Join the Fun!

The Alameda County Safe Routes to Schools
(SR2S) Program works in schools across the county

to develop school travel programs that make sense
for their communities. We work to:
• Teach kids the basics of walking, biking,
and taking transit,
• Make walking and biking to school fun with
special events, and
• Help communities identify traffic investments
to make their communities safer.

Start the School Year Strong!

Hey parents!

Did you know that
your school is part
of the Alameda
County Safe Routes
to Schools Program?

Read on to find
out more about
the program, what
it means for your
child, and how you
can get involved.

Cut here and use as a bookmark!

You and your student can get active together
with S2RS activities before, during, and after the
school day. Look for these fun events throughout
the year:
• Group walks and bike rides
• Free bike repair
• Bike and pedestrian safety classes
• International Walk and Roll to School (October)
• Golden Sneaker Contest (February)
• And more!

For upcoming events at your school, or to learn
how to start or join a Walking School Bus or Bike
Train, email info@alamedacountysr2s.org
To get regular updates about our work, sign up for
our newsletter at tinyurl.com/SR2Sparent
Follow us on Facebook (facebook.com/
saferoutestoschool) and Twitter (@AlamedaCoSR2S)
to get the latest news as it happens!

The Alameda County Safe Routes to Schools Program is a program of the Alameda County Transportation Commission
(alamedactc.org) and is funded with Alameda County’s local sales tax Measure B, regional, state and federal funds.

Color me in!

Read about
the program
in another
language:
• Tagalog
• Tiếng Việt
• 简化字
• یسراف

Use your favorite colors,
and add in your own
unique elements, like
flowers in the basket,
streamers, a bike horn −
whatever you like!

Ready to
get going?
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به سرگرمی بپیوندید!

برنامه مسیرهای ایمن رفتن به مدرسه (Safe Routes to
 )Schools, SR2Sدر کانتی آلامدا ضمن همکاری با مدارس

سراسر کانتی ،به توسعه برنامههای رفتو آمد به مدرسه میپردازد
بهشکلی که برای جوامع آنها کارآمد باشد .ما در جهت اهداف زیر
تلاش میکنیم  :
• آموزش اصول اولیه پیادهروی ،دوچرخهسواری ،و استفاده از
وسایل حملو نقل،
• جذاب کردن پیادهروی و دوچرخهسواری به سمت مدرسه با
رویدادهای ویژه ،و
• کمک به جوامع در شناسایی سرمایهگذاریهای ترافیکی به
منظور امن تر کردن جوامع خود.

میدانستید مدرسه شما
عضو «برنامه مسیرهای
ایمن رفتو آمد به
مدرسه» است؟

با خواندن مطالب بیشتر،
در مورد برنامه و تأثیر
آن روی فرزند شما و
همچنین روش مشارکت
در آن آگاه شوید.

شما و دانشآموزتان همراه هم میتوانید با فعالیتهای  SR2Sقبل
از روز مدرسه ،طی آن و بعد از آن فعال باشید .این رویدادهای
جذاب را در طول سال مد نظر قرار دهید:
• پیادهروی و دوچرخه سواری گروهی
• تعمیر رایگان دوچرخهها
• کلاسهای ایمنی دوچرخه سواران و عابران پیاده
•	روز بینالمللی ( Walk and Roll to Schoolاکتبر)
•	مسابقه کتانی طلایی (فوریه)
• و موارد دیگر!

ت
آمادهاید که دس 
بهکار شویم؟
درمورد این
برنامه به زبانی
دیگر مطالعه
نمایید:
• Tagalog
• Tiếng việt
• 简化字
• فاریس

برای اطلاع از رویدادهای پیش رو در مدرسه ،یا آگاهی از نحوه
شروع یا عضویت در برنامه «همراهی دانشآموزان در مسیر پیاده
یا دوچرخه به مدرسه» (،)Walking School Bus or Bike Train
به آدرس  info@alamedacountysr2s.orgایمیل ارسال کنید.
برای دریافت به روزرسانیهای منظم درخصوص فعالیتهای ما ،در
خبرنامه ما به آدرس  tinyurl.com/SR2Sparentثبت نام کنید.
ما را در فیسبوک(  )facebook.com/saferoutestoschool
و توییتر(   @AlamedaCoSR2S)دنبال کنید تا از آخرین اخبار ب ه
محض وقوع باخبر شوید  !

برنامه مسیرهای ایمن رفتن به مدرسه  )Alameda County Safe Routes to Schools Program (در کانتی آلامدا یک برنامه Alameda
 County Transportation Commission (alamedactc.org)بوده و بودجه آن از طریق «اقدام  »Bمالیات بر فروش محلی کانتی آلامدا و
بودجه های منطقهای ،ایالتی و فدرال تأمین میشود.

ک مارک استفاده کنید!
از اینجا برش دهید و بهعنوان بو 

سال تحصیلی را با قدرت
شروع کنید!

والدین گرامی،
سلام!

