SR2S అంట� ఏ�ట�?

మ� �ిబ్బం��� కల�సు��ం��!

బ�ౖక్ �����ల� మ��య� ఆన్ – బ�ౖక్
��ౖప�ణ�య్ల ట��ంగ్
ౖ�
ల�
�ిట� – పరయ్��కష్ణ�� క���న �ాయ్��
బ�ౖక్ ���డ్ల�
కమ�య్�ట� ��ౖ��ల్ ఎడ�య్��షన్ ఈ��ంట్ల�
బ�ౖక్ ఎడ�య్��షన్ ����ల�

SR2S కమ�య్�ట� ��
ఆ��్డ��టర్, �ె�స్య� బ�ౖక్లే

బహ�ళ – ��ష ��ౖ�్ల స్
� ్ట , �ాద��ర�డ�,
మ��య� �ట��స్్ట ���్ట ీ మ�నుయ్వల్స్
సూ్కల్ �ేస్క� ఆరగ్ ��ౖజ్్డ �ాక్ అండ్ బ�ౖక్

�ి�ారసు �ేయబడ్డ ర�ట్ ట� సూ్కల�
మ�య్ప్ తయ��� వర్్క�ాప్ల�
సూ్కల� ��ౖట�ల�్లనూ మ��య� �ాట�
చుట�్టపక్కల �ాక్ ఆ��ట్ల�
PTA మ��య� సూ్కల� ఈ��ంట్
ప్రజంట�షన్ల�

�ాంట�క్్ట సమ���రం:
�� న్: 408-777-7609
ఇ���ల్:
saferoutes@cupertino.org

సూ్కళ్ల ��రక� బ

ి �య్ర�ధ్లక� ఉ�తం�ా ��ల�్మట్ల�
�
ఇవ్వడం
మ��య� ఇం�ా ఎ��న్!

��బ్:
www.cupertino.org/saferoutes
ఇ���ల్:
saferoutes@cupertino.org

మ� గ���ం�
Cupertino ��ఫ్ ర�ట్స్ 2 సూ్కల� (SR2S) �ారయ్క�మం

ట�్ర�ిక్� త��గ్ంచడం మ��య� ��డ�్డ ప���్థ ిత�లను
��ర�గ�పరచడం ��్వ�ా ���య్ర�్థల భద్రతను ��ం�� ం��సత్ ుం��,
అందువల్ల ఎక�్కవమం�� ���య్ర�్థల� సూ్కల�క� నడవడం,
�ార�, మ��య� �ార�ప�ల్ ��్వ�ా �ేర���వచు్చ!
Cupertino SR2S అ���� Cupertino నగరం, Cupertino
సూ్కళ�
్ల , �ీ్రమ�ంట్ య��యన్ ���సూ్కల� ���్ట ిక్
� ్ట, Cupertino
య��యన్ సూ్కల� ���్ట ిక్
� ్ట, మ��య� �ాం�� �ా�ా్ల కంట�్ర ����ఫ్
ఆ�ీసు మధయ్ ఒక ��గ�ా్వమయ్ �ారయ్క�మం. ఇ�� అ��క
�ాహ��ల ట�్ర�ిక్ వల్ల క��� ఆ��గయ్ మ��య� భద్ర��
సమసయ్లను ప��ష్క��ం�ేందుక� కమ�య్�ట�� ఏ��కృతం
�ేసత్ ుం��.

ఎల� �మగన్ం
�ా�ా�
�ెక్�స్్ట � అనుస��ంచం�� మ��య� � సూ్కల� ల���
�� ర�గ� �ా్రంతంల� ��ఫ్ ర�ట్స్ సల���ర�డ �ావడం
��రక� ఉనన్ మ��ాగ్లను ఎంచు��ం��.
� ��ల�డ్జ్ ��ంచు��ం��

��గ�వ ��బ్��ౖట్లను సంద��్శంచం��:
Saferoutespartnership.org

www.cupertino.org/saferoutes

Cupertino SR2S వ��్కంగ్ గ�
� ప�ల� �ేరం��.
� ఆస��త్�� Saferoutes@cupertino.orgక�
ఇ���ల్ �ేయం��!

SR2S �� ్ర �ా�మ్ సమ���రం, ఈ��ంట్ల�,
మ��య� అప్�ేట్ల�� ఇ���ల్స్ అందు��వడం
��రక� ��న్
ౖ అప్ �ేయం��
(saferoutes@cupertino.org)

ఎల��మగ ం �ా�ా�
��ట� ప్ర��రం �ేయం��

SR2S గ���ం�న సమ����ా�న్ � ��బ్��ౖట్క�
జ���ంచం��
SR2S ���్ట ీ ఆ��్టకల్ గ���ం� � సూ్కల� కమ�య్�ట�,
��న్��త�ల�, మ��య� �� ర�గ��ా���� పంచు��ం��.

SR2S వ��్కంగ్ గ�
� ప�ల� �ే���ధం�ా ఇతర
త�్ల దండ�్రలను �� ్ర తస్��ంచం��
��ఫ్ ర�ట్స్ ��్ల యర్లను �ి్రంట్ �ే�ి, �ాట��
��న్��త�ల� మ��య� �� ర�గ��ా���� ఇవ్వం��!

ప� �ా�
ర రం�ంచం��!

అనుభవం మ��య� ఉ��స్��న్ ��ంచడం ��రక�
�ారంత�ాల�్ల బ�ౖక్ ���డ్ �ేయం��!

� ��న్��త�ల� మ��య� క�ట�ంబసభ�య్ల�� బ�ౖక్
���డ్ ఏ�ాప్ట� �ేయం��!

ఇ�� ఏ�ధం�ా
ప��ేసత్ ుం��?
CUPERTINO ��ఫ్ ర�ట్స్ 2 సూ్కల� అ���� ��గ�వ
����్కనన్ ఆర� వ�య్�ల ��్వ�ా �డ్డ ల భద్రత మ��య�
ఆ���ాయ్�న్ ��ంచుత�ం��

అవ�ాహన:
Cupertino సూ్కళ్ల క�
�జర��య్ ���య్ర�్థల�
మ��య� �ా�� త�్ల దండ�్రలక�
�ట��స్్ట, �ాద��ర�ల�
మ��య� ��ౖ�్ల స్
� ్ట భద్ర��
అవ�ాహన ��ంచడం.

��్ర ��స్హం:
��ధ నగర�ా��, ���్ట ిక్
� ్ట
�ా�� మ��య� సూ్కల�
���ధ్ష్ట �ారయ్క�మ�ల
��్వ�ా ���య�త్మక
ర�ాణ� ప్రవరత్ నలను
��ంచడం.

మ��ంప�:
Cupertinoల� ���య్ర�్థల�
ఏ�ధం�ా సూ్కల�క� వసుత్��న్ర�
మ��య� ��ళ�త���న్ర��
�షయ��న్ ల���్కంచడం
మ��య� మ��ంప� �ేయడం
మ��య� �ారయ్క�మ�ల ల��య్లను
ఒక ఆకృ� క�ప్ంచడం ��రక�
ఫ���లను ఉప���ంచడం.

ఇం����ంగ్:
Cupertino �క్క న���ే
��ళ్లగలగడం మ��య�
బ�ౖక్��ౖ ��ళ్లగలగ���న్
��ర�గ�పరచ�����
మ��క సదు�ాయ��న్
జ���సత్ ుం��.

� �డ్డ ల� సూ్కల�క� నడవడం ల��� �ార�ల�
���్ల �ందుక� �� ్ర తస్��ంచం��.
� �ిల్లల�� సూ్కల� నడవడం ల��� బ�ౖక్ ���డ్
�ేయం��!
ప��� న�����ళ్లడం ల��� బ�ౖక్��ౖ ��ళ్లం��!

ఈ��ంట్ ల��ాల న్ �ేయం�� ల����జర�అ వం��

Cupertino �ా�� క బ�ౖక్ �����ల��ాల� నం�� ( ర�
�ాల్ ల�జర�గత
� �ం��)
� �ిలల ల�� �ాల న్డ �ిట� బ�ౖక్ ��డ్
� ల��ేరం��.
బ�ౖక్ ����� ల��� బ�ౖక్ ���ీట
�ేయం��.

రజంట�షన్ ��డూ ్ల

��ల�ా�� �ాక్ మ��య���ల్ �ేలను �ర్వ��ంచం��
(ఉ��. ‘‘బ�ధ�ారం నడవడం’’)
��ౖబర్హ�డ్ �ార�ప�ల్, �ా��ంగ్ �ార్ప�ల్, ల���
బ�ౖక్ప�ల్ �ా్రరం�ంచం��!
�తర��ాత బ�
్ల క్ �ా��్టల� SR2S అభయ్��ద్ం చం��! !

అమల�:
ట�్ర�ిక్ �బంధనల�
�ాట�ం�ేల� చూడటం
��రక� చట�్టల� అమల�
�ే�� సంస్థ ల� సహ�ారం
��రపడం.

ఈ�� ్వట� :
��ర�ల� అందర� క���
�ాల�గ్� SR2S చరయ్ల
��్వ�ా ల�భం �� ం�ేల�
చూడటం.

