
Les informations sont importantes, veuillez trouver quelqu'un à traduire
정보가 중요합니다. 번역 할 사람을 찾으십시오
 اطالعات مهم است
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لطفا زمانی که با قوانین به اندازه کافی آشنا شدید این فرم را برای بازیافت به کتابخانه والدین واقع در 
 ورودی اصلی مدرسه بازگردانید

 به روزترین اطالعات در صفحه اینترنتی قرار دارد.
 

https://www.montroyalpac.com/getting-to-school-safely1.html
 

 
در مناطق سبز رنگ پارک کرده و تا مدرسه پیاده روی کنید

از کنار پارکینگ و نه از وسط این منطقه پیاده روی کنید 
در منطقه پارکینگ کارکنان  پارک نکنید زیرا فقط  مخصوص کارکنان مدرسه است

در کنار خیابان پارک نکنید و  محدوده سوار و پیاده کردن را اشغال نکنید
از دور زدن در ورودی پارکینگ منازل خیابان سانورا خوددداری کنید

پارک کردن ممنوع 
است

Add a little bit of body textAdd a little bit of body text

از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر، پارک کردن در محدوده سوار و پیاده کردن مطلقاً ممنوع می باشد.
تا حد امکان در باالترین قسمت محدوده توقف کنید. 

کودکان باید از در های راست ماشین پیاده و سوار شوند (راننده باید در ماشین بماند) 
از قسمت پایین وارد محدوده شوید و از قسمت باال خارج شوید. به هیچ وجه در این محدوده دور نزنید. 

قبل از راه افتادن حتماً راهنما بزنید و کامالً پشت شانه چپ خود را کنترل کنید .
اگر فرزندان شما نیاز به کمک دارند، از این محدوده استفاده نکنید. در محل مناسب (به عکس توجه کنید) پارک کرده، و بعد به آنها 

  کمک کنید
چنان چه پس از ساعت تعطیلی مدرسه فرزند خود را نمی بینید، محدوده را ترک کنید. با رعایت نوبت، ماشین جلویی را دنبال کنید و 
یک دور کامل دور محله زده و مجدداً از پایین وارد محدوده شوید. این چرخش را آن قدر تکرار کنید تا فرزندتان را در محدوده ببینید یا در

محلی مناسب پارک کنید، و پیاده به محدوده بروید
.

قوانین سوار و پیاده کردن

 

باید ها و نباید های  ایمنی ترافیک

دور زدن کامل
ممنوع است

8AM - 4PM
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از این خط عبور نکنید

شروع محدوده سوار
و پیاده کردن

پارکینگ کارکنان مدرسه

محدوده منتظر ماندن بچه ها


