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يس ت النقل املدر قوان و تعلي

أقر أنا / ..........................................................................................           هوية / إقامة........................................... 
يل أمر الطالب/ة :...................................................................................        الصف/..............................................  و

يف املوعد املحدد مع علمي و موافقتي بأن  اإلدارة غ ملتزمة بتأم مقعد  يس   بالتزامي بدفع مرصوفات النقل املدر
ت استخدام النقل  يف حالة عدم االلتزام باملوعد ك أتعهد بإلتزامي و التزام ابني/ ابنتي  بجميع قوان و تعلي للطالب 

 : يس و هي كاأل املدر

ع لتوجيهاتهم.   ىل الطالب احرتام سائق و مرشفة الحافلة واالست 1. يجب ع
ىل  يف حال وجود أي شكوى يرجى الرجوع إ يل أمر باإلساءة لسائق الحافلة أو مرشفة الحافلة. و 2. ال يسمح ألي طالب أو و

ادارة املدرسة. 
ىل اإلدارة.  ىل الحافلة او محاولة حل أي مشكلة عن طريقه و يجب الرجوع إ يل األمر إ نع منعاً باتاً صعود و  .3

يف املقعد  ت الصادرة من االدارة، ورضورة التقيد بالجلوس  ىل الطالب االلتزام بقوان املدرسة واحرتام التعلي يف املقعد . يجب ع ت الصادرة من االدارة، ورضورة التقيد بالجلوس  ىل الطالب االلتزام بقوان املدرسة واحرتام التعلي 4. يجب ع
املخصص    للطالب/ة بحسب إرشادات مسؤول النقل. 

ىل الحرمان من ركوب الحافلة  ىض داخل الحافلة يعرض الطالب/ة إ يل بالهدوء واألخالق فإن إحداث الفو ىل الطالب التح 5. يجب ع
يف حال تكرار الشغب.  ملدة بحسب ما تقرره االدارة 

يل االمر بدفع قيمة كل ما يتسبب ابنه/ ابنته  ىل محتويات الحافلة و نظافتها حيث يلتزم و ىل الطالب املحافظة ع 6. يجب ع
بإتالفه من محتويات الحافلة. 

ىل أمن و سالمة الطالب.  نع منعا باتا تناول األطعمة داخل الحافلة وذلك حرصاً منا ع  .7
يف املوعد املحدد، والسائق غ ملزم بانتظار الطالب/ الطالبة  يف املكان املخصص النتظار الحافلة و ىل الطالب التواجد  يف املوعد املحدد، والسائق غ ملزم بانتظار الطالب/ الطالبة . ع يف املكان املخصص النتظار الحافلة و ىل الطالب التواجد  8. ع

ىل وقت الطالب و مصالحهم.  أك من ثالث دقائق عن الوقت املحدد كقاعدة أساسية، وذلك حرصاً منا ع
يف حال الرغبة  ىل األقل  يف املدارس قبل موعد الحافلة بثالث دقيقة ع رشف الحركة والنقل  9. يجب االتصال باالدارة او 
يل األمر كامل  يف ذلك اليوم ويتحمل و يف حال الرغبة بعدم ركوب الحافلة  غادرة الطالب/الطالبة من املدرسة مبكرا أو 

يف حال عدم اإلبالغ.  املسؤولية 
ىل الحافلة الخاصة بهم، وال تتحمل املدرسة توف حافلة  ىل الطالب املشرتك بالحافالت التوجه وقت االنرصاف بنظام إ 10. ع

يل األمر الحضور الستالم الطالب/الطالبة.  ىل و أخرى ملن يتأخر  وع
يف حال عدم الحضور سوف يقوم السائق بإعادة الطالب/ة  يل االمر استالم الطالب/ة من املوقع املحدد و  ىل و يف حال عدم الحضور سوف يقوم السائق بإعادة الطالب/ة . يجب ع يل االمر استالم الطالب/ة من املوقع املحدد و  ىل و 11. يجب ع

ىل املدرسة الستالمه و توقيع تعهد بتحمل كامل املسؤولية.   يل االمر الحضور ا ىل و يل املدرسة وع ا
ىل حرمان الطالب/ة من ركوب الحافلة و ليس  يس من قبل الطالب/ة سيؤدي ا ت النقل املدر 12. عدم التقيد بقوان و تعلي

يف اسرتجاع املبلغ.  لويل االمر الحق 

يل األمر/ ______________________  توقيع و
التاريخ /_____________________________ 


