التأكد من:

 اإلمساك بید طفلك عند عبور الشارع •

 قُم بعبور الشارع عند الزوایا فقط •

 طفل���ك ف���إن للس���المة، الجی���دة للع���ادات نموذًج���ا ُك���ن •

 .یقلدك سوف

 

 

 

 الَسیر



. لھم مخص������ص مقعد في المدرس������ة إلى األطفال یركب س������وف

 الحافلة مراقب سیساعد. وأسماؤھم صورھم المقعد على سیكون

 .األمان أحزمة وتثبیت مقاعدھم في الجلوس على األطفال

 من لذا السیاج، على أیدیھم باستخدام الحافلة إلى األطفال سیصعد

 .أذرعھم أو بأیدیھم شيء أي یحملوا أال المفید

 .دقیقة 60 من أكثر الحافلة في األطفال یظل لن

 عند الحافلة تتوقف عندما ھادئین یكونوا أن األطفال یتعلم س����وف

 المقعد في جارھم إلى بھدوء والتحدث الحدیدیة، الس������كك خطوط

 .ألنفسھم وأرجلھم أیدیھم إبقاء وكذلك المجاور،

ا یروي أو معھم األغاني الحافلة مراقب یغني قد  أثناء قص������ص������ً

 .الحافلة ركوب

 

 

The Bus Ride 

Children will ride to school in a seat 
assigned to them. It will have their 
picture and name. The bus monitor will 
assist children in getting into their seats 
and buckling up.  

Children will get on the bus using the 
hand rail so it is helpful if they are not 
carrying anything in their arms or hands. 

Children will be on the bus no longer 
than 60 mins.  

Children will learn to be quiet when the 
bus stops at railroad tracks, to talk softly 
to their bus seat neighbor, and to keep 
their hands and feet to themselves.  

The bus monitor may sing songs with 
them during the bus ride or tell stories.  

  
 

الحافلة ركوب  



 At the bus stop 
At all stops, please hold your child’s hand 
and do not approach the bus until it has 
come to a complete stop and the bus 
driver has opened the door. 
 
 If your bus stop is in a parking lot, you bus 
driver will let you know where to stand to 
stay safe and in the approved area. 
 
Not our property—many property owners 
have agreed to allow our busses to use 
their parking lots is we only use certain 
areas of the lot, do not let children run 
around unattended, do not leave trash 
behind.  
 
Pets must be on a leash. 
 
No smoking within 10 feet of the bus.  
  

 

 من االقتراب وع��دم طفل��ك بی��د اإلمس��������اك یرجى المحط��ات، جمیع في

 .الباب الحافلة سائق ویفتح تماًما تتوقف حتى الحافلة

 فس���وف للس���یارات، موقف داخل بك الخاص���ة الحافالت محطة كانت إذا

 .المعتمدة المنطقة وفي بأمان للبقاء الوقوف بمكان الحافلة سائق یخبرك

 الس������ماح على العقارات مالكي من العدید وافق لقد ممتلكاتنا؛ لیس�������ت

 فقط نستخدم أننا بحیث بھم الخاصة السیارات مواقف باستخدام لحافالتنا

 وال رقابة، دون بالركض لألطفال نس����مح وال الموقف، من معینة مناطق

 .ُمخلَّفات أي نترك

 الحیوانات األلیفة یجب ان تكون مقیدة.

 التدخین ممنوع على بُعد عشرة أقدام من الحافلة.

  

 

 

 في محطة الحافالت


