
 Kumuha ng Kasalukuyang Programa 
sa Inyong Paaralan 

  
Ang pagkuha sa walking school bus o bike train 
na kasalukuyang programa sa inyong paaralan 
ay maaaring kasing-simple ng isang grupo ng 
mga magulang at estudyante na sama-samang 
naglalakad o sumasakay sa paaralan!   

 
Para magtatag ng mas pormal na programa, 
kabilang sa pangunahing mga hakbang ay ang 
sumusunod:   

 
• Mangalap ng mga Kalahok na 

Boluntaryong Magulang at Estudyante   
• Tukuyin ang mga Ruta sa Paglalakad at 

Pagsakay  
• Mangalap ng mga materyales  
•  
• Ilang mga materyales na maaaring gusto 

ng mga lider ng bus/tren  
• Kit ng Pang-unang Lunas (First aid kit) 
• Reflective vest 
• Mga Mapa  
• Listahan  
• Mag-anunsiyo  
• Ikalat ang balita tungkol sa programa  
• Aktibong humikayat ng paglahok  

 

Mga Sanggunian 
 

 
Kontak na Impormasyon: 

 
Tanggapan ng Edukasyon ng San Mateo 

County  
101 Twin Dolphin Drive 

Redwood City, CA 94065 
 

Daina Lujan 
Safe Routes to School Coordinator 

650-802-5306 
dlujan@smcoe.org 

 
 

Marilyn Canadas 
Administrative Assistant 

650-802-5338 
mcanadas@smcoe.org 

 
 
*Ang Litrato ng Walking School Bus ay 
ipinagkaloob ng: Sacred Heart Schools 
 

Safe Routes to School, San Mateo County 
www.smcoe.org 

 
National Safe Routes to School Program 

www.saferoutesinfo.org/ 

International Walk to School in the USA 
www.walkbiketoschool.org/  



 
 

Mga Pagpipilian sa Pagbibiyahe 

 

Ano ang SR2S? 

 
Ang Tanggapan ng Edukasyon ng San Mateo County (San Mateo County Office of Education) ay malugod na nagkakaloob  
ng  Safe Routes to School (SR2S) (Ligtas na mga Ruta sa Paaralan) sa San Mateo County.  Ang SR2S ay isang programa 
sa buong bayan (county) na may kabuuang hangarin ng paghihikayat at pagkakaloob ng kakayahan sa mga batang nag-
aaral sa paaralan na maglakad at magbisikleta sa paaralan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga proyekto at 
aktibidad upang mapagbuti ang kanilang kalusugan, kapakanan, at kaligtasan na nagbubunga ng kabawasan sa paninikip 
ng trapiko at emisyon na sanhi ng mga paglalakbay kaugnay sa paaralan.   

Bakit SR2S? 
 

Ang mga aktibidad ng SR2S ay maaaring isang 
oportunidad upang magsikap na mas maging 
aktibo sa mga biyahe sa pamamagitan ng lakad o 
bisikleta.   
 
Ang pagpili ng aktibong paraan ng transportasyon 
ay magkakaloob ng: 

• Pagbawas ng trapiko & isang mas ligtas 
na ruta sa paaralan  

• Mga Benepisyo sa Kapaligiran  
• Mga Benepisyo sa Kalusugan  
• Mga Benepisyo sa Komunidad  

 

Walking School Bus 
Ang walking school bus ay grupo ng mga batang naglalakad sa paaralan na may kasamang isa o higit pang tao 
na nasa hustong gulang. 
 

Mga Bike Train 
Ang bike train ay katulad ng walking school bus, ngunit sa halip na maglakad, ang mga bata at mga tao na nasa 
hustong gulang ay nagbibisikleta.  
 

Carpool 
Ang ilang mga bata ay dapat magbiyahe ng mahahabang distansiya upang makarating sa paaralan. Ang carpool 
ay isang maka-kalikasang (green) solusyon. Ang 511SchoolPool ay isang mainam na sanggunian para 
humanap ng mga pamilyang malapit sa inyo na interesado sa carpooling.  
https://www.schoolpool.511.org/ 
 

Pampublikong Tranportasyon (Transit) 
Ang isa pang alternatibong transportasyon para sa mga bata na nasa gitnang paaralan (middle school) ay ang 
pampublikong transportasyon.  Ang mga hintuan ng bus ay madalas na estratihikong matatagpuan sa mga lugar 
na malapit sa mga paaralan at ang mga iskedyul ng ruta ay kadalasang binuo na isinaalang-alang ang mga oras 
ng pasok sa paaralan.   
 

Ang impormasyon sa ruta ay matatagpuan sa: 
http://www.samtrans.com/ 

 


