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Σχηοολ Βυσ Πρε Τριπ Ινσπεχτιον Γυιδε|πδφασψµβολ φοντ
σιζε 14 φορµατ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ εξτρεµελψ δισχοϖερ α συππλεµενταρψ εξπεριενχε ανδ
χοµπλετιον βψ σπενδινγ µορε χαση. στιλλ ωηεν? χοµπλετε ψου ενδυρε τηατ ψου
ρεθυιρε το αχθυιρε τηοσε αλλ νεεδσ βεαρινγ ιν µινδ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση?
Ωηψ δον∋τ ψου τρψ το αχθυιρε σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ
τηατ ωιλλ λεαδ ψου το υνδερστανδ εϖεν µορε ωιτη ρεφερενχε το τηε γλοβε,
εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, λικε ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ υνχονδιτιοναλλψ οων βεχοµε ολδ το σηοω ρεϖιεωινγ ηαβιτ. ιν τηε µιδστ
οφ γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ σχηοολ βυσ πρε τριπ ινσπεχτιον γυιδε βελοω.
Σχηοολ Βυσ Πρε Τριπ Ινσπεχτιον
Α σχηοολ βυσ πρε−τριπ ινσπεχτιον αιµσ το δετερµινε ιφ σχηοολ βυσεσ αρε σεχυρεδ
ανδ οπερατιοναλ βεφορε δεπαρτινγ φροµ τηε τερµιναλ. Το ιδεντιφψ ανψ
ποτεντιαλλψ υνσαφε χονδιτιονσ, βυσ δριϖερσ ορ φλεετ συπερϖισορσ σηουλδ
περφορµ ρεγυλαρ χηεχκσ το αϖοιδ ανψ ροαδ−ρελατεδ ινχιδεντσ, µασσιϖε ϖεηιχλε
δαµαγεσ, ανδ υνεξπεχτεδ ϖεηιχυλαρ χοστσ.
Χ∆Λ Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον ∆εµονστρατιον ον α Σχηοολ Βυσ ...
Τηεσε ϖιδεοσ αρε δεσιγνεδ το γιϖε δριϖερσ τακινγ τηε Χοµµερχιαλ ∆ριϖερ∋σ
Λιχενσε (Χ∆Λ) Πρε−Τριπ ςεηιχλε Ινσπεχτιον Σκιλλσ Τεστ εξαµπλεσ οφ ηοω το
περφορµ α πρε−τριπ ϖεηιχλε ινσπεχτιον. Τηεσε σηουλδ ηελπ δεµονστρατε τηε
αµουντ οφ ινφορµατιον ανδ τηε φλοω οφ ηοω το προπερλψ ινσπεχτ ϖεηιχλε
χοµπονεντσ ανδ ασσιστ ιν χοµπλετινγ τηε τεστ ιν αν εφφιχιεντ µαννερ. Τηεσε ϖιδεοσ
ωερε δεσιγνεδ ...
Χοµµερχιαλ ςεηιχλεσ − Σχηοολ Βυσ Σαφετψ
Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον ςιδεο Βψ Αϖεριττ Εξπρεσσ. Τηισ ισ α χοµπλετε βαχκ το φροντ
πρε−τριπ ινσπεχτιον οφ α τρυχκ ανδ τραιλερ βψ Αϖεριττ µαινεντανχε ασσοχιατε
Κεϖιν Βρεεδινγ. Τηισ τηορουγη πρε−τριπ ινσπεχτιον χοϖερσ αλλ ινπορταντ ποιντσ
οφ ινσιδε τηε χαβ, λιγητσ, ενγινε, τηε τραχτορ ιτσελφ ανδ τηε τραιλερ.
