Các Lộ trình An toàn đến Trường học ở Cupertino

Thiệp Quảng cáo

(Nội tại)
Thông tin về Chúng tôi
Chương trình Safe Routes 2 School (SR2S) (Các Lộ trình An toàn đến Trường học) của
Cupertino nâng cao sự an toàn cho học sinh bằng cách giảm lượng giao thông và cải thiện tình
trạng đường xá để có thêm nhiều học sinh đi bộ, trượt ván và đi chung xe đến trường!
Chương trình SR2S của Cupertino là một sự hợp tác giữa thành phố Cupertino, Học khu
Cupertino Union, Học khu Fremont Union High School, các trường học ở Cupertino, và văn
phòng của cảnh sát trưởng, để kết hợp cộng đồng trong các vấn đề về sức khỏe và an toàn gây ra
bởi lượng giao thông quá mức.
Cách để Tham gia:
Thực hiện theo danh sách kiểm tra và lựa chọn những cách thức để bạn trở thành một người ủng
hộ và vận động cho chương trình Lộ trình An toàn trong trường học hoặc trong khu phố của bạn!
→ Tăng sự hiểu biết:
Truy cập vào các trang web sau đây:
Saferoutespartnership.org
Cupertino.org/saferoutes
Gia nhập Nhóm Làm việc SR2S của Cupertino
Gửi email đến saferoutes@cupertino.org với yêu cầu tham gia vào nhóm
Ghi tên để nhận được email với những thông tin về chương trình, các sự kiện và cập nhật của
SR2S
( saferoutes@cupertino.org )
→ Truyền miệng đi khắp nơi!
Thêm thông tin về SR2S của Cupertino vào trang web của bạn
Chia sẻ những bài báo về an toàn của SR2S với Cộng đồng Trường học, bạn bè và hàng xóm
Khuyến khích những phụ huynh khác tham gia vào Nhóm Làm việc của SR2S
In các Tờ rơi về những Lộ trình An toàn và phân phát cho bạn bè/hàng xóm!
→ Hãy hành động!
Đạp xe vào cuối tuần để tăng kinh nghiệm và sự nhiệt tình!
Tổ chức một cuộc đạp xe với bạn bè và gia đình!
Khuyến khích con em bạn đi bộ, trượt ván đến trường
Đi bộ hoặc đạp xe đến trường với con em
Đi bộ hoặc đạp xe đến sở làm
→ Hoạch định hoặc Tham dự các Sự kiện:
Tham dự cuộc Đua tài Đạp xe Hàng năm của Cupertino (Annual Bike Rodeo) được tổ chức
vào mỗi mùa Thu
Tham gia vào một cuộc đạp xe có định trước lộ trình trong Thành phố với các con
Xếp lịch cho một buổi thuyết trình về cuộc Đua tài Đạp xe và An toàn khi Đi xe đạp
Tổ chức những ngày đi bộ và trượt ván (thí dụ- “Ngày thứ Tư Đi bộ”)
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Khởi sự đi xe chung, đi bộ chung, hoặc đi xe đạp chung!
Yêu cầu tổ chức một sự kiện SR2S tại buổi tiệc sắp tới của khu phố
Cung cách Hoạt động?
SRS2 của Cupertino gia tăng sự an toàn và sức khỏe của trẻ em qua năm chiến lược sau đây:
1. Giáo dục – Gia tăng giáo dục liên quan đến người lái xe, người đi bộ và người đi xe đạp cho
phụ huynh và học sinh các trường tại Cupertino
2. Khuyến khích – Gia tăng các hành vi vận chuyển tích cực thông qua các chương trình khác
nhau trên toàn thành phố, toàn quan hat và cụ thể trong trường học
3. Đánh giá – đánh giá cung cách đi đến trường và về nhà của học sinh và sử dụng kết quả để
hình thành các mục tiêu của chương trình
4. Kỹ thuật – Thêm cơ sở hạ tầng để cải thiện tính khả thi của việc đi bộ và đi xe đạp ở
Cupertino
5. Thực thi- Cộng tác với các cơ quan thi hành pháp luật để đảm bảo rằng các quy định về giao
thong được tuân thủ
(Ngoại tại)
Giá trị của SR2S:
Các đào tạo về Đua tài Đạp xe và Kỹ năng đi xe đạp “On-Bike”
Các cuộc đi xe đạp trong Thành phố có gia đình đi kèm
Các sự kiện về giáo dục trong việc đi xe đạp
Các video về giáo dục trong việc đi xe đạp
Các bài về những lời khuyên an toàn cho người đi xe đạp, người đi bộ, và người lái xe
Tổ chức các ngày Đi bộ và Đi xe đạp đến trường
Hội thảo về Bản đồ được đề nghị của lộ trình đến trường
Đi bộ xung quanh các trường để kiểm tra
Thuyết trình trong những sự kiện của trường và của Hội Phụ huynh và Giáo viên
Cung cấp giá gác xe đạp cho các trường
Tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh
Và nhiều hơn thế nữa!
Gập Nhân viên của chúng tôi!
Điều phối viên SR2S của Cộng đồng, Chelsea “Bike-Lane” Biklen
Thông tin liên lạc:
Điện thoại: (408) 777-7609
Email: saferoutes@cupertino.org

