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 خطط توفير المواصالت 

 

وسيلة نقل الطالب مصممة ومزوده بمقاعد لجلوس عدد محدد من الطلبة، باإلضافة إىل السائق 

ف، وتستخدم من قبل المدرسة لتوفير خدمات النقل المطلوبة للطالب بموجب  ي   سياساتالوالمشر
الت 

 تتبعها المدرسة. 

 

 

 . سالمة الطالب من وإىل المدرسة: 1

ات المسار   الطريق وتغير

   .ي طريقه
ات ف   سائق الحافلة غير مخول إلجراء أية تعديالت أو تغيير

  ي المدرسة أي تعديالت من أولياء األمور أو اإلدارة
ف الحافالت ف   بها. يرجى إعالم مشر

   ي أي نقطة غير المكان المحدد لهم إال بمذكرة موقعة من ولي األمر
ال يسمح للطالب بمغادرة الحافالت ف 

 وإدارة المدرسة. 
 

 . قوانيـــــــــــن الحافلة: 2

ي استخدام المواصالت  -عىل جميع الطالب 
 
:  -حت  ال يفقدوا حقهم ف  أن يكونوا عىل دراية بما يىلي

 ام وإ ف الحافلة. التهذيب واالحير  تباع تعليمات السائق ومشر

   .ي جميع األوقات
ي المقاعد ف 

 البقاء ف 

 : تحميل وإنزال الطالب

  الطالب ومحطات وقوف الحافلةيتم إعالم أولياء األمور بمواعيد تحميل  . ي بداية العام األكاديمي
 ف 

  ( ي محطة توقف حافلتهم المدرسية قبل وصول الحافلة ب
ي أن يكون الطالب ف 

 ( خمس دقائق.  5ينبغ 
  .ي المكان المحدد سوف تنتقل الحافلة إل المحطة التالية

 إذا كان الطالب غير جاهز وموجود ف 
  اف عىل الطالب عند الص وليتم اإلشر  عود والي  
  .ال يسمح لألشخاص غير المرصح لهم أن يصعدوا عىل متر  الحافلة 

 بروتوكول توقف الحافلة 

  .ي محطات الحافالت المدرسية المعينة
  من المتوقع أن يترصف الطالب بطريقة آمنة ومنظمة ف 

  اب من الحافلة حتر تتوقف  الحافلة بشكل كامل وتفتح األبواب. عدم االقير
  .ي منطقة آمنة بعيدة عن الطريق العام

 يجب أن ينتظر الطالب ف 
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  .ب غير مسموح به  األكل والشر

  .ة أو الخطرة غير مسموح بها يت والوالعات، األجسام الكبير )أمثلة: الزالجات , واألسلحة,الزجاج ,الكير
 الخ(. 

  أبواب الطوارئ. غير مسموح استخدام النوافذ أو 

  .إبقاء اليدين والقدمتر  داخل الحافلة 

  .إبقاء الممرات وأماكن الخروج واضحة 

  .المحافظة عىل الهدوء داخل الحافلة وعدم استخدام األلفاظ أو الحركات غير الالئقة 

   .أي تخريب غير مسموح عىل اإلطالق 

  .عىل الطالب أن ال يقذفوا أي أجسام داخل الحافلة أو خارجها 

  .الحيوانات األليفة غير مسموح بها عىل الحافلة 
 

 : األدوار والمسؤوليات

 دور سائق الحافلة:  .1

ة بسالمة الطالب من وإل المدرسة يوم ي مباشر
، سائق الحافلة هو الشخص المعت 

ً
ولذلك يجب أن يمتاز يا

 سائق الحافلة بمجموعة من المؤهالت والتدريبات والممارسات ومنها: 

  للتأكد من سالمته.  يجب أن يقوم سائق الحافلة بعمل فحص يومي للحافلة 

   ي جميع الحاالت المناخية، وحاالت حركة المرور وأوضاع
يجب أن يقود حافلة المدرسة بشكل آمن ف 

 الطرق. 

   ي
. يأخذ الطالب ف  ي

  الوقت المحدد ومن األماكن المخصصة لهم، ويمارس القيادة بشكل آمن ووقائ 

   .ي الحافلة
ي ف   يحافظ عىل األمان والجو اإليجائى

ي األماكن  
ل الطالب ف   المخصصة لذلك فقط. يي  
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 . دور أوليـــــــــــــــــاء األمور: 2

 االعتبار: يجب أن يأخذ أولياء األمور التالية بعير  

  .ي موعده
 أن يجهزوا أبناءهم قبل الموعد المحدد لتوقف الحافلة حتر يتست  للحافلة الوصول للمدرسة ف 

  ي
ف حالة ف  ي ذلك اليوم يجب عىل ولي األمر اإلخبار عن ذلك عىل هاتف مشر

عدم التحاق الطفل بالحافلة ف 
 الحافالت. 

 ن الحافلة قد وصل البيت وذلك لعدم إزعاج غير مسموح لسائق الحافلة أن يصدر أي صوت إلعالمكم أ
رون من سماع األصوات لسبب أو آلخر.  ان الذين يترص   الجير

   عند توصيل الطفل إل البيت ال بد من تواجد ولي األمر أو شخص مخول الستالم الطالب وذلك للتأكد من
ان يجب إعالم  أن الطالب وصل البيت بأمان، إذا كان المستلم شخص آخر مثل الجد أو األصدقاء   أو الجير

 المدرسة بذلك. 

  .ل سوف يعاد الطفل إل المدرسة ي المي  
 إذا لم يتواجد ولي األمر أو الشخص المخول ف 

   ي نفس
باستثناء الظروف غير المتوقعة أو االستثنائية، الطالب سوف يتم أخذهم من البيت وإعادتهم إليه ف 

 .
ً
 الوقت يوميا

  غادر نقطة توقف ابنكم قبل الوقت المحدد له، وذلك عند عملية التحميل أو اإلنزالتالحافلة لن . 
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