Ηοω το Βεχοµε α Σχηοολ Βυσ ∆ριϖερ
Βυσ ∆ριϖερ Ινφορµατιον − Χ∆Λ, ΧΛΠ, ∆ισχλοσυρε, Εντρψ Λεϖελ Τραινινγ,
Πηψσιχαλ, Μεδιχαλ Σελφ−Χερτιφιχατιον, Αλχηολ/∆ρυγ ανδ ΤΒ Τεστινγ
Ινφορµατιον Βυσ/Σχηοολ ςεηιχλε Ινσπεχτιονσ − Ινσπεχτιον φορµσ, Ινσπεχτιον
Γυιδανχε ∆οχυµεντ ανδ Μεχηανιχ Λεττερ Βυσ Πυρχηασινγ Προγραµ / Βυσ Σαλεσ /
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Πασσενγερ ςεηιχλεσ − ΚΣ Βυσ Πυρχηασινγ Προγραµ, Σχηοολ Βυσ ςενδορσ, Στατε
Βιδ Ινφορµατιον φορ ςεηιχλεσ
Πεννσψλϖανια Σχηοολ Βυσ ∆ριϖερ σ Μανυαλ
Τηισ ισ τηε φιρστ ιν α σεριεσ οφ σχηοολ βυσ πραχτιχε τεστσ τηατ αρε νεεδεδ το
πρεπαρε φορ τηε Χ∆Λ εξαµσ. Πραχτιχε εαχη οφ τηεσε Χ∆Λ τεστσ το πρεπαρε φορ
αλλ οφ τηε σχηοολ βυσ τεστ θυεστιονσ ανδ ανσωερσ.
Ηοω το Γετ α Σχηοολ Βυσ ∆ριϖερ∋σ Λιχενσε: 11 Στεπσ (ωιτη ...
Τιπσ φορ Σχηοολ Βυσ ∆ριϖερσ. Αλωαψσ δο α πρε−τριπ ινσπεχτιον πριορ το εϖερψ
ρυν το χηεχκ φορ µεχηανιχαλ δεφεχτσ τηατ χουλδ ϕεοπαρδιζε σαφετψ. Βε ρελιαβλε
ανδ δεπενδαβλε ψουρ στυδεντσ χουντ ον ψου εϖερψ δαψ! Εσταβλιση α ποσιτιϖε
ρελατιονσηιπ ωιτη ψουρ στυδεντσ. Ψου αρε τηε φιρστ αυτηοριτψ φιγυρε τηεψ
ενχουντερ, ανδ ψου σετ τηε τονε φορ τηε δαψ.
Πρε−τριπ Ινσπεχτιον Τεστ − Χ∆Λ Χλασσ Α − Χ∆ΛΤεστ.χο
Εξτερναλ Ινσπεχτιον (Αλλ ςεηιχλεσ) λ Σχηοολ Βυσ Ονλψ λ Τραιλερ λ Χοαχη/Τρανσιτ
Βυσ λ Χ∆Λ ςεηιχλε Ινσπεχτιον Μεµορψ Αιδ 11.1 Τακινγ τηε Χ∆Λ Πρε−Τριπ
Ινσπεχτιον Τεστ ∆υρινγ τηε πρε−τριπ ινσπεχτιον πορτιον οφ τηε σκιλλσ τεστ, ψου
µυστ σηοω τηατ τηε ϖεηιχλε ισ σαφε το δριϖε. Ψου µαψ ηαϖε το ωαλκ αρουνδ τηε
ϖεηιχλε ανδ ποιντ το ορ τουχη εαχη ιτεµ ανδ εξπλαιν το τηε εξαµινερ ωηατ ψου αρε
...
∆Λ 65 ΕΤΠ, ΕΤΠ Χ∆Λ Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον Εϖαλυατιον Σχορε Σηεετ
Το εαρν α σχηοολ βυσ Σ∀ ενδορσεµεντ, ... Πρε−τριπ ινσπεχτιον. ςεηιχλε χοντρολ. Ον−
ροαδ δριϖινγ. Ιν ορδερ το αϖοιδ χερταιν ρεστριχτιονσ ον ψουρ Χ∆Λ, ψου µυστ τακε
τηε τεστ ιν τηε σαµε τψπε οφ ϖεηιχλε φορ ωηιχη ψου αρε αππλψινγ το βε λιχενσεδ.
ϑοβ Οππορτυνιτιεσ φορ Πασσενγερ ∆ριϖερσ. Ονχε ψου ηαϖε οβταινεδ ενδορσεµεντ
Π ανδ/ορ Σ ον ψουρ Χ∆Λ, ψου µαψ βε ελιγιβλε φορ µανψ νεω ϕοβ οππορτυνιτιεσ ...
ΦΡΕΕ ΤΞ Χ∆Λ Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον Πραχτιχε Εξαµ 2021
∆υρινγ τηε Πρε−Τριπ ινσπεχτιον πορτιον οφ τηε χοµµερχιαλ δριϖερ σ λιχενσε
σκιλλσ τεστ φορ τηε αιρ βρακε εθυιππεδ Χλασσ Α Τραχτορ ανδ Τραιλερ, ψου ωιλλ
ηαϖε 95 ιτεµσ το βε χηεχκεδ ον α τρυχκ ωιτη 2 αξλεσ ανδ 2 τραιλερ αξλεσ.. Ψου
µυστ ναµε ανδ ποιντ το ορ τουχη εαχη ιτεµ, ανδ φυλλψ εξπλαιν ωηατ ψου αρε
ινσπεχτινγ (ψου µυστ ενσυρε τηε τεστερ κνοωσ ωηατ ψου αρε ρεφερρινγ το).
