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قوانين و تعليمات النقل المدرسي
أقر أنا /

هوية / إقامة
ولي أمر الطالب/ة :

الصف :

بالتزامي بدفع مصروفات النقل المدرسي في الموعد المحدد مع علمي و موافقتي بأن  اإلدارة غير ملتزمة بتأمين
مقعد للطالب في حالة عدم االلتزام بالموعد كما أتعهد بإلتزامي و التزام ابني/ ابنتي  بجميع قوانين و تعليمات

استخدام النقل المدرسي و هي كاألتي:

١- يجب على الطالب احترام سائق و مشرفة الحافلة واالستماع لتوجيهاتهم
 ٢-ال يسمح ألي طالب أو ولي أمر باإلساءة لسائق الحافلة أو مشرفة الحافلة. وفي حال وجود أي شكوى يرجى

الرجوع إلى ادارة المدرسة.
 ٣- يمنع منعًا باتًا صعود ولي األمر إلى الحافلة او التعرض ألي طالب/ ةومحاولة حل أي مشكلة عن طريقه و

يجب الرجوع إلى اإلدارة.
 ٤- يجب على الطالب االلتزام بقوانين المدرسة واحترام التعليمات الصادرة من االدارة، وضرورة التقيد بالجلوس

في المقعد المخصص    للطالب/ة بحسب إرشادات مسؤول النقل.
 ٥- يجب على الطالب التحلي بالهدوء واألخالق فإن إحداث الفوضى داخل الحافلة يعرض الطالب/ة إلى الحرمان

من ركوب الحافلة لمدة بحسب ما تقرره االدارة في حال تكرار الشغب.
 ٦- يجب على الطالب المحافظة على محتويات الحافلة و نظافتها حيث يلتزم ولي االمر بدفع قيمة كل ما \يتسبب

ابنه/ ابنته بإتالفه من محتويات الحافلة
٧- يمنع منعا باتا تناول األطعمة داخل الحافلة وذلك حرصًا منا على أمن و سالمة الطالب

 ٨- على الطالب التواجد في المكان المخصص النتظار الحافلة وفي الموعد المحدد، والسائق غير ملزم بانتظار
 الطالب/ الطالبة أكثر من ثالث دقائق عن الوقت المحدد كقاعدة أساسية، وذلك حرصًا منا على وقت الطالب

و مصالحهم.
 ٩- يجب االتصال باالدارة او بمشرف الحركة والنقل في المدارس قبل موعد الحافلة بثالثين دقيقة على األقل في

 حال الرغبة بمغادرة الطالب/الطالبة من المدرسة مبكرا أو في حال الرغبة بعدم ركوب الحافلة في ذلك اليوم
ويتحمل ولي األمر كامل المسؤولية في حال عدم اإلبالغ.

 ١٠- على الطالب المشتركين بالحافالت التوجه وقت االنصراف بنظام إلى الحافلة الخاصة بهم، وال تتحمل المدرسة
توفير حافلة أخرى لمن يتأخر  وعلى ولي األمر الحضور الستالم الطالب/الطالبة.

 ١١- يجب على ولي االمر استالم الطالب/ة من الموقع المحدد و في حال عدم الحضور سوف يقوم السائق بإعادة
 الطالب/ة الي المدرسة وعلى ولي االمر الحضور الى المدرسة الستالمه و توقيع تعهد بتحمل كامل المسؤولية.

 ١٢- عدم التقيد بقوانين و تعليمات النقل المدرسي من قبل الطالب/ة سيؤدي الى حرمان الطالب/ة من ركوب
الحافلة و ليس لولي االمر الحق في استرجاع المبلغ.

توقيع ولي األمر
التاريخ
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