
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 10/ 29 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول توقع على تشريع لحماية سالمة أطفال المدارس
  

على تحويل جزء من الغرامات المفروضة على التجاوز غير القانوني عن حافالت   S.4661 / A.7330ينص التشريع  
مدرسية إلى برنامج التدريب الشامل على السالمة لسائقي الحافالت المدرسية لدراسة وتعزيز القضايا المتعلقة بالسالمة في 

  الحافالت المدرسة
  

الذي ينص على تحويل جزء من الغرامات الصادرة على  S.4661 / A.7330وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم التشريع 
التجاوز غير القانوني عن الحافالت المدرسية إلى برنامج التدريب الشامل على السالمة لسائقي الحافالت المدرسية لدراسة 

هدف هذا التشريع إلى وتعزيز القضايا المتعلقة بسالمة الحافالت المدرسية وإنشاء صندوق لتوعية سائقي الحافالت المدرسية. ي
  ثني سائقي السيارات عن التجاوز غير القانوني عن الحافالت المدرسية المتوقفة، وبالتالي زيادة السالمة ألطفال المدارس.

  
قالت  "إن الحفاظ على سالمة أطفالنا هو األولوية األولى إلدارتي ونتخذ خطوات على كل الجبهات لضمان قيامنا بذلك،" 

"يجب أن يتحلى السائقون بوعي أفضل عند التجاوز عن حافلة مدرسية متوقفة، لكننا نرى هذه المشكلة  الحاكمة هوكول.
ا التشريع الذي يعزز التدريب لسائقي الحافالت المدرسية ويحمي كذلك األطفال مراًرا وتكراًرا. أنا فخورة بالتوقيع على هذ 

  المسافرين من وإلى المدرسة."

  
يدعو هذا التشريع إلى تصميم وتنفيذ برنامج تعليمي عام لتوعية السائقين حول مخاطر التجاوز عن حافلة مدرسية وتعزيز  

أيًضا صندوق توعية لسائقي الحافالت المدرسية  S.4661/A.7330السالمة في الحافالت المدرسية. يؤسس التشريع 
ويوجه بتحويل الغرامات المفروضة على التجاوز عن حافلة مدرسية إلى هذا الصندوق الستخدامها في توفير منح لدراسة هذه  

ى تمويل برنامج التعليم  القضية ووضع مقترحات للحد من عدد المخالفات وتعزيز السالمة في الحافالت المدرسية، باإلضافة إل
  العام الذي سبق ذكره.

  
"أشيد بالحاكمة هوكول لوضعها التالميذ في المقام األول! تعتبر سالمة طالبنا أولوية منذ لحظة   قال السيناتور كيفين باركر:

ز غير القانوني عن  دخولهم الحافلة المدرسية للذهاب إلى المدرسة. سينجح هذا العمل ليس فقط في ثني السائقين عن التجاو
حافالت مدرسية متوقفة، ولكنه أيًضا يتخذ نهًجا إضافيًا لتمويل تدريب سائقينا الذين ينقلون أطفالنا من المدرسة وإليها كل  

  يوم."
  

"ال يزال التجاوز غير القانوني عن الحافالت المدرسية يمثل مشكلة خطيرة   قال عضو الجمعية التشريعية وليام ماغناريلي:
في والية نيويورك. سيعمل هذا التشريع جنبًا إلى جنب مع القانون الجديد الذي يسمح بالتقاط صور للتجاوز غير القانوني  

  للمساعدة في توعية السائقين ضد هذا السلوك الخطير."
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