Χοµµερχιαλ ςεηιχλε Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον Χηεχκλιστ
Page 2/4

Read Online School Bus Pre Trip Inspection Guide
Σχηοολ Βυσ Ιτεµσ : Ηυβ/Αξλε : Φλυιδ Λεακσ ανδ Ηοσεσ Σπαχερ ορ Βυδ Σπαχινγ :
Στυδεντ Λοαδινγ Λιγητσ : Φροντ οφ ςεηιχλε : Ρεαρ Συσπενσιον : Στοπ/Σαφετψ Αρµ :
Στεερινγ Βοξ ανδ Ηοσεσ Σπρινγσ &/ορ Αιρ Βαγσ : Στυδεντ Μιρρορ : Στεερινγ
Λινκαγε ; Σπρινγ/Αιρ Μουντσ ανδ Υ−βολτσ Φιρστ Αιδ Κιτ & Βοδψ Φλυιδ Κιτ :
Φροντ Συσπενσιον . Τορθυε Αρµ/Ραδιυσ Ροδ . Ιν−Χαβ Ινσπεχτιον . Σπρινγσ &/ορ
Αιρ Βαγσ . Βρακεσ ...
Τρανσπορτατιον Λεαδερσ ∆ισχυσσ Αντιχιπατινγ, Πλαννινγ φορ ...
Α πρε−τριπ ινσπεχτιον τεστ ισ εασψ. Φιρστ, ψου νεεδ το γετ ψουρ στατε σ
χοµµερχιαλ δριϖερ µανυαλ. ∆ον τ υσε α µανυαλ φροµ ανοτηερ στατε; α συβστιτυτε
ωον τ δο ιφ ψου ρεαλλψ ωαντ το βε πρεπαρεδ φορ τηε τεστ ψου ωιλλ νεεδ το τακε.
Νεξτ, ψου νεεδ το µακε α στρονγ πλαν φορ στυδψινγ τηε µανυαλ. Ψου ωιλλ ωαντ το
εµπλοψ ηεαλτηψ στυδψ ηαβιτσ το λεαρν τηε ινφορµατιον χονταινεδ ινσιδε. Ηεαλτηψ
...
ΦΡΕΕ ΦΛ Χ∆Λ Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον Πραχτιχε Εξαµ 2021
Χ∆Λ Σχηοολ Βυσ Τεστ ... Χ∆Λ Εξτερναλ Χαβ | Τρυχκ | Βυσ Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον.
Στεερινγ. Στεερινγ Βοξ ανδ Ηοσεσ; Χηεχκ τηατ τηε στεερινγ βοξ ισ µουντεδ
σεχυρελψ ανδ ισ νοτ λεακινγ. Χηεχκ φορ δαµαγε το ποωερ στεερινγ ηοσεσ ανδ
ποωερ στεερινγ φλυιδ λεακσ. Στεερινγ Λινκαγε; Χηεχκ τηατ χοννεχτινγ λινκσ, αρµσ,
ανδ ροδσ φροµ τηε στεερινγ βοξ το τηε ωηεελσ αρε νοτ ωορν ανδ χραχκεδ. Χηεχκ
τηατ τηε ϕοιντσ ...
ΩΑ Χ∆Λ Πρε−Τριπ Ινσπεχτιον Χηεχκλιστ (Ωαλκ−Αρουνδ) Σκιλλσ Τεστ
Πρε−τριπ Ινσπεχτιον (396.13) Βεφορε οπερατινγ τηε ϖεηιχλε, τηε δριϖερ µυστ
ινσπεχτ τηε ϖεηιχλε ανδ βε σατισφιεδ τηατ ιτ ισ ιν σαφε οπερατινγ χονδιτιον. Ιφ τηε
λαστ ϖεηιχλε ινσπεχτιον ρεπορτ νοτεσ ανψ δεφιχιενχιεσ, τηε δριϖερ µυστ ρεϖιεω
ανδ σιγν το αχκνοωλεδγε ανδ χερτιφψ τηατ τηε ρεθυιρεδ ρεπαιρσ ωερε µαδε.
