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سياسة النقل )الحافلة(
2018-2017
تقوم روضة القرية الصغيرة بتوفير خدمة النقل) الحافلة( لطﻼبها تسهيﻼ منها وكمساعدة ﻷولياء اﻷمور في عملية نقل أطفالهم من
والى المنزل  ،دون إخﻼء طرفهم من المسؤولية الشخصية في تسهيل وضمان سير هذه العملية بيسر وأمان.











سيتم توفير خدمات الحافﻼت علی مسار معين فقط إذا کان عدد الطﻼب الذين يطلبون الخدمة في هذا المسار أکثر من  5طﻼب.
تتوفر مقاعد الحافﻼت المدرسية حسب اﻻسبقية في التسجيل.
التسجيل في الحافﻼت فصلي ،حيث يستطيع الطﻼب التسجيل في أي وقت خﻼل الفصل وبحسب توافر اﻷماكن .سيتم دفع رسوم
النقل للفصل الذي يتم فيها التسجيل بالكامل بغض النظر عن عدد اﻷيام المستخدمة.
لﻺشتراك بالحافﻼت يجب تقديم طلب إلی مکتب اﻹدارة ويجب دفع الرسوم بالكامل قبل أسبوعين على اﻷقل من بداية المدرسة
)شهر سبتمير( ،أو قبل أسبوعين من الفصل الدراسي الذي يلتحق فيه التلميذ بالروضة/المدرسة لضمان توافر اﻻماكن .
تدفع رسوم اﻹشتراك بالحافلة كاملة سواء كان التوصيل صباحي فقط او وقت الظهر فقط اواﻻثنين معا .
تحتفظ المدرسة ﺑحق إلغاء خدمة النقل للطالب إذا وجد أنه يتﺴﺒب في إزعاج الطﻼب اﻵخرين في الحافلة أو إذا تﺴﺒب في
الضرر أو اظهر عدم إحترام لﻶخرين )الﺴائقين أو المراقﺒين أو الطلﺒة( وتكون الرسوم المدفوعة غير مﺴترجعة.
سيتم وضع مراقبة في الحافﻼت لضمان سﻼمة كل طالب .ويرجى من اﻵباء عدم اجراء محادثات ومناقشات مع مراقبي الحافﻼت
بحيث يصرفهم ذلك عن اﻻنتباه لباقي الطلبه في الحافلة.
يطلب من اﻵباء و  /أو اﻷوصياء اﻻمتناع في جميع اﻷوقات عن ايقاف الحافلة في أي وقت أو نقطة ﻏير نقاط التوقف المعتادة.
الخدمة متاحة فقط من وإلى النقاط المعينة .الخدمات إلى أي موقع جديدة ليست مضمونة.
جميع تفا صيل الحافﻼت والمعلومات ستكون دائما متاحة من خﻼل مكتب اﻹدارة .

التﺴجيل في خدمة المواصﻼت:
 -1يتم إرسال عنوان مقدم الطلب إلى السائق لتحديد مكان سكنه )إن لم يكن العنوان متوفر في الطلب سيتم اﻻتصال بك
للتوجيه ،في بعض الحاﻻت قد يطلب من اﻵباء مقابلتنا في نقطة إلتقاء معينة ليتمكن السائق من الوصول لعنوان
المنزل(.
 -2بمجرد اﻻنتهاء من هذه الترتيبات  ،سيتم ابﻼغ اﻻهل بالتالﻲ:
 oرقم الحافلة.
 oوقت اخذ الطالب ووقت الوصول للمنزل.
 oمحطة الحافﻼت.

نقطة اﻻلتقاء والصعود للحافلة:
• تﻘﻊ ﻋلﻰ ﻋاتﻖ الوالدين  /اﻷوصياء مسؤولية وصول طفلهم فﻲ الوقت المحدد فﻲ المنطﻘة المخصصة كنﻘطة إلتﻘاء.
• بالنسبة للطﻼب من المرحلة اﻷساسية الى الصف الثاني يجب ﻋلﻰ ولﻲ اﻻمر ضمان وجود شخص ﺑالﻎ لتسليمهم واستﻼمهم
من مشرفة الحافلة.
• سيﻘوم ساﺋﻘﻲ الحافﻼت والمشرفات باﻻنتظار لمدة ﻻ تزيد ﻋن دقيﻘتين ) (2ﻻستﻼم كل طفل .وفﻲ حالة تأخر الطفل )ﻋن
الدقيﻘتين( ستنتﻘل الحافلة إلﻰ المحطة التالية.
• إذا تأخر الطفل ﻋن موﻋد ركوب الحافلة وجب ﻋلﻰ ولﻲ اﻻمر توفير نﻘل الطالب إلﻰ المدرسة.
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ﺑعد المدرسة والنزول من الحافلة:








وهناك تعليمات إلﻰ الساﺋﻘين والمراقبين بعدم إنزال أي طفل ما لم يكن هناك شخص بالﻎ ﻹستﻘباله .فﻲ حالة وصول
الحافلة إلﻰ المحطة ،وﻻ يوجد أي شخص بالﻎ ﻹستﻘباله ﻋند الوصول ،سيتم إبﻘاء الطفل فﻲ الحافلة وإﻋادته إلﻰ المدرسة
حيث سيتم اﻻتصال بالوالدين ويطلب منهم الحضور ﻹستﻼم الطالب من الروضة/المدرسة .يطﺑﻖ هذا القانون لطﻼب
الروضة ،والسنة  1والسنة .2
إذا تم تحديد موﻋد مغاير ﻻنصراف الطﻼب ﻋن الوقت المعتاد خﻼل شهر رمضان ،وفﻲ تواريخ محددة )يرجﻰ مراجعة
التﻘويم المدرسﻲ للمواﻋيد المحددة( .يجب ﻋلﻰ ولﻲ اﻷمر التأكد من إتخاذ الترتيبات الﻼزمة ﻻستﻘبال أطفالهم فﻲ وقت
ابكر من الوقت المعتاد.
فﻲ حال وجود اكثر من طالب فﻲ مجمﻊ واحد سيتم تعيين منطﻘة واحدة لركوب ونزول الطﻼب ويجب ﻋلﻰ المكلف
بالطالب التواجد فﻲ هذة المنطﻘة لتسليم واستﻼم الطالب حسب ما تم ذكره سابﻘا.
يمنع منعا ﺑاتا تغيير الحا فلة المعيينة للطالب سواء من المنزل أو من المدرسة حيث يتعين ﻋلﯽ السائقين اتﺑاع المسار
االمحدد لهم.
في حالة ﻋدم رغﺑة اﻷهل ﺑركوب أﺑنهم الحافلة يجب اﺑﻼغ اﻹدارة قﺑل ساﻋة ﻋلى اﻷقل من موﻋد انطﻼق الحافﻼت .إذا
لم يتم تلقي الطلب فقط ﻋﺑر الﺑريد اﻹلكتروني أو مكالمة هاتفية ) ﻻ يتم قﺑول الرسائل النصية( ﺑحلول ذلك الوقت سوف
يصعد الطالب الحافلة كالمعتاد.

قواﻋد الحافﻼت
• سيتم تخصيص المﻘاﻋد للطﻼب من قبل مراقب الحافلة ويجب التﻘييد بالجلوس فﻲ المﻘعد المخصص.
• اﻷولوية للمﻘاﻋد اﻷمامية داﺋما لطﻼب الروضة والطلبة اﻷصغر سنا.
ﻻ يسمح للطﻼب القيام ﺑالتصرفات التالية:
















فك أو رفض ارتداء أحزمة اﻷمان أثناء ركوب الحافلة.
تغيير المﻘاﻋد ،والوقوف أو التحرك فﻲ الحافلة.
الصراخ ،أوالتحدث بصوت ﻋال أو استخدام لغة بذيﺋة أو مبتذلة.
فتﺢ النافذة فﻲ أي وقت .فﻲ حالة تعطل تكييف الهواء وأصبﺢ من الضروري فتﺢ النوافذ ،فإن المشرفة هﻲ من
سيﻘوم بفتﺢ النوافذ .و يجب أن يبﻘﻰ الطﻼب جالسين فﻲ مﻘاﻋدهم وواضعين أحزمة اﻷمان فﻲ جميﻊ اﻷوقات.
الخروج أو الدخول إلﻰ الحافلة يكون فﻘط ﻋبر باب الحافلة.
التشاجر أو العراك أو مضايﻘة الطﻼب اﻵخرين ،أو المشرفة أو الساﺋﻖ.
التصرف بتصرفات قد تشتت إنتباه الساﺋﻖ أو الطﻼب اﻵخرين.
الصراخ ﻋلﻰ المشاة أو الركاب.
تخريب الحافلة من الداخل أو الخارج.
تدمير أو قطﻊ وسادة المﻘاﻋد ،غطاء النافذة ،الستاﺋر وأحزمة اﻷمان.
ﻋزف الموسيﻘﻰ.
تناول الطعام أو الشراب فﻲ الحافلة .وﻻ يسمﺢ إﻻ بمياه الشرب .هذا ﻷسباب تتعلﻖ بالسﻼمة )كاﻻختناق( أوفﻲ حال
وجود الطﻼب الذين قد يعانون من الحساسية ،وما إلﻰ ذلك.
حمل أي نوع من اﻷشياء الحادة ،كسكاكين الجيب ،وما إلﻰ ذلك.
حمل أي أدوية موصوفة دون إشعار مسبﻖ وموافﻘة من اﻻدارة.
وضﻊ الﻘمامة ﻋلﻰ مﻘاﻋد وأرضيات الحافلة.
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ترك الحافلة أو النزول منها بدون إذن.
معاملة أو مخاطبة الطﻼب اﻻخرين أو المشرفة أو الساﺋﻖ بدون إحترام.
طلب التوقف من ساﺋﻖ الحافلة ﻋند أي محطة أو مكان غير اﻷماكن المحددة.
طلب النزول فﻲ أي محطة أخرى غير المحطة المعتادة للطالب دون حصول اﻹدارة ﻋلﻰ إذن مكتوب من أحد
الوالدين.
تغيير الحافلة بدون إذن.
جلب صديﻖ لركوب الحافلة ممن ليسوا مسجلين فﻲ الحافلة.

مش رفة الح افﻼت مخول ة لوق ف أي س لوك ﻏي ر منض بط واب ﻼغ اﻹدارة ع ن أي انتهاك ات أو س لوك عني ف
ص در م ن الطال ب  .وس يتم احال ة الط ﻼب ال ذين يس يئون التص رف ف ي الحافل ة ال ى لجن ة الس لوك واﻹنض باط.
وفي حالة تكرار حدوث السلوك المرفوض سيتم إنهاء اشتراك الطالب بالحافلة.
قواعد الﺴلوك












الطﻼب الذين يتلقون عدد  2تحذير خطي سيحرمون من ركوب الحافلة لمدة  3أيام.
لن يحصل الطﻼب الذين يتلقون ثﻼثة تحذيرات خطية ) (3على وسائل النقل خﻼل الفترة المتبقية من الفصل أو لمدة 10
أسابيع ،حسب أيهما أطول .وفي هذه الحالة  ،سيكون على ولى اﻻمر مسؤوﻻً مسؤولية كاملة عن نقل الطالب من وإلى
المدرسة.
في حاﻻت الشجارات الجدية كاﻹساءات اللفظية أو الجسدية ،أو سوء المعاملة أو اﻹتهامات الكاذبة سيتم اخطار ولي اﻷمر
والمدرسة .وفي حال أخفقت جهود اﻻدارة وأولياء اﻷمور في حل أو إنهاء هذا السلوك أو النزاع سيتم فصل الطالب أو
الطﻼب المشاركين من الحافلة كحل أخير .لن يتم توفير خدمة الحافلة لمن تم فصله من هذه الخدمة.
يطلب من أولياء اﻷمور اﻻمتناع عن المحادثات أو النقاشات مع مشرفي الحافﻼت أو السائقين خﻼل مساراتهم حيث يشتت
انتباههم عن باقي الطﻼب الموجودين في الحافلة.
ﻻ يسمح للوالدين أو اﻷوصياء الصعود للحافلة في أي وقت.
يرجى من اولياء اﻻمور عدم إرسال اﻷطفال المرضی إلی المدرسة ﻷن الحافلة مساحة محصورة ويمكن للعدوة أن تنتشر.
ﻻ يمكن اﻻطﻼع على المعلومات المتعلقة بطﻼب الحافلة  ،أو مشاركة أوراق مسار الحافلة  ،وما إلى ذلك مع ﻏير
المسؤولين إذ أنها امور خاصة .
يمنع على أولياء اﻷمور /اﻷوصياء ايقاف الحافلة أوطلب ايقافها عند نقطة ﻏير نقاط التوقف المعتادة في أي وقت.
في حالة حدوث نزاع أو شجار أو أي خﻼف في الحافلة بين طالبين ،يجب على ولي اﻻمر إبﻼغ إدارة المدرسة للتحقيق في
اﻷمر من قبل اﻻدارة.

______________________________________________________________________

اﻻقرار
أقر أنا ولﻲ أمر /الوصﻰ ﻋلﻰ __________________________________ بأنﻲ قراءت سياسة النﻘل وأوافﻖ ﻋلﻰ
ما فيها من الشروط وسأتﻘيد بها.
اسم__________________________________________________________ :
التوقيﻊ_____________________ :

التاريخ__________________ :

اتصل_____________________:#
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