మ��ంత �ెల�సు��వడం ��రక� సంద�� చం��:
CUPERTINO.ORG/SAFEROUTES

సుర��తం�ా ఉండట���� �ట�్కల�
1. ��మ్మ���ా��డ్
� �ేయం�� మ��య�అలర్�
ట �ాఉండం��!
ట
2. �����ంగ్ �ే��టప�ప్డ�ట���
� �ంగ్ �ేయవదుద్ .

ల �మ్మ�న్ చూ�ాత్ ర� ���ంచవదుద్ ; క�
3. �ై�వర��
డ�గ�ం��
�����టప�ప్డ�ల���కదల����� మ�ందు కంట��� సంపర్కం క��� ఉండం��.
4. �����ంగ్ �ే��టప�ప్డ� జ���, త�� ఆక�ల� మ��య� ��వ్��ంట్లను
గమ�ంచం��.

5. ��డ�్డ��ౖ సరళ��ఖల� ���డ్ �ేయం�� త��్వ�ా �ె�ౖవర్లను �మ్మ�న్
చూడగల�గ���ర� మ��య� �ర� ఎంత దూరంల� ఉ��న్ర��
�షయ��న్ ఊ��ంచగల�గ���ర�.
6. �ార్్క �ేయబడ్డ �ార్ల నుం� క�సం మ�డ� అడ�గ�ల దూరంల�
ఉండం�� (�ార� �ో ర� ��్వ�ా తగలక�ం�� ప��హ��ంచ�����).

7. �����ంగ్ �ే��టప�ప్డ� ప్ర�ాశవంత���న రంగ� క���న, �����
�్ల ్టవ్
దుసుత్ల� ధ��ంచం��.

ౖ �
8. మ��ంత బ��ా క��ించడం ��రక� � బ�ౖక� మ�ందు �ెల్లట� ల�ట
మ��య� � బ�ౖక� ��నక ఎర�ట� ల�ౖట�ను ��స్��్ల �ేయం��.
9. ఇర����న �ధుల�్ల పక్కపక్క�� ���
� �ంగ్ �ేయవదుద్.

10. మ�� ��ౖ�్ల స్
� ్ట ల��� �ాద��ర���� ��ట�టప�ప్డ� �ర� ఎక్కడ
ఉ��న్ర� �ె�యజ�య����� ‘‘� క���/ఎడమ’’ అ� అరవం��.
11.

�ాధయ్���నంత వరక� � �ేత��న్ �య్ం��ల్బ�ర్��ౖ ఉంచం��.

12. �����ంగ్ �ే��టప�ప్డ� ఇయర్ బడ్స్ ఉప���ంచవదుద్/సం��తం
�నవదుద్.

13. �����ంగ్ �ే��టప�ప్డ� ��ల�్మట్ ల�ట్
ౖ మ��య� �ర�ర్
ఉప���ంచం��.

14. �ర� ��డ్
� �ా్రరం�ంచ����� మ�ందు �ర్వహణ సమసయ్ల�
ఏ����� ఉ��న్య� అ� � బ�ౖక్� �ెక్ �ేయం��.
15. � బ�ౖక్� �ార్్క �ే�ినప�ప్డ� �ాధయ్���నంత వరక� ల�క్
�ేయం��.

ట�్ర�ిక్ చట�్టల�
1. అనన్��ళల� క��� స���న �ా్ట�ప్ మ��య� బ��ల్ ఉనన్
��ల�్మట్ ధ��ంచం��.

2. ట�్ర�ిక్ ��శల��� ���డ్ �ేయం��.

3. అ�న్ �ా్టప్ ��ౖన్ల వదద్ ఆగం�� మ��య� ట�్ర�ిక్ �ిగన్ల్స్
�ాట�ంచం��.
4. �����ంగ్ �ే��టప�ప్డ� ��వలం 1 ఇయర్ బడ్ మ�త్ర��
అనుమ�ంచబడ�త�ం��.

5. మల�ప� �����టప�ప్డ� మ��య� ఆ��నప�ప్డ� స���న
�య్ండ్ �ిగన్ల్స్ ఉప���ంచం��.
6. �ా�స్�ాక్ల�్ల � బ�ౖక్ల���ాట��ా నడవం��.

7. Cupertinoల� 12 సంవతస్�ాల� ల��� అంతకంట�
తక�్కవ వయసుస్ �ిల్లల� మ�త్ర�� ��ౖడ్�ాక్ల�్ల �����ంగ్
�ే��ందుక� అనుమ�ంచబడ�త�ం��.

8. ��డ�్డ మ��ంత ఇర�క��ా ఉనన్ప�ప్డ� బ�ౖక్ల� మ��య�
�ార�్ల పక్కపక్క�� సుర��తం�ా ���్ల �ందుక� అనుమ�ంచడం
��రక�, ��ౖ�్ల స్
� ్ట చట్ట బదధ్ ం�ా ల�ౖన్� ప్ర���ం� మధయ్ల� ���డ్
�ేయవచు్చ.
9. �ా�స్�ాక్ల�్ల, �ాక్��ల��ౖ�� మ��య� నడకమ��ాగ్ల�్ల
�ాద��ర�ల� క�����ప
ౖ �న ఉం���.
10. �ాద��ర�ల� �జయవంతం�ా ��ట�ంత వరక�
�ా�స్�ాక్ల ��ంబ�� మ�ందుక� ��ళ్లవదుద్.
11. మ�రగ్ ంల� ఇతర ��డ�్డ య�జర్లక� క�����ౖప�న
��్రవను ఇవ్వం�� (���ల� ��ౖ��ళ్ల �, �ట��స్ట ుల� మ��య�
�ాద��ర�ల� క��� �ేర్చబ�� ఉంట�ర�).