Περιοδιχ Ινσπεχτιον (396.17, 396.21)
Χαλιφορνια Σπεχιαλ ∆ριϖερσ Χερτιφιχατιον Εξαµ Πραχτιχε ...
Το χρεατε α ονε−ον−ονε δριϖινγ ινστρυχτιον ενϖιρονµεντ φορ τηοσε σεεκινγ α
χλασσ Α, Β ορ Βυσ Λιχενσε. Χ.∆.Λ. Τρυχκ Σχηοολ Ινχ. προϖιδεσ α ηιγη θυαλιτψ,
χοµπρεηενσιϖε προφεσσιοναλ τραχτορ−τραιλερ δριϖινγ χουρσε. Ψουρ τραινινγ ισ
ιµπορταντ το υσ. Ωε βελιεϖε ψου λεαρν το δριϖε βψ δριϖινγ. Ωε ϖαλυε ουρ
στυδεντσ, τηειρ τραινινγ, ανδ τηειρ σαφετψ Υνλικε µανψ οτηερ δριϖινγ σχηοολσ,
ουρ τραινινγ ...
Σουτη Χαρολινα − ΣΧ∆Μς
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Σχηοολ Βυσ Σεασοναλ Περµιτσ Ρεστριχτεδ Χ∆Λ Ηαζµατ Ενδορσεµεντ Χ∆Λ
Χλασσεσ, Ρεστριχτµεντσ & Ενδορσεµεντσ. Μορε Ινφορµατιον. Νον−∆οµιχιλεδ
ςεηιχλεσ Εξεµπτ φροµ νεεδινγ α Χ∆Λ ΜΧΣΙΑ Ηεαρινγ Ιµπαιρεδ, Οργαν ανδ Τισσυε
∆ονατιον, Μοτορ ςοτερ, ανδ Αµεριχανσ ωιτη ∆ισαβιλιτψ Αχτ Χανχελλεδ Λιχενσε
∆ριϖερ Λιχενσινγ Λοχατιονσ ∆οχυµεντ ανδ Ι∆ Τηεφτ Ινφορµατιον ⋅ ∆ΥΙ Ιντερλοχκ
∆εϖιχε. Ινφορµατιον ρεγαρδινγ ...
Ενγλιση Γραµµαρ Θυιζ: Χονϕυνχτιονσ − ΠροΠροφσ Θυιζ
Ψου µυστ πασσ τηε Πρε−τριπ ινσπεχτιον. ςεηιχλε ωειγητ δετερµινεσ τηε χλασσ οφ α
Χοµµερχιαλ ∆ριϖερσ Λιχενσε. Τηερε αρε τηρεε χλασσ χατεγοριεσ: Α, Β, ανδ χ. Φορ
τηε Χλασσ Β Χ∆Λ Τεστ, χανδιδατεσ µυστ τακε τηε Γενεραλ Κνοωλεδγε τεστ (ωηιχη
αρε ρεθυιρεδ φορ αλλ Χ∆Λ λιχενσεσ) πλυσ ανψ αδδιτιοναλ ενδορσεµεντ τεστσ
νεεδεδ φορ τηε Χλασσ Β Χ∆Λ Λιχενσε ...
Τρυχκ ∆ριϖινγ Σχηοολ & Χ∆Λ Τραινινγ ιν ςαλπαραισο, Ινδιανα
Πρε−τριπ ινσπεχτιον: ∃27.00; Βασιχ τεστ: ∃27.00; Ροαδ τεστ: ∃61.00; Ουτ−οφ−Στατε
Χ∆Λ Αππλιχαντσ. Ουτ−οφ−στατε αππλιχαντσ µαψ τακε τηε Οηιο Χ∆Λ σκιλλσ τεστ
ωιτη αν ουτ−οφ−στατε ΧΛΠ ασ λονγ ασ τηε δριϖερ πρεσεντσ α χυρρεντ ουτ−οφ−
στατε δριϖερ λιχενσε ανδ α χερτιφιχατε φροµ αν Οηιο τρυχκ δριϖινγ σχηοολ. Ωηερε
∆ο Ι Γο?
Σµαρτ ∆ριϖε Τεστ
∆ρ. Ανδρεω Φλετχηερ ϑαχκσον
Σψστεµ.

Εδεν Ελεµενταρψ Σχηοολ, Πελλ Χιτψ Σχηοολ

.
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