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 اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار دارد.

Les informations sont importantes, veuillez trouver quelqu'un à traduire

정보가 중요합니다. 번역 할 사람을 찾으십시오
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
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https://www.montroyalpac.com/getting-to-school-safely1.html

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﺷﺮوع ﻣﺤﺪوده ﺳﻮار
و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
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از اﯾﻦ ﺧﻂ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ

از  ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﭘﺎرک ﮐﺮدن در ﻣﺤﺪوده ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از درﻫﺎی راﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده و ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ )راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ(

از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ وارد ﻣﺤﺪوده ﺷﻮﯾﺪ و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده دور ﻧﺰﻧﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از راه اﻓﺘﺎدن ﺣﺘﻤﺎ ً راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ً 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 ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﺪوده را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و
ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ دور ﻣﺤﻠﻪ زده و ﻣﺠﺪدا ً از ﭘﺎﯾﯿﻦ وارد ﻣﺤﺪوده ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ را آنﻗﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در ﻣﺤﺪوده ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ در
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎرک ﮐﻨﯿﺪ ،و ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮوﯾﺪ

.

Add a little bit of body text

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

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

