پیشینه سرویس مدرسه
اولین وسیله سرویس مدرسه کالسکهای بود باا ررییا  25نفار کاه باه
وسیله اسب حرک میکرد در حدود سال  1886توسط  Wayne Worksدر
انگلستان ساخته شد و به تدریج در نقاط دیگر جهان نیز رواج یای که منجر
به راهاندازی کارخانه ساخ کالسکه مدرسه در آمریکا شد .در سال  ،1914باا
ایزایش محبوبی خودروها ،خودرویی به عنوان سرویس مدرسه طراحای شاد
که سرع حملونقل داناشآماوزان را ایازایش داد .تاا یایش از دهاه 1930
اتوبوسهای مدرسه بیشتر وسیله نقلیهای با هدف جابهجاایی داناشآماوزان و
یس از آن استانداردهایی جه ایزایش ایمنی برای این اتوبوسها تعریف شد.
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سرویس مدرسه در کانادا
در کانادا تمام وسایل نقلیه مسئول جابهجایی دانشآموزان مانند اتوبوس،
ون ،مینیون و  ...دارای حریم و قوانینی هستند که میبایس از سوی رانناده
و سایر شهروندان و رانندگان رعای شوند.
ایمنی خودرو :ایمنی دانشآموزان برای طراحان و ساازندگان خودروهاای
سرویس مدرسه اهمی بسیاری دارد .اتوبوسهای مدرسه دارای شاسی و بدنه
بسیار قوی هستند ،موتور این اتوبوسها در قسم جلو کار گذاشاته میشاود
که در زمان برخوردهای مقابل ضربه ناشی از تصادف را تا حاد بسایار زیاادی
میکاهد.
ضوابط تردد :استفاده از چراغهای هشدار دهنده در زمان توقف اتوبوسها
و سوار و ییاده شدن دانش آموزان ،باز شدن اتوماتیک تابلوی ایسا از سام
چپ اتوبوس ،باز شدن یک بازوی دو متری در جلوی اتوبوس که مانع از ورود
ناگهانی به خیابان میشود.

سرویس مدرسه در آمریکا
در آمریکا اداره حملونقل مسئول تامین اتوباوس مادارس دولتای اسا ،
ایستگاه اتوبوسرانی در شهرها و ایاالت مختلف ،این خدمات را به طاور مان م
ارایه میدهند که دانشآموزان با ثب نام در این سیستم و ارائه یرم درخواس
طبق قوانین موجود خدمات دریای میکنند ،عالوه بر سرویس روزانه مدارس
این اتوبوسها وریفه حملونقل دانشآموزان در برنامههای ورزشی ،سافرها و
اردوهای علمای و تفریحای را نیاز بار عهاده دارناد .ماموریا ایان بخاش از
حملونقل ارائه امنتارین و باه فاریهتارین سارویسدهای باه ایان گاروه از
شااهروندان جامعااه اساا  .در فااورت گاازارن تخلااف رانناادگان از سااوی
دانش آموزان به مدرسه و تایید فح گزارن ،بسته به ناو تخلاف تمهیادات
الزم جه تذکر به راننده انجام میگیرد و در فورت تکرار یاا شادت تخلاف،
راننده از کار تعلیق شده و مسئولی خدماتدهی به داناشآماوزان بار عهاده
اداره حملونقل خواهد بود.
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سرویس مدرسه در انگلستان
با توجه به سیاس هیأت آموزن و یرورن لندن حملونقل دانشآماوزان
تح قوانین و مقررات دولتی و به فورت منطقهای ارائه مایشاود کاه هادف
افلی این خدمات کمک به دانشآماوزان بارای ریا و آماد باه مدرساه باه
شیوه ای کارآمد ،امن و با فریه اقتصادی اس  .خدمات سرویس مدرسه مطابق
با یافله محل سکون دانشآموزان نسب به مدرسه ارائه میگردد و به نسب
سن و گروه تحصیلی مسای مشخص و قوانینی کارآمدی در این زمینه وجود
دارد ،دانشآموزان ساکن در یافله نزدیک به مدرسه (طباق قاوانین موجاود
بدون نیاز به سرویس مدرسه و به فورت ییاده به مدرسه ری و آمد خواهناد
داش .

سرویس مدرسه در استرالیا
در کشور استرالیا حملونقل دانشآموزان به دو شیوه حمل با اتوبوس (در
شهرهای کوچاک باا تاراکم شاهری یاایین و حمال باا خودروهاای ون (در
شهرهای با تراکم جمعیتی باالتر و تراییک سنگینتر فورت مییذیرد.
اتوبوسهای زرد رنگ مدرسه مجهز به دوربینهای دیجیتالی مادار بساته
آنالین در داخل اتوبوس ،اینترن واییای ،سیساتم عیبیاابی تماام خودکاار
کامپیوتری ،سیستم دربهاای اتوماتیاک ،سیساتم تهویاه مطباو اتوماتیاک
یناوریهای مدرنی همچون  GPSو  … RFIDهستند.
طبااق قااوانین کشااور اسااترالیا ،هاار دو نااو اتوبااوس و ون جها ادامااه
سرویسدهی ،دارای محدودی سال تولیدی بوده و هیچ اتومبیلی با عمر بیش
از  8سال نمی تواند در استرالیا بعنوان سارویس مادارس ماورد اساتفاده قارار
گیرد.
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