BEZPIECZEŃSTWO
DZIECI TO WSPÓLNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE:
ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO W DOMU
Upewnij się...
• Dopilnuj, aby nawet małe dziecko umiało podać
swoje imię i nazwisko, imiona i nazwisko  rodziców
lub opiekunów, domowy numer telefonu oraz adres.
• Uświadom dziecko, że nigdy nie powinno rozmawiać
z nieznajomymi ani wpuszczać ich do domu.
• Naucz dziecko, jak zadzwonić na numer 911 w
razie nagłego wypadku i upewnij siê, Òe dziecko ma
dostêp to telefonu domowego.
• Wiedz, jak nazywają się koledzy twojego dziecka.
• Dopilnuj, aby dziecko nie było poza domem po
dozwolonej godzinie.
• Bądź świadomy tego, co twoje dziecko robi na
internecie.
• Rozmawiaj z dzieckiem i wysłuchuj go. Dzieci mogą
cierpieć nic o tym nie mówiąc, kiedy są zastraszane,
prześladowane, rekrutowane przez gangi lub stają
się ofiarami negatywnej presji rówieśników.  

ABY ZAGWARANTOWAÆ BEZPIECZNĄ DROGĘ
DO SZKOŁY
Naucz dziecko aby…
• Przejścia najbezpieczniejszą drogą do i ze szkoły.  
Zaprowadź dziecko do szkoły lub upewnij się, że
pokona tę trasę z kolegą lub koleżanką jeśli to
możliwe.
WA¯NE TELEFONY
Telefon alarmowy.................................911
Centrum Bezpieczeñstwa Uczniów
(dziaûa 24/7)............................................(773) 553-3335
Ochrona Uczniów i sprawy
z Rozdziału IX.......................................(773) 535-4400
Centrum Wsparcia dla Rodziców.......(773) 553-3772
Edukacyjne Zasady i Procedury....(773) 553-1216
Usługi Transportowe dla Uczniów......(773) 553-2860
Telefon do szko³y dziecka
Telefon do przewoźnika
autobusowego

• Obejrzało się w obie strony przed przejściem przez ulicę.
• Nie zakładało słuchawek ani nie rozmawiało przez
telefon idąc ulicą do szkoły.
• Dziecko nigdy nie powinno rozmawiać ani wsiadać
do samochodu nieznajomych, nie wolno mu również
akceptować czegokolwiek od nieznajomych.
• Uważało na nadjeżdżające pociągi, ruch uliczny i
nigdy nie przechodziło przez tory, kiedy mrugają
światła ostrzegawcze lub jest opuszczony szlaban.
• Nigdy nie spacerowało wzdłuż torów lub na skróty
przez alejki z tyûu domu (alleys).
• Unikało dotykania nieznanych zwierząt. Dziecko
powinno natychmiast poinformować dorosłych o
ugryzieniach.
• Przechodziło przez ulicę w wyznaczonym miejscu,
na zielonym świetle lub w miejscu wyznaczonym
przez szkołę.
• Stosowało się do instrukcji dyżurnych ruchu.
• Unikało opuczonych obiektów/bydynków.
• Nigdy nie dotykało igieł lub innych podejrzanych i
niebezpiecznych przedmiotów.
• Było świadome bezpiecznych miejsc do schronienia
się w okolicy.
• BâdÎ uwaÒny na drodze do autobusu szkolnego
• Nigdy nie dotykaûo kabli lub puszek elektrycznych.
• Nigdy nie wskakuj na tyû ruszajâcych pojazdów.

ABY ZAGWARANTOWAÆ BEZPIECZNY PRZEJAZD AUTOBUSEM DO SZKOŁY
Naucz dziecko, żeby…
• Było na przystanku na pięć minut przed
wyznaczonym czasem.
• Czekało na autobus na poboczu.
• Uważało na nadjeżdżający autobus.
• Nigdy nie szûo lub biegło przed autobusem.
• Przestrzegało zasad podczas jazdy i słuchało
kierowcy i asystenta.
• Korzystało z pasów bezpieczeństwa w czasie
całego czasu jazdy.
• Było uprzejme w stosunku do wszystkich pasażerów.
• Znajdowało się w bezpiecznej odległości od
autobusu (przynajmniej 10 stóp z przodu autobusu i
6 stóp z prawej i lewej strony.)
• Nigdy nie szło za autobusem.

ABY BEZPIECZNIE ZAWIEŹĆ DZIECKO DO
SZKOŁY
Jeśli Ty wozisz dziecko lub dziecko samo prowadzi
samochód do lub ze szkoły…
• Zawsze korzystaj z pasów i korzystaj ze słuchawek
rozmawiając przez telefon komórkowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami.
• Wsadzaj i wysadzaj dziecko w wynaczonych
miejscach.
• Dopilnuj, aby dziecko zawsze wsiadało i wysiadało
przed szkołą od strony chodnika.
• Nie prowadź pojazdu ani nie jedź z kierowcą
będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Parkuj samochód tylko w miejscach przeznaczonych
dla rodziców lub uczniów.

ABY STWORZYĆ BEZPIECZNE WARUNKI W
SZKOLE
Bądź aktywnym rodzicem:
• Odprowadzaj dziecko do autobusu oraz odbieraj je po
południu z przystanku autobusowego.
•   Znaj nazwisko dyrektora szkoły i nauczycieli dziecka.
• Zapoznaj się z planem lekcji i kalendarzem szkolnym.
• Udostępnij szkole telefony do ciebie.
• Porozmawiaj z nauczycielami dziecka, jeśli masz
uwagi na temat bezpieczeństwa w szkole oraz ustal
jak możesz pomóc w jego zapewnieniu.
• Rozmawiaj z dzieckiem na temat zasad postępowania
objętych regulaminem ucznia w CPS oraz wspieraj te
zasady.
• Pracuj ochotniczo na rzecz szkoły.
• Udzielaj się w grupie rodziców dyżurnych.
• Zgłaszaj dyrektorowi niepokojące sytuacje w budynku
szkoły lub jej sąsiedztwie.

ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO W OKOLICY
Bądź częścią społeczności poprzez:
• Przyłączenie się do lokalnego programu CAPS.
• Współuczestniczenie w programie grupowego
odprowadzania dzieci w okolicy.
• Zgłaszanie na policję podejrzanej aktywności w
okolicy.
• Utworzenie lub uczestniczenie w programie
wzajemnej sąsiedzkiej obserwacji dla celów
bezpieczeństwa.
• Wybranie domu lub apartamentu, w którym
dziecko mogłoby poszukać schronienia w razie
niebezpieczeństwa.
• Wysłuchiwanie prelekcji na temat gangów.
• Posiadanie umiejętności zidentyfikowania symboli
gangów.
• Usuwanie graffiti ze swojej posesji najszybciej jak
moźliwe.

