
نام:    مدرسه:   

کلاس:    معلم: 

گذرنامه
 هروریم هدایه پک روزی ید،دینکیاری موخه سردوچ  یارتوکاز اس  یامت داخلالک عی ،دینکیم هدافترد اسوت بیکاس  
نیاز ا هدافتاس اب ،رتشیب یمرگرای سرب !دینزب عبرم تم ها،ر هه رایروح فتنست آورداری را بوخه سرو دوچ ید! ایرب

 info@alamedacountysr2s.org  ه و بهتفرگه گرب نیاز ا سکک عی ،مهانگذر نیغذی ااک هخسن ای ارائهربس 
 کرهد یارامش را به سکع ه 4137-459-510 لاارس نمایید. ه را بهحصف نیمه، اانگذر نیزی ااه مجخسن ای ارائهرآدر  ب
 info@alamedacountysr2s.org لیمیا لای ارساه مهانه گذریلک .دییامن شدهایرب یشک عهرک قی ل   واردیمیا

رتوکاس یاراک تدنهاوه خیده  شد! آدرس

برنامه مسیرهای ایمن به مدرسه کانتی آلامدا یک برنامه کمیسیون حمل و نقل کانتی آلامدا )alamedactc.org( بوده و بودجه آن از محل مالیات بر فروش 
محلی کانتی آلامدا،  اقدام B بودجه های منطقه ای، ایالتی و فدرال تامین میشود.

پیاده روی
دوچرخه 
سواری

اسکوتر 
سواری

اسکیت 
سواری

فعالیت بدنی 
در فضای 
سرپوشیده

دوشنبه 
 همسایگی خود 
را کشف کنید!

سه شنبه
جورابهای رنگارنگ و عجیب 
غریبتان را به هنگام پیاده 
روی یا دوچرخه سواری 

نشان دهید!

چهارشنبه
لباس شخصیت مورد 
 علاقه خود از یک کتاب 

را بپوشید!

پنجشنبه
 احمقانه ترین کلاه خود 

را به سرتان گذاشته و به 
همه نشان دهید!

جمعه
با محیط اطراف مهربان 
باشید. سه نوع درخت یا 

گیاه مختلف در همسایگی 
خود را شناسایی کنید.

 هچب اب اط بابتای اررب کانتیواصت دیناوتیا، مدمالآ یرهادونای خاد و اعضوی از خ تانروی هدایپ ماگنه را به   
رواری به صوخه سرو دوچتدیهد ناشن نیالنی ! آاه

  دیناوتیم رتیئوت در AlamedaCoSR2S@ را تگ کریاه گتشه و از هد WalktoSchoolDay# و 
Alameda  هدافتد را در اسوی خاهسکع دیناوتیم نینچمه .دییامن فیسبوکهورگ #WalkandRollWeek 

www.facebook.com/saferoutestoschool :آدر نیدر اسذارگب کارتشبه ا ید County SR2S

info@alamedacountysr2s.org
info@alamedacountysr2s.org
https://twitter.com/alamedacosr2s?lang=en
www.facebook.com/saferoutestoschool
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