XE BUÝT QUY TẮC
Cưỡi xe buýt trường học là một đặc ân-không phải là một quyền. Hành vi không đúng cách có thể dẫn đến một sinh viên
đang được gỡ bỏ từ cưỡi xe buýt hoặc trên một cơ sở tạm thời hoặc vĩnh viễn. Bất kỳ vi phạm cam kết của một sinh viên
trên một xe buýt huyện thuộc sở hữu hoặc hợp đồng sẽ bị trừng phạt theo cùng một cách như là nếu việc vi phạm đã
được cam kết của học sinh được chỉ định trường. Xe buýt là một phần mở rộng của lớp học và hành vi sai trái sẽ không
được dung thứ. Hai (2) kỹ thuật số máy ảnh đang trên mỗi xe buýt để ghi lại các hoạt động xảy ra trong suốt xe buýt và
xe buýt cửa.
1) Tài xế xe buýt là phụ trách. Sinh viên phải tuân theo trình điều khiển.
2) Học sinh là đi xe của họ xe buýt được giao.
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TRÁCH NHIỆM CHO SINH VIÊN
Chờ đợi để hội đồng quản trị một xe buýt
Đến nơi tại trạm xe bus (5) phút trước thời gian theo lịch trình của bạn. Xe buýt phải rời khỏi lúc thời gian được chỉ định.
Chờ đợi cho đến khi các điểm dừng xe buýt.
Đứng cũng từ đường phố như phương pháp tiếp cận xe buýt.
Hình thức một dòng yên tĩnh, thống nhất để hội đồng quản trị.
Xả rác hoặc làm hư hại tài sản trên hoặc gần xe buýt bị cấm. Giữ vỉa hè rõ ràng của cuốn sách, quần áo và bài viết khác.
Quan sát tất cả các quy tắc của tiến hành quản sinh viên hành vi (xem sổ tay sinh viên và tiêu chuẩn của tiến hành dạng).
Báo cáo để phụ huynh/giám hộ chính, bất kỳ nghi ngờ người hoặc các hoạt động.
Vẫn còn với nhóm và không nói chuyện với người lạ hoặc nhận được vào người lạ của car.

Cưỡi xe buýt
1. Được ngồi ngay lập tức và vẫn phải đối mặt với phía trước. Vẫn ngồi cho đến khi xe buýt đến ngừng của bạn và bạn nhận
được hướng dẫn để lấy.
2. Giữcuốn sách và tất cả các cá nhân tìm trong vòng của bạn. Chặn lối đi.
3. Vật nuôi và vật nào không được phép trên bus.
4. Mở rộng cánh tay, chân hoặc đầu ra khỏi xe buýt cấm.
5. Ném đối tượng trên xe buýt hoặc ra khỏi cửa sổ đều bị cấm.
6. Điệp khúc từ lam sao lang hoặc nói chuyện với trình điều khiển xe buýt ngoại trừ trong một trường hợp khẩn cấp.
7. Giả mạo với hoặc làm hư hạithiết bị xe buýt đều bị cấm. Sinh viên và/hoặc phụ huynh/người giám hộ sẽ được tổ chức chịu
trách nhiệm dưới.
8. Chiến đấu, đẩy, shoving hoặc tạo ra rối loạn lớn bị cấm.
9. Hút thuốc, ăn và uống không được phép.
10. Vị trí thùng rác trong receptacle cung cấp gần phía trước của bus.
11. Sử dụng báng bổ hay tục tĩu cử chỉ cấm.
12. Mang vũ khí hoặc nguy hiểm cụ nào đều bị cấm.
13. Được nhận thức được rằng Blue Springs, độc lập hay Lees Summit cảnh sát có thể dừng lại và tìm kiếm bất kỳ chiếc xe buýt
bất cứ lúc nào cho khoản mục bất hợp pháp. Học sinh tìm thấy vũ khí, rượu, thuốc, vv sẽ bị bắt.
14. Quan sát tất cả các quy tắc của tiến hành sinh viên quản lý hành vi.
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Trách nhiệm của cha mẹ
Đọc, thảo luận và xem xét lại bản tin này và giao thông vận tải phần Cẩm nang học sinh.
Khuyến khích trẻ em của bạn để quan sát nguyên tắc tất cả được thành lập.
Nhận biết của bạn tài xế xe buýt.
Báo cáo cho giao thông vận tải tỉnh (816-224-1385) bất kỳ lưu lượng truy cập liên quan đến mối nguy hiểm hoặc vi phạm bất
kỳ chiếc xe buýt quan sát điều hành carelessly.
Báo cáo tất cả các quan sát hành vi sai trái trên school bus và điểm dừng xe buýt để hiệu trưởng.
Đặt nhận dạng em nơi tài xế xe buýt có thể lấy lại, nếu cần thiết.
Báo cáo với cảnh sát bất kỳ người lạ quan sát tại hoặc gần xe buýt chọn lên/thả ra điểm.
Thấy rằng trẻ em tại trạm xe bus năm (5) phút trước khi xe buýt được lên kế hoạch để đi đến.
Tham khảo Cẩm nang cho sinh viên và Ban chính sách để thông tin cụ thể hơn